
Empresa
Alugar um imóvel nunca foi tão fácil. Utilizando o 
aplicativo QuintoAndar, o inquilino pode fazer 
quase tudo online: desde agendar visitas até 
fechar o contrato.
Para continuar ajudando pessoas a encontrar 
seus lares, a startup aposta em tecnologia e 
design. Por isso, profissionais de alto nível 
focados na área de produto, como 
desenvolvedores e designers, são essenciais.

QuintoAndar

Setor: 
Imobiliário/Internet

Tamanho: 
170 funcionários

O que faz: 
 O QuintoAndar é uma startup que 
simplifica a locação de imóveis 
residenciais para o inquilino e o 
dono do imóvel.

Desafio
O maior problema do QuintoAndar no processo 
de recrutamento é a seleção de profissionais de 
alto nível. Por conta da visibilidade da startup, a 
divulgação das vagas em seus próprios canais 
retorna um altíssimo volume de currículos. Esses 
candidatos precisam ser triados por algumas 
etapas, como testes e entrevistas, para que então 
aconteça uma contratação. Ou seja, a jornada 
para encontrar o profissional desejado exigia um 
processo lento e trabalhoso.

Estudo de caso: 
QuintoAndar

<p>
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+R$70 mi investidos
Com crescimento de 20% ao mês, 
ao longo de 2016

8 cidades
O QuintoAndar está presente em 
São Paulo, Osasco, Campinas, 
Guarulhos, Barueri e no ABC.

https://www.contratado.me/


Solução
Utilizando os filtros que a plataforma 
disponibiliza, a startup consegue encontrar um 
universo menor de candidatos, porém muito 
mais qualificados e alinhados com o perfil 
desejado.  Além disso, contam com um gerente 
de contas especializado para prestar suporte 
durante todo o processo.
Dessa forma, o QuintoAndar encontrou na 
Contratado, um modo de acelerar e otimizar 
seu processo de recrutamento.

Resultados
O QuintoAndar usa regularmente a plataforma 
da Contratado como ferramenta de sourcing. A 
análise de cada perfil, com testes e vídeos, 
economiza tempo e trabalho dos recrutadores.

● Profissionais de boa formação e alto 
nível técnico

● Perfis completos e alinhados com a 
empresa 

● Velocidade na contratação

Heloisa Vieira, 
Talent Attraction:
“A Contratado consegue 
otimizar meu tempo, porque 
eu consigo encontrar um pool 
menor de candidatos, mas 
candidatos mais qualificados 
para o que eu preciso.”

Venha contratar com a gente

A Contratado te ajuda a encontrar 
o profissional ideal!

● Profissionais de TI, Marketing, 
Negócios e Design

● Selecionamos os 5% melhores
● Candidatos responsivos
● Cadastro gratuito

Destaques: 

34 dias
tempo médio entre o 
contato com o candidato 
e a contratação
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6 dias
tempo médio entre 
contato e a primeira 
entrevista

Semanalmente
frequência que a startup 
entra na plataforma para 
conferir candidatos

https://contratado.me/employers/candidates
https://contratado.me/employers/candidates
https://www.contratado.me/


Porque usar a Contratado:

Venha contratar com a gente
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