
Audaces:+ Enlizt+ 
Automação e uma forte marca empregadora, 

a receita perfeita para um processo de recrutamento de sucesso.



A Audaces é referência mundial em inovação tecnológica na 

indústria da moda, está presente em mais de 70 países, e conta 

com aproximadamente 175 colaboradores. 

 

No Brasil, a empresa vem criando uma marca empregadora 

atrativa para candidatos de todo o país. Logo, o volume grande 

de CVs recebidos se tornou um problema para o seu time de 

RH. Assim, nasceu a parceria entre Audaces e Enlizt.



Com mais de 27 anos no mercado, a Audaces desenvolve soluções que aceleram a criação, o 

desenvolvimento e a produção de moda. 

 

A influência forte da marca empregadora e os benefícios diferenciados oferecidos, como 

plano de saúde, programas de desenvolvimento, ambiente pet-friendly e muito mais, 

atraem um volume grande de candidatos interessados em trabalhar na empresa.  

 

Apesar de ser um indicador de sucesso de sua marca empregadora, o recebimento de 

currículos em excesso se torna problemático quando a triagem de candidatos é feita 

manualmente. Foi por essa razão que Marina Gaikoski, Especialista em Avaliação 

Psicológica e Recrutadora da Audaces, procurou a plataforma Enlizt.

Audaces



INDICADORES DO CLIENTE 

45

Vagas já publicadas
+ + 1900

Candidatos
+ + 

Tempo médio de 

contratação

10

Aplicações 

por hora

2

Países
+ + 

25 + + 



Antes de adotar a plataforma Enlizt, o time de RH da Audaces 

recebia centenas de currículos via e-mail todo mês. Esse grande 

número de CVs era um dos motivos que tornava o processo de 

R&S moroso, com a triagem demorada, estendendo, 

consequentemente, o tempo médio de contratação.  

 

A empresa também contava com uma página de carreira pouco 

atraente e de difícil acesso, impactando negativamente na 

experiência de seus candidatos.   

O desafio



Quando a Audaces entrou em contato com o Enlizt, tinha como 

objetivo diminuir o tempo de preenchimento das vagas e, ao 
mesmo tempo, melhorar a qualificação dos candidatos. 
 

Os resultados obtidos após a adoção da plataforma automatizada e 

inteligente de recrutamento foram vistos no primeiro mês de utilização:  

Com 16 vagas abertas na época, a empresa obteve 2.547 visitantes 

e cerca de 900 candidatos começaram o processo de aplicação 

online. Desses, 271 candidatos concluíram o processo, resultando 

uma média de 17 candidatos engajados por vaga. O Enlizt trouxe 
um afunilamento do recebimento de currículos e otimizou a 
qualificação dos candidatos da Audaces.

A Audaces conta com mais de 13 mil visitantes em sua página de 

vagas e quase 2 mil candidatos qualificados em sua base. O tempo 

médio de fechamento das vagas baixou de 55 dias para 25 dias, 

utilizando a plataforma.

Resultados



Para Marina Gaikoski, o que despertou o seu interesse pelo Enlizt foi, em primeiro lugar, a 

facilidade de utilização e, em segundo, as funcionalidades oferecidas que atendem às suas 

demandas. Outro destaque importante foram os planos flexíveis e o preço: 

O Enlizt trouxe para a Audaces uma maior agilidade e dinamismo no processo seletivo. Hoje, a 

empresa conta com 8 gestores e avaliadores, que conseguem acompanhar e interagir nos 

processos de recrutamento, por meio da plataforma.  

 

Além disso, suas páginas de carreira e de descrição de vagas passaram a ser facilmente 

encontradas na internet e totalmente intuitivas para a aplicação dos candidatos. 

O Enlizt

A forma como o processo é feito através do Enlizt auxilia a trazer 
apenas aqueles candidatos que são de fato mais compatíveis com 
a vaga, ao invés de receber muitos CVs aleatórios como era antes.



 

Atualmente, a empresa recebe aproximadamente 60% de seus candidatos via aplicativo do 

Enlizt, um canal de candidatos diferenciado e exclusivo para clientes da plataforma.  

 

O time de RH da Audaces também percebeu pelos feedbacks que recebem, que o processo se 

tornou bastante agradável para seus candidatos:

Achei o máximo poder gravar um vídeo durante o processo. É diferente e 
agregador, tanto para a empresa quanto para o candidato, pois não 
ficamos somente no visual do currículo e das redes sociais. Podemos por 
um tempinho falar mais sobre a gente! 
 
- Candidato anônimo, Audaces

O Enlizt



Com o Enlizt eu ganhei tempo no meu dia a dia para me 
dedicar às outras tarefas dentro do meu setor, me tornando 
mais produtiva. O apoio do time de Customer Success é 
rápido e eficiente, e por esses fatores a minha experiência 
com o Enlizt é excelente, diz Marina. 

Com o Enlizt, a empresa consegiu obter maior alcance em termos 

de employer branding e isso vai além do Brasil: 

 

Em 2020, a Audaces abriu uma vaga na Itália via Enlizt, na região de 

Rovereto e em pouco tempo, foi feita a contratação de um 

candidato por lá.  

 

Otimização do tempo e proximidade com o Time Enlizt também 

foram resultados importantes na parceria entre Audaces e Enlizt: 




