


Perfil do Cliente

Funil de pré qualificação: 
Diminui volume de 

candidatos  

Controle de times por 
acessos diferenciados e 
colaboração real-time

Facilidade de convidar 
novos talentos direto de 

sua base 

Cadastro de franquias no 
sistema para gerenciar e 

organizar processo + 
indicadores 

      VAREJO

Dores de R&S 

Grande volume de 
candidaturas 

Muitos gerentes e 
departamentos 

envolvidos  

Baixa retenção de 
candidatos 

Processo de R&S 
descentralizado por 

franquia (desorganizado)

Como o Enlizt soluciona 
essas dores.. 



INDICADORES 
DO CLIENTE

+110 contratações por mês 

+30 cidades

+10 departamentos

~36 aplicações por hora

+50 vagas abertas por mês 

A Feirão de Móveis, uma das maiores franquias de varejo do Sul 
do Brasil, vende eletrodomésticos, decoração e móveis em 68 

lojas em 28 cidades, além de ter uma presença no e-commerce. 

Com milhares de candidatos para gerenciar por mês, a empresa 
precisava de uma solução de recrutamento que apoiasse a sua 
expansão de negócios e que ajudasse na organização de todos 

os seus processos seletivos.



O DESAFIO DO VAREJISTA
Os varejistas tradicionais devem se adaptar a um ambiente 
cada vez mais complexo, à medida que o e-commerce 
continua crescendo rapidamente ano após ano. Estas 
empresas precisam inovar continuamente para atender às 
demandas do mercado e para isso, é necessário alavancar 
seu crescimento com uma estratégia de contratação que 
se adapte ao negócio.

O mercado de recrutamento e seleção também está cada 
vez mais centrado na experiência do candidato, e esta 
nova geração de talentos procuram cargos em empresas 
que oferecem um processo de recrutamento humanizado 
e ágil.  É um grande desafio para enfrentar. 

Varejistas, devem aproveitar a tecnologia para acelerar e 
otimizar os seus negócios, principalmente dentro do 
departamento de RH. 

Uma estratégia que infelizmente, muitos destes segmento 
não adotam. 

O time de RH do Feirão de Móveis percebeu que  teriam que 
contar com tecnologias avançadas para crescer e reduzir seus 

custos.  Junto com a  adaptação digital, vêm dados inteligentes, 
e ter em mãos esses dados em um momento de crescimento e 

expansão, era algo que o time de RH do Feirão de Móveis 
precisava desesperadamente.



MOMENTO DE 
TRANSFORMAÇÃO
Refletindo nas estratégias de recrutamento que utilizavam 
antes do Enlizt,  os gerentes das lojas simplesmente 
recebiam um volume altíssimo de currículos em qualquer 
momento, e isso acabava atrasando as contratações e 
frustrando todos os envolvidos. 

O que fez a equipe de RH ir atrás de plataformas de 
recrutamento e seleção modernas e escaláveis, foi o fato de 
que a empresa estava passando por uma de suas maiores 
expansões de loja até então. Foi decidido que a equipe 
deveria aprimorar seus processos de contratação, 
principalmente no momento em que as suas demandas 
iriam aumentar. Feirão de Móveis teve como principal 
objetivo otimizar e acelerar todos os processos de 
contratação para a expansão dos negócios. 

“Simplesmente não era possível avaliar e fazer a triagem de 
todos os candidatos das nossas vagas. Perdemos muito tempo 

analisando currículos e sempre temíamos não encontrar de uma 
forma eficiente os dados dos nossos candidatos, pois 
recebíamos seus currículos via email ou impressos.”

Rafael Silveira
Gestor de RH



DEPOIMENTO

“O que nos fez escolher o Enlizt entre todas as 
nossas outras opções, é que a plataforma 

melhora a experiência da nossa equipe tanto 
quanto a experiência dos nossos candidatos. 

Conseguimos acessar facilmente na plataforma 
todos os nossos dados e indicadores. O fato de 
também podermos convidar todos os nossos 

gerentes para entrar no Enlizt  e colaborar com 
a equipe de RH nas contratações torna nosso 
trabalho muito mais fácil,  e acelera todo o 

nosso processo de contratação.”
Rafael Silveira

Gerente de RH  

“Todos os nossos dados essenciais de recrutamento 
estão em tempo real e são facilmente acessíveis na 

plataforma, dando mais agilidade ao nosso processo 
de contratação e aumentando a qualidade das 

contratações”.



RESULTADOS EM 1 SEMANA 

5k visitas

50 contratações

15 dias 

de candidatos em suas vagas publicadas 

de 24 vagas abertas em 9 locais diferentes 

tempo médio de contratação
  Desde o momento da assinatura do contrato, até o momento 

em que a equipe publicou suas primeiras vagas, levou apenas 6 
dias.

Os resultados positivos surgiram instantaneamente na primeira 
semana que a Feirão de Móveis começou a usar o Enlizt. 

61.51% 
candidatos filtrados durante processo de pré qualificação 



FUNCIONALIDADES QUE 
FAZEM A DIFERENÇA 

 Nota de Satisfação dos Candidatos 

Fluxo de Requisição de Vaga

para sempre melhorar seus processos! 

para não precisar se preocupar com currículos desatualizados 

dando autonomia para todas as franquias envolvidas  

Atualização Automática de Currículo

Mensagens Automáticas 
para dar feedback instantâneo para todos candidatos  

agendamentos e entrevistas online com todos envolvidos

Entrevista Online Remota

 Hoje, o Feirão de Móveis usa o Enlizt para gerenciar todas 
as contratações da empresa, contando com vagas de caixas 

operacionais até posições estratégicas e de alto nível.

 A equipe está animada em ver seu crescimento progredir 
de uma maneira intuitiva e sem dor de cabeça.  



DEPOIMENTO

“Só posso elogiar nossa experiência com o Enlizt! É 
uma plataforma de recrutamento maravilhosa. 

Acelera todo o nosso processo de triagem, nos 
dando mais tempo para agregar qualidade e 

estratégia às nossas operações.

 Super recomendo o Enlizt! Parabéns a todos os 
membros do time Enlizt, que além de nos dar 

suporte diário, implementam novas funcionalidades 
que ajudam a nossa empresa a crescer de uma 

forma estratégica.” 
Rafael Silveira

Gerente de RH  

À medida que a equipe de RH do Feirão de Móveis 
continua operando os processos de expansão e 

recrutamento de suas lojas, mais vagas são criadas e 
candidatos contratados todos os dias.

A empresa é grata por ser parceira de uma plataforma 
e um time que não apenas atende suas demandas, mas 

que também cresce junto com o seu negócio. 




