Perfil do Cliente
NANOTECNOLOGIA/TECH

Como o Enlizt soluciona
essas dores..

Dores de R&S

Fornecer uma experiência
de contratação fácil e
engajadora

Atração de candidatos
qualificados e de perfis
específicos

Experiência intuitiva
para candidatos via
App ou Web

Serviços de
headhunting e
marketing de vagas

Triagem otimizada
de candidatos

Encontrar soluções de
R&S que possam
atender segmento

Processo de qualificação
automática para
qualificar perfis

Plataforma flexível que se
adapta às necessidades
da empresa

INDICADORES
DO CLIENTE
5 departamentos envolvidos

A TNS foi premiada por ser uma das 100 startups mais atraentes
no Brasil e continua aumentando sua equipe a cada dia. A sua
solução Protec-20 garante a eliminação de vírus e está sendo
utilizada para diversos fins durante a pandemia da Covid-19:
beneficiando quem está na linha de frente contra o coronavírus.

15 dias: tempo médio de
contratação

100: NPS do time da TNS
1500 candidatos qualificados

A LUTA CONTRA COVID
A TNS Nanotecnologia nasceu com a missão de apoiar a
sustentabilidade e o bem-estar das pessoas através de
seus produtos antimicrobianos. Suas soluções a base de
nanopartículas combatem bactérias, vírus, fungos e
outros microorganismos, trazendo assim, mais segurança
e conforto aos consumidores

A tecnologia TNS vem como uma alternativa inovadora, e
necessária, para as indústrias têxteis, de plástico, cerâmica,
tintas e muitas outras.

Foi no início de 2020 quando o novo coronavírus se
espalhou pelo mundo, afetando milhões em seu caminho,
que a TNS desenvolveu uma tecnologia antiviral capaz
de reduzir a propagação do Coronavírus em diferentes
tipos de materiais.
Essa solução ajuda a reduzir o risco de contaminação
cruzada e diminui a velocidade de transmissão por
inativar o vírus antes mesmo que uma pessoa entre em
contato com ele.

O DESAFIO
Para que a TNS pudesse compartilhar seu produto com a
indústria a tempo de ajudar a reduzir a disseminação do
coronavírus, o time precisava agir rapidamente. Crescer e
expandir sua equipe para cumprir sua missão, foi a
estratégia que o time teve que abraçar!

Em meio à pandemia de 2020, a TNS Nanotecnologia
desenvolveu uma tecnologia antiviral capaz de atuar na
redução da transmissão do novo coronavírus. Para
executar essa missão, a equipe do TNS precisava crescer - e
rápido!

Antes da Enlizt, o processo de recrutamento tinha seus
desafios provenientes de um sistema de R&S não
automatizado. A equipe de recrutamento e seleção tinha,
inicialmente, apenas o currículo para se apoiar e precisava
extrair ao máximo o momento da entrevista para conhecer
seu candidato. Porém, com a alta demanda do
crescimento da empresa e o curto prazo de tempo, essa
estratégia traria um desafio moroso e não sustentável.
Além disso, a publicação de vagas era manual em
diversos portais de empregos para atrair candidatos de
todo o Brasil. Um novo caminho precisava ser desenhado
para que a TNS continuasse entregando valor para o
mercado durante a pandemia da Covid-19.

O QUE FEZ A TNS ESCOLHER O
ENLIZT?
A capacidade de aplicar testes de avaliação aos seus
candidatos, durante todo o processo de pré-qualificação
online, foi uma das características mais importantes que
levou a TNS Nanotecnologia a escolher o Enlizt como sua
principal plataforma de recrutamento e contratação.
Dessa forma, a equipe de RH pode agilizar questões
importantes sem precisar ligar para os candidatos ou
marcar uma entrevista presencial, acelerando o tempo do
processo de triagem.
Todos os candidatos que aplicam para as vagas da TNS
hoje, respondem questões essenciais (como expectativas
de salário, expectativas de trabalho, experiência
profissional e entre outras), antes de ter qualquer contato
com o time.

Essa funcionalidade trouxe agilidade e, principalmente,
permitiu maior conhecimento das expectativas do
candidato e suas experiências antes de realizar a
entrevista.

A SOLUÇÃO
O Enlizt também oferece à TNS a capacidade de convidar
seus gerentes para participar do processo de
recrutamento e colaborar juntamente com a equipe de
RH, sem ter que agendar reuniões extras ou depender de
comunicações por e-mail. Assim, toda a equipe se envolve
na seleção de talentos.
Devido à visão KanBan do Enlizt, membros da equipe de
avaliação conseguem compreender o que está
acontecendo dentro de cada posição em tempo real,
proporcionando mais liberdade ao time de RH.
Todas as informações de candidatos que a equipe precisa,
são entregues logo na candidatura da vaga.

Esses recursos transformaram a gestão da seleção de
talentos na TNS em questão de dias, e fez com que as
contratações na empresa pudessem ser realizadas com
maior facilidade e assertividade.

DEPOIMENTO

“O Enlizt realmente me surpreendeu
porque, além de simplificar todo o
nosso processo de ponta a ponta, ele
nos trouxe muitos insights
importantes e resultados
surpreendentes.”
Natalia Aurelio
Gestão de Talentos

CANDIDATOS QUALIFICADOS,
E SATISFEITOS!
Hoje, a TNS conta com um aumento de 420% no número de
candidatos qualificados por vaga - suas chances de
contratação de grandes volumes aumentaram em um curto
espaço de tempo.
Atualmente, o Enlizt divulga todas as vagas da TNS nos
principais portais de emprego. Além de postar
automaticamente as oportunidades da TNS na web, o Enlizt
também compartilha as vagas da empresa para mais de 700
mil candidatos no seu aplicativo exclusivo.

“O feedback dos candidatos que recebemos hoje é
sensacional, e muitos de nossos entrevistados
destacam a experiência positiva que tiveram
durante nosso processo de inscrição.”
Caroline Lenzi
Coordenadora de RH

Atuar com o Enlizt foi transformador para a empresa, e mais
ainda para os candidatos. Hoje em dia, a TNS tem uma
pontuação de 81 no NPS do Enlizt, o que é considerado um
sucesso para esse tipo de métrica, e está no ranking dos 5
clientes da plataforma com as maiores pontuações.

RESULTADOS EM 3 MESES
15 dias
tempo médio de contratação

Aumento de 420%
de candidatos qualificados

A Enlizt se orgulha de apoiar uma empresa que tem um
papel tão positivo e importante neste momento de
nossa história!

81+
nota de NPS dos seus candidatos

10
contratações de candidatos qualificados

DEPOIMENTO

“Eu gostaria de destacar a importância de toda a
equipe de Customer Success do Enlizt, que está
sempre pronta para ajudar e dar ideias que fazem
uma grande diferença no nosso dia a dia.

A missão da TNS ganhou um novo significado com o
Enlizt. A equipe de RH tem mais tempo disponível para
aprimorar seus processos e contratar
estrategicamente.

O Enlizt agregou agilidade aos nossos processos
de recrutamento e contratação. A maior vitória
foi a transformação que a plataforma trouxe para
a experiência dos nossos candidatos! ”
Caroline Lenzi
Coordenadora de RH

