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Como o Enlizt soluciona essas dores? 

Perfil do cliente: setor alimentício

Processo de seleção
descentralizado por

franquia

Necessidade de um
processo mais rápido

e eficiente

Grande volume de
candidaturas

Muitos gerentes e
departamentos

envolvidos

Funil de pré
qualificação: Diminui o
volume de candidatos

Controle de times por
acessos diferenciados e

colaboração em tempo real

Kanban e processo de
seleção inteligente torna o

processo seletivo mais rápido
e mais eficiente

Cadastro de franquias
no sistema para

gerenciar e
organizar processo

Dores Soluções



A Padaria Real, com franquias localizadas em Sorocaba
e agora também em São Paulo, é muito conhecida por
sua coxinha e seus ótimos produtos, mas não apenas
por isso! É conhecida também pela sua cultura e
trabalho de RH humanizado que aplica tanto no dia-
a-dia de sua empresa, quanto em seus processos
seletivos. A cultura da Real é tão humana, tão
envolvente, que eles são constantemente convidados
para contar sua história e sobre sua relação com seus
funcionários em outras empresas e escolas da região.  

Conheça a Padaria Real

Indicadores da empresa

29 vagas abertas

3007 candidaturas

32919 visitantes nas vagas



Com o avanço da tecnologia as empresas devem estar sempre
atentas aos seus processos, sejam eles de vendas, de
organização ou recrutamento e contratação. Essa necessidade
se expande também para o setor alimentício. Por conta desse
avanço e o surgimento, por exemplo, de aplicativos de compras
de comida e entrega, empresas como a Padaria Real precisam
renovar-se para atender a demanda do mercado. Essa
renovação engloba também seu processo de contratação,
tornando-o mais assertivo, ágil e eficiente para toda a empresa.

Um dos ‘‘grandes desafios’’ que a Padaria Real encarava, era o
fato de que a grande maioria das vagas abertas de suas
franquias são operacionais, gerando pilhas e pilhas de
currículos, deixando o processo de contratação desorganizado,
dando muito trabalho pra equipe de seleção 

 O Enlizt surgiu então como uma solução tecnológica para
esse problema e outros, visando ajudar o time de RH da
Padaria Real e inovar os seus processos de R&S. 

Desafio do RH no
setor de alimentos



Bárbara, atual líder do RH da Padaria Real, contou em sua entrevista no
Podcast “Mocinha do RH”, que nem sempre esteve neste cargo, anteriormente
ela ocupou a cadeira de gerente em uma das franquias e foi aí que ela percebeu
que também estava diretamente ligada ao processo de desenvolvimento
humano, mesmo não estando em uma área de Recursos Humanos.
Como gerente, ela começou então a perceber os pequenos problemas
existentes ali dentro do processo seletivo, principalmente o fato de as pessoas
não conhecerem a identidade da marca e o coração da Padaria Real. Foi aí que
ela entendeu a necessidade de fortalecer não só o processo seletivo, mas
também de fortalecer a marca para os próprios candidatos.

Inicialmente o RH da Padaria Real acreditava que a plataforma Enlizt seria
apenas uma solução para receber todos aqueles currículos descentralizados,
mas a empresa acabou se mostrando muito mais que apenas isso. 

A plataforma ajuda as empresas a ‘mostrarem sua cara’, e hoje, a Real
consegue passar para os candidatos através da sua página de vagas, sua
cultura, seu dia-a-dia e tudo que querem que os candidatos saibam antes
mesmo de se candidatarem em qualquer vaga. 

“Quando um olhar está para
as pessoas, quando você tem

um para quem, as coisas
fluem naturalmente.”

Bárbara Cavalcante, gerente de RH

Momento de tranformação

https://open.spotify.com/episode/39ErqcmzkjjOTEaJqpatt9?si=31761d9e6c1647d6
https://padariareal.enlizt.me/


“Pelo fato da Real ter uma cultura tão bonita, passou
a surgir em mim esse desejo de que as pessoas
conhecessem a Real e escolhessem trabalhar aqui
pelo que a Real é e entrega para as pessoas” 

Depoimentos

Bárbara, gerente do RH, sobre a necessidade de fortalecer a marca
empregadora e da necessidade de fazer os candidatos conhecerem
a empresa antes mesmo de serem contratados. 

Dentro da plataforma do Enlizt você tem a oportunidade
de fortalecer cada vez mais sua marca empregadora, uma
vez que você consegue mostrar em todas as etapas
informações sobre a empresa e sua cultura
organizacional, e principalmente entender se seus
candidatos desejam mesmo continuar naquele processo
ou não. Com mais tempo a equipe conseguiu se dedicar
ainda mais à humanização da marca Padaria Real. 



dando feedback para todos os candidatos,
humanizando ainda mais o processo.

deixando o processo seletivo mais assertivo.

ajudam a tornar a marca empregadora ainda mais forte

Funcionalidades que fazem a diferença

Funil e pré qualificação de candidatos

Mensagens automáticas

Páginas de carreira 100%  personalizadas



Depoimento dos candidatos

“Da atenção no questionário, apresentando
interesse no candidato, dando a sensação de
respeito ao trabalhador, Diferente de muitas vagas
ou empresas, que simplesmente mandamos o
currículo e não recebemos nenhum tipo de retorno!”

“Da liberdade de poder se abrir
e poder falar o que quiser!” 

“Da forma prática e clara para
cadastrar o currículo.”

“Da sensação de acolhimento e
valorização do funcionário.” 



Em 4 meses de parceria com o Enlizt a Padaria já
abriu mais de 35 vagas na plataforma e recebeu
mais de 3000 mil candidaturas para as mesmas. 

Através de sua página de vagas conseguiram fortalecer
ainda mais sua marca empregadora e pelo funil de
seleção conseguiram trazer pessoas realmente
interessadas em seu processo seletivo, resultando em
um Net Promoter Score (NPS) incrível de 83 pontos. 

Diferente do que se pensava, o número de candidaturas
não diminuiu após a transição para o mundo digital, nem
mesmo para as vagas operacionais, que era a maior
preocupação de Bárbara. Ela foi surpreendida com mais
de 700 candidaturas em pouquíssimos dias, com
diversas avaliações positivas sobre o novo tipo de
processo seletivo. 

Resultados

12 departamentos

10 localidades

35 pipelines de talentos para organizar seus candidatos

+ de 50 contratações



O Pipeline de Talentos da Padaria Real
nunca esteve tão bem organizado pelas
habilidades e experiências de quem já
passou por seu processo seletivo. Com a
adoção da plataforma do Enlizt em para seu
RH tudo ficou muito mais fácil de navegar,
acelerando todo o processo de
Recrutamento e Seleção da empresa. 

A relação entre a Padaria Real e o Enlizt é incrível,
porque ambos possuem o mesmo objetivo e desejo, a
humanização do processo seletivo e isso faz com que a
parceria seja forte e muito duradoura! 

Construindo um futuro... 




