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COLOCADOS

A Schneider Electric UK vai mais longe na procura de talentos STEM, 
transformando os seus processos de atração e recrutamento para 
fazer a diferença. Incorpora assim um formato ágil de recrutamento e 
marketing, screening automático baseado em competências, valores 
e aptidões, e uma dinâmica de grupo 100% digital e personalizada. 

Para a Schneider Electric UK, o desafio de transmitir a sua cultura no 
novo ambiente totalmente virtual leva-os a reconectarem-se com o seu 
talento chave de uma forma diferenciada e ágil.

Com uma visão estratégica, o projeto foi executado com base nas 
seguintes questões:

Foram sempre propostas alterações com uma visão estratégica e de fácil 
execução, compatíveis com as plataformas existentes. Defendemos um 
trabalho de branding de uma forma orgânica para que no futuro possa 
ser implementado globalmente, se necessário.

 1.  Como é que eu filtro as mais de 2.000 candidaturas que 
normalmente me chegam por pesquisa sem danificar a minha marca?
 2. omo posso filtrar de uma forma objetiva, automática e baseada em 
competências sem atrasar o meu processo?
 3. Como é que eu agilizo o processo para os meus 2x recrutadores que 
trabalham com o nosso ERP?
4.  E o mais importante, o que posso acrescentar ao meu processo que 
me ajudará a transmitir a nossa marca de uma forma diferenciada?



Desenhar uma experiência de candidato digital e digitalizar um 
processo de seleção é um desafio. Não há processos perfeitos, mas há 
processos que se agilizam e nos ajudam a estar um passo à frente.

Como muitos dos nossos parceiros, a Schneider Electric UK já tem um 
ATS, uma plataforma que gere o nível macro de muitos dos seus 
processos de back-office. Neste caso, a chave era concentrar os 
esforços da campanha no talento chave, utilizando a tecnologia The 
Key Talent:

       Num primeiro momento, 
começámos por definir uma landing 
page com foco nos benefícios 
diretos do projeto. Uma landing 
page demasiado aspiracional e sem 
detalhes específicos teria 
prejudicado a atração de talento.

       Num segundo momento, o URL 
da "descrição da função" foi 
publicado em formato de landing 
page (sempre com acesso livre) nos 
canais estratégicos garantindo a 
visibilidade nestes canais 
(universidades, RRSS com presença 
de engenheiros, etc...).

AGILIZAR OS
PROCESSOS DE SELECÇÃO

TRADICIONAIS



Todo o processo, com entrevistas e dinâmicas de grupo, foi gerido 
automaticamente e sem deixar o ambiente criado para a Schneider.

       Numa terceira etapa, o processo foi gerido de forma ágil e compatível 
com o ATS da Schneider. Para isso utilizámos o AplyGo como funil de 
recrutamento e gerimos automaticamente a candidaturas, a triagem 
automática através de killer questions, convite para os testes e entrevista; 
todo o processo em menos de 1 hora e 45 minutos.

       Numa quarta e última etapa para avaliar as competências soft e 
diferenciar a marca Schneider, foi criada uma dinâmica de grupo num 
formato de escape room totalmente personalizável e cruzada com as 
competências da Schneider.
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https://www.aplygo.com/pt/home
https://thekeytalent.com/labs-pt/?lang=pt-pt


O VALOR GERADO:
EXPERIÊNCIAS VIRTUAIS

MELHORADAS
Este projeto destaca-se principalmente por ter gerado uma 
experiência mais digital para o candidato sem perder a essência 
característica dos processos presenciais. Para a empresa também 
implicou a digitalização e automatização de cada uma das fases do 
projeto, facilitando assim também o trabalho dos RH.

Que melhorias foram feitas para alcançar esta experiência ótima? 

      A Schneider conseguiu filtrar 27%, com uma média de 1.200 visitas 
e nenhuma campanha paga.
      O projeto envolveu mais de 30 nacionalidades diferentes.
      O screening por valores mostrou um interesse dos candidatos no 
desenvolvimento de oportunidades, desafios profissionais, "diversão 
enquanto se trabalha" e integridade. 
      A análise baseada em competências mostrou uma ênfase na 
abertura à mudança, consciencialização, sociabilidade e realização.
      Média de NPS (feedback escape room) de 9/10 em envolvimento 
e experiência.
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