
Como a Hyundai se tornou um case de 
Recrutamento e Seleção?

Confira o case de recrutamento da Hyundai Motor Brasil, que foi a primeira 
empresa automotiva do País a alcançar a produção de 1 milhão de carros em 
seis anos.



Principais desafios de recrutamento da 
Hyundai

Entenda quais as principais dificuldades que a Hyundai encontrava em 
seus processos seletivos

 Qualificação dos candidatos
Por contar com um ambiente muito dinâmico é necessário contratar 
profissionais multifuncionais e altamente qualificados rapidamente.

 Fit Cultural
Grande desafio em encontrar profissionais de diversos níveis e que 
sejam aderentes à cultura da empresa.

 Redução do SLA das vagas
Usar tecnologias como a vídeoentrevista, que permitem avaliar diver-
sos profissionais em até 48h após a abertura do processo seletivo e 
aceleram o fechamento da vaga.



Como nossa solução de Recrutamento e 
Seleção ajudou a Hyundai

Plataforma completa
Nossa tecnologia permite que a área de recrutamento da Hyundai faça 
a gestão dos processos seletivos de forma mais eficiente. A triagem, 
por exemplo, foi otimizada pela possibilidade de aplicar critérios que 
permitem encontrar rapidamente o candidato ideal. Além disso, os 
recursos da fácil divulgação de oportunidades e da videoentrevista 
reduzem o tempo de fechamento da vaga.

Agilidade e assertividade
A integração da nossa plataforma com o Vagas.com.br contribuiu com 
redução do SLA das vagas da Hyundai. Eles testaram outras tecnologias 
do mercado, mas perceberam que conseguiam contratar mais rápido e 
melhor com a gente.

Dados relevantes
A nosso ATS também agregou valor para a área de recrutamento da 
Hyundai por meio de indicadores e métricas de sucesso geradas pela 
plataforma.



Resultados da Hyundai através da plataforma Vagas For Business
Após voltarem a ser clientes do Vagas For Business, a área de 
recrutamento da Hyundai em pouco tempo obteve resultados importantes. 
Confira alguns deles:

 SLA: mais agilidade no fechamento das vagas

 Melhor experiência para os Candidatos

 Inovação com Recursos de Tecnologia

Conheça o Vagas for Business

https://forbusiness.vagas.com.br


https://forbusiness.vagas.com.br

