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Em 2000, quando o empresário Cezar Tegon deixou uma bem sucedida carreira como diretor de empresas
para abrir seu próprio negócio, muitos o classificaram como louco. Sua ideia, concebida nos anos de 1996 e
1997, era uma aposta arriscada, pois dependia de um sistema que rodasse integralmente via web, numa
época em que a internet brasileira dava seus primeiros passos e a banda larga era um luxo inconcebível para
muitos. O tempo mostrou que a ousadia do empreendedor era o caminho certo e, 10 anos depois, sua criação
comemora a data reconhecida como o maior portal de recrutamento e seleção do Brasil, com mais de 10
milhões de currículos cadastrados e cerca de 1.200 clientes corporativos, entre pequenas, médias e grandes
empresas, incluindo líderes dos principais setores produtivos do país.
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Para celebrar seu 10º aniversário, a Elancers lança no mês de maio uma série de inovações, com destaque
para novos produtos, dois novos sites e uma identidade visual totalmente reformulada.
Entre as novidades, a partir de agora a empresa passa a destacar, com diferentes linguagens visuais e
serviços, seus dois principais focos de atuação. O público corporativo continua a encontrar no
www.elancers.net os melhores produtos e sistemas para todos os níveis de processos seletivos, enquanto
que no novo www.vagasonline.com.br candidatos podem inscrever gratuitamente seus currículos e encontrar
vagas de De acordo com Cezar Tegon, diretor presidente da Elancers, a novidade visa diferenciar e aprimorar
os serviços já oferecidos aos dois públicos, concentrando nos novos sites características que facilitem e
tornem ainda mais eficiente a navegação do cliente pelas seções dos dois portais.
“No portal da Elancers, além do acesso ao sistema disponibilizado para quem já é cliente, profissionais de
gestão e RH interessados na empresa podem conhecer nossos serviços, formas de atuação, diferenciais em
relação ao mercado, produtos, custos, cases de sucesso e matérias relacionadas à área de R&S. Já o Vagas
Online reúne todos os serviços que oferecermos aos candidatos, como oferta de vagas, inclusão e alteração
de currículo, acompanhamento do status das vagas em que se candidatou, notícias e matérias interessantes
para quem busca emprego e dicas importantes para preparação do currículo”, explica.
Para completar, os dois novos sites ganharam visuais mais modernos, novas cores e menos texto nas telas
principais, com a possibilidade de detalhamento para as pessoas que o desejarem. “As cores e as formas
foram estudadas por nossa equipe de designers para atender às características de cada público e apresentar
modernidade, tecnologia e inovação, ou seja, mostrar a cara que a Elancers tem”, afirma Tegon
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Novos Produtos e Serviços
A Elancers é reconhecida por renovar os processos de recrutamento e seleção praticados no Brasil. O
principal diferencial da empresa, presente em seus serviços desde o primeiro dia de funcionamento, é o
sistema conhecido como SaaS – Software as a Service, hoje comum ao mercado brasileiro, mas
completamente desconhecida há 10 anos.A partir desse sistema, a Elancers oferece todos os seus serviços de
maneira remota (100% online), e definida por parâmetros que beneficiam a todos os clientes a cada nova
atualização. Assim, garante a todos as melhores e mais inovadoras práticas do mercado, sem que as
empresas precisem investir em tecnologia - hardware, software e infra-estrutura de comunicação.
A solução Elancers Corporate está disponível nos idiomas português, inglês e espanhol e o cliente pode
utilizá-la em diferentes categorias, com níveis de serviços diferenciados para cada uma.
O Elancers e-Recruitment, voltado para médias e grandes empresas é ideal para atender processos maduros
de R&S. Permite gerenciar todas as etapas do processo de seleção com um completo sistema de
Recrutamento e seleção online, direcionado às organizações que buscam o melhor serviço oferecido pelo
mercado.O Elancers Wizard, voltado para médias empresas, é ideal para gerenciar e automatizar as etapas
do processo de seleção.
Já o Elancers Light, voltado para pequenas empresas, é ideal para atender métodos simplificados de
contratações. Reúne as principais ferramentas do sistema, numa oferta com custo reduzido. Enquanto o
Elancers Ondemand, oferece a possibilidade da criação de uma página personalizada de “Trabalhe Conosco”.
Com o anúncio de vagas e a busca de candidatos, sem a obrigação de um contrato habitual.
Além dos serviços acima, já conhecidos pelo público, a empresa acaba de lançar o Elancers Vertical, criado
para atender comunidades específicas, como Shoppings Centers, franquias e associações de classe. “As
empresas de uma comunidade, como por exemplo um Shopping, podem divulgar suas vagas, preparar provas
de conhecimentos específicos, pesquisar candidatos e contar com todas as funcionalidades de um site de
emprego normal, mas compartilhando tais informações com a rede em que estão inseridas”, esclarece Cezar
Tegon. “Sempre criamos novidades e levamos modernas tecnologias para o mercado brasileiro. Assim,
completamos nossos primeiros 10 anos com lançamentos por termos a convicção de que estamos prontos
para viver muitas outras décadas de inovação”, conclui Tegon.
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