ELANCERS LANÇA ‘PERFIS BRASIL’
A Elancers, empresa líder em soluções tecnológicas de recrutamento e seleção online,
movimenta mais uma vez o mercado com um novo conceito. Trata-se do Perfis Brasil
(www.perfisbrasil.com.br), site no qual gestores encontram diversas ferramentas para
avaliação e interpretação de perfis comportamentais nos processos de seleção e
desenvolvimento de pessoas em mais de 500 cargos.
De acordo com Cezar Tegon, presidente da Elancers, métodos de teste têm sido utilizados
por diversas gerações para fazer a alocação do capital humano, mas são ultrapassados e
até mesmo falham. “Com o Perfis Brasil nós vamos além dos testes e passamos a oferecer
assessments para que os gestores avaliem as pessoas que compõem suas equipes,
revelando as características humanas que fazem cada um de nós ser único.”
Tegon explica que toda função ou posição possui requisitos que vão além da descrição de
cargo habitual usada quando se procura aperfeiçoar desempenho e produtividade.
“Funções que requerem assertividade podem ser desempenhadas por pessoas que foram
treinadas para agir assertivamente, mas a função será executada com mais consistência
por alguém que seja naturalmente assertivo”, exemplifica. “Os assessments da Perfis
Brasil são usados para definir requisitos intangíveis da função e ajudam os profissionais de
RH a adequarem os funcionários ao trabalho que executam. Quando as pessoas estão
adequadas às suas funções, o seu desempenho aumenta e vai além das expectativas.”

Sobre a Elancers
A Elancers é reconhecida por renovar os processos de recrutamento e seleção praticados
no Brasil. Com mais de 10 milhões de currículos cadastrados em seu banco de dados, é
uma prestadora de serviço na área de tecnologia para recrutamento e seleção online na
modalidade SaaS – Software as a Service. A solução Elancers Corporate está disponível nos
idiomas português, inglês e espanhol e o cliente pode utilizá-la em cinco categorias, com
níveis de serviços diferenciados para cada uma: Elancers e-Recruitment, Elancers Wizard,
Elancers Light, Elancers Ondemand e Elancers Vertical.
Em maio de 2010, para comemorar seus 10 anos, a Elancers lançou o Vagas Online
(www.vagasonline.com.br), portal que reúne diversos serviços oferecidos 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.

Para mais informações visite www.elancers.net e www.vagasonline.com.br.
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