A multinacional ADP integra seu sistema
com a brasileira Elancers
Com a integração, os processos da área de Recursos Humanos são otimizados, as etapas
reduzidas e o retrabalho eliminado, beneficiando mais de 7 mil empresas no Brasil.

Neste começo de ano, a área de Recursos Humanos tem mais um motivo para
comemorar. A ADP Brasil, especialista em soluções de RH e folha de
pagamento, e a Elancers, líder no segmento de recrutamento e seleção on-line,
divulgam o fruto de uma parceria firmada no final de 2010 que integra o
sistema eXpert da ADP e o sistema de Recrutamento e Seleção da Elancers.
Com a integração dos serviços de folha de pagamento oferecidos pela ADP
Brasil e o sistema de banco de dados da Elancers, os profissionais da área de
recursos humanos dos mais de sete mil clientes em todo o País passarão a
ganhar mais agilidade na gestão de informações e maior produtividade em
suas atividades do dia-a-dia.
"Com essa parceria, a ADP Brasil e a Elancers passam a oferecer aos seus
clientes uma solução ímpar no mercado, pois estamos diante de dois
especialistas que fazem muito bem suas atividades” explica Cezar Tegon,
presidente da Elancers. Juntas, as empresas passam a oferecer uma solução
mais completa de gestão de RH que organiza desde o pedido de novas vagas,
divulgação de vagas no site de carreiras e nas mídias sociais, controle das
fases das contratações de candidatos externos e internos, admissão e o
processamento na folha de pagamento. “Conseguimos reunir um processo que
era feito por etapas em um único sistema com um fluxo simples de trabalho”,
complementa Tegon.
Segundo Cesar Marinho, presidente da ADP Brasil, outro importante benefício
que a solução oferece é a otimização nos processos da área de Recursos
Humanos, uma vez que as etapas serão reduzidas e o retrabalho eliminado,
pois o que antes necessitava de “inputs” nos dois sistemas, agora é realizado
de maneira integrada e ainda mais organizada e eficaz.
A McLane do Brasil foi a empresa pioneira a adotar a solução integrada
oferecida pela Elancers e pela ADP Brasil. "Os ganhos do novo processo são
imediatos, pois tornam o fluxo de trabalho mais limpo e sistematizado não
sendo preciso administrar o uso de dois sistemas para uma mesma área",
comenta Fernando Lima, diretor de Recursos Humanos da empresa.

Com esta oferta exclusiva, as duas empresas planejam conquistar pelo menos
mais 200 novos clientes, ainda no primeiro trimestre de 2012. “Para alcançar
este objetivo, as empresas contam com uma estruturada equipe de mais de 90
representantes comerciais em todo o País”, finaliza o executivo da ADP Brasil.
Dados sobre as empresas
ADP
•

Atende cerca de 570 mil clientes, em mais de 125 países, e processam
aproximadamente 35 milhões de pagamentos por mês.

•

A empresa fechou o último ano fiscal com um faturamento global de US$
10 bilhões.

Elancers
• Mais de 4.000 clientes no Brasil, América Latina, Estados Unidos e
Europa
• Mais de 10 milhões de currículos nas bases de seus clientes.
• Mais de 4,6 milhões de currículos (CPF´s únicos) em sua base geral,
disponível para todos os clientes.
• Faturamento de R$ 5 milhões em 2010.
Sobre a ADP
Sediada em New Jersey, Estados Unidos, a ADP – Automatic Data Processing,
Inc. – é um dos maiores fornecedores de serviços e soluções de RH do mundo.
Com 61 anos de experiência e 51 mil funcionários, ela atende cerca de 570 mil
clientes, em mais de 125 países. Por meio de suas soluções, aproximadamente
35 milhões de pessoas recebem seus salários.
A empresa, que fechou o último ano fiscal com um faturamento global de US$
10 bilhões de dólares, é líder de mercado na América do Norte, Europa,
América Latina e países da costa do Pacífico, e é uma das poucas empresas
americanas a receber a classificação AAA da Standard & Poors e da Moodys.
Site www.adp.com.br.
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 está disponível nos idiomas português, inglês e espanhol e os
clientes podem 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. Site www.elancers.net.
Sobre a McLane do Brasil

A McLane do Brasil é um dos melhores integradores de soluções logísticas no
País. A empresa é subsidiária da americana McLane, do grupo Berkshire
Hathaway que pertence ao investidor Warren Buffet. É responsável pela
movimentação anual de milhões de toneladas de produtos de empresas como
Cadburry, Hershey’s, Natura, Panasonic, Perdigão, Pioneer, Procter & Gamble
e Unilever, entre outras. Nos Estados Unidos, a companhia foi fundada em
1894 e opera com 37 centros de distribuição servindo o mercado de consumo.
Site www.mclaneco.com.br.

