ELANCERS NO CONARH 2010
No ano em que completou seu 10º aniversário, maior site de recrutamento e seleção do
Brasil participa do congresso como um dos seus principais patrocinadores e apresenta
novidades exclusivas na Expo ABRH.
A Elancers, empresa líder em soluções tecnológicas de recrutamento e seleção online,
participa do CONARH 2010 – Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, que acontece
de 17 a 20 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Além de ser
patrocinadora prata do evento, a empresa apresenta uma séria de novidades que
prometem movimentar o setor.
Para conferir os lançamentos, basta visitar o estande da Elancers na Expo ABRH (Rua D17).
Além de contar com uma equipe preparada para apresentar todos os diferenciais da
empresa, o visitante pode optar por um teste drive gratuito de 30 dias do Elancers Light,
ideal para atender métodos simplificados de contratações e que reúne as principais
ferramentas do sistema numa oferta com custo reduzido.
Outras novidades apresentadas durante a Expo são a “Pesquisa de cargos semelhantes”,
que permite ao profissional de RH ampliar a busca por potenciais candidatos durante seus
processos de seleção, e o “Cockipt versão 2.0”, ainda mais moderno e de fácil navegação.
E para os candidatos, há o novo “Mapa de Vagas”, um gráfico no formato do mapa do
Brasil com todas as vagas abertas no país e indicadas por estado, com uma eficiente área
de pesquisa ao alcance de um clique.
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 infraestrutura de comunicação.

Para reforçar sua essência pioneira, a empresa movimenta mais uma vez o mercado com
um novo conceito. Trata-se do Perfis Brasil (www.perfisbrasil.com.br), site no qual
gestores encontrarão 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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