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De olho no crescimento da demanda por profissionais de nível gerencial, a Manpower, empresa 
mundial de recursos humanos, está lançando um novo serviço no país. Com a divisão 
Manpower Professional, a companhia passa a recrutar e selecionar profissionais para atuarem 
no meio da pirâmide corporativa. É como se a companhia, que atua na seleção para os níveis 
mais operacionais das empresas, subisse um degrau na hierarquia das organizações.   
 
O segmento é atraente e não é só a Manpower que está de olho nas oportunidades. Em junho 
deste ano, a Allis, empresa de recursos humanos controlada pelo GP Investimentos- com 
faturamento em 2007 de R$ 181 milhões-, anunciou a ampliação de suas atividades, 
apostando no crescimento da seleção no nível gerencial. Outros players internacionais 
disputam esse novo filão de mercado no país, como a Robert Half, Hays e Michael Page.   
 
Antes oferecido informalmente na Manpower, para atender pedidos específicos de alguns 
clientes, o recrutamento gerencial tornou-se oficial depois dela "importar" o modelo de 
operação praticado pela companhia nos Estados Unidos, Europa e até em países latino-
americanos como a Colômbia e a Argentina. Agora, com a prática oficializada, a expectativa é 
recrutar entre 30 e 40 gerentes por mês. Para isso, oito pessoas foram destacadas para atuar 
na nova divisão, sendo que seis ficarão dedicadas exclusivamente à seleção.   
 
O foco é o recrutamento para as áreas de engenharia, finanças, tecnologia da informação e 
telecomunicações, nas regiões onde existe maior demanda, como São Paulo (40%) e Rio de 
Janeiro (25%). Segundo o diretor da divisão, Pedro Guimarães, mesmo sem existir 
formalmente, o recrutamento e a terceirização para cargos na média gerência já colaboravam 
com 20% do faturamento da Manpower no Brasil, que em 2007 foi de R$ 113,75 milhões. "A 
meta para este ano, com o setor organizado, é aumentar essa participação para 30% ou 35%. 
A previsão é que a empresa movimente R$ 162,5 milhões no país", afirma. Em três anos, no 
entanto, a intenção é igualar seu retorno ao da área de terceirização de pessoas (locação de 
mão-de-obra), que faz parte do catálogo de serviços da empresa desde que chegou por aqui, 
há oito anos. Rumo ao topo das organizações, a empresa já consegue visualizar atividades até 
no alto escalão. "Hoje estamos preparados para recrutar até o nível de diretor-geral de uma 
unidade de multinacional que esteja atuando no país", conclui.   
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