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Pedro Caldas, o presidente da Tradição, empresa de consultoria, RH e recrutamento, tem 
planos ambiciosos. Ironicamente, para atingi-los, o executivo terá de abrir mão da marca que 
construiu ao longo de 20 anos. Caldas já atendia no Brasil clientes da americana Kelly 
Services, uma das maiores empregadoras do mundo, presente em 39 países. Agora, fechou 
uma parceria para comandar as operações da empresa no país. "Em um primeiro momento 
trabalharemos numa espécie de aliança e, posteriormente, passaremos a operar de forma 
integral sob o nome da Kelly Services", afirma. 
 
A Tradição, de acordo com Caldas, está hoje entre as quatro maiores empresas empregadoras 
do país contando vagas temporárias, terceirizadas e para executivos de média gerência - a 
primeira é a Gelre. Atualmente a empresa presta serviços a mais de 500 clientes como 
Unilever, Google, TAM, Du Pont, Casas Bahia, GE, Alcoa e Votorantim. Após unir suas forças 
com a Kelly, ele calcula que será o líder desse mercado até 2011. 
 
"Estabelecemos um prazo de até três anos para completar a transação. Durante esse período, 
receberemos um total de US$ 20 milhões em investimentos da matriz da Kelly nos Estados 
Unidos", explica. 
 
O braço brasileiro da Kelly Services funcionará sob o guarda-chuva da unidade mexicana, 
responsável pela atuação da empresa na América Latina. Seu vice-presidente, Sergio Gómez-
Luengo, explica que a entrada no Brasil é um desejo antigo da companhia e completa um ciclo 
de expansão global da Kelly Services. "Já temos negócios na Rússia, Índia e China. Faltava o 
Brasil para completarmos o BRIC", diz. 
 
De acordo com Gómes-Luengo, as turbulências na economia não atrapalharam os planos. "O 
Brasil é líder incontestável na América do Sul e sofreu menos com a crise. Acreditamos que a 
empresa chega no momento exato", ressalta. Pedro Caldas se apóia nos números para manter 
o otimismo. No ano passado, a Tradição apresentou um crescimento de 15%, gerenciando 90 
mil empregos e faturando R$ 130 milhões. "Em momentos difíceis, temos serviços que são até 
mais procurados pelas organizações. A perspectiva é que esses números aumentem em 2009", 
afirma. Já a Kelly Services faturou US$ 5,5 bilhões globalmente em 2008, abrindo 750 mil 
empregos, especialmente no leste europeu e na Ásia em áreas como engenharia, advocacia, 
tecnologia da informação, marketing, saúde, educação e contabilidade. 
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