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Em cinco anos, grupo chileno Trabajando.com, em parceria com o banco Santander, vai 
investir US$ 20 milhões em sua subsidiária no país.  
 
A subsidiária brasileira é o foco dos investimentos do grupo chileno Trabajando.com, líder de 
recrutamento on-line na América Latina. Desde 2008 no país, a empresa tem planos ousados: 
graças a uma parceria com o grupo Santander, a operação local receberá US$ 20 milhões em 
investimentos nos próximos cinco anos e já estuda a aquisição de um ou mais concorrentes. 
Globalmente, o plano de investimentos para 2016 prevê ainda expansão para os mercados 
europeu e americano, além de um IPO na bolsa eletrônica Nasdaq, em Nova York.  
 
No Brasil, a meta é conseguir quadruplicar o número de recrutamentos, que chegou a cem mil 
no ano passado. O vice-presidente executivo Felipe Hurtado afirma que o país é hoje o mais 
importante dentre os 11 mercados onde o grupo atua. "É o nosso segundo maior faturamento, 
mesmo com pouco mais de dois anos de existência. Este ano, vamos dobrar de tamanho", 
afirma. Até 2013, ele espera que a operação no país se torne a maior do grupo. 
 
O maior desafio da Trabalhan do.com, subsidiária brasileira do grupo, tem sido se adaptar à 
cultura de "e-recruitment" do país. "Em toda a América Latina, cobramos das empresas o 
anúncio de suas vagas. No Brasil, embora a prática do mercado seja receber pagamento do 
candidato, nosso serviço é gratuito", diz. Esse hábito fez com que a empresa mudasse parte de 
seu modelo de negócios. "Continuaremos a não cobrar o recrutamento dos profissionais, mas, 
a partir de agosto deste ano, vamos agregar outros serviços pagos, como aconselhamento de 
carreira e análise de currículo." 
 
Parte da conquista desse mercado se dará por meio de parcerias com instituições de ensino, 
empresas e associações. "Fazemos portais de emprego sob medida, dentro dos sites dessas 
entidades. Enquanto na página de uma universidade oferecemos vagas para estagiários e 
trainees, no de uma empresa teremos posições para profissionais de todos os níveis, de acordo 
com o perfil demandado", afirma Hurtado, explicando que os sites são "doados" às instituições. 
No Brasil, já foram fechadas parcerias com mais de 100 organizações, dentre elas 35 
universidades. 
 
Dentre os planos de investimento da empresa, Felipe Hurtado destaca o lançamento do portal 
Ajudando.com, que acontecerá no próximo mês. Segundo o executivo, esse é o braço de 
responsabilidade social do grupo, que tem como objetivo convergir oferta e demanda de 
trabalho voluntário. O modelo já é oferecido pelo grupo no restante da América Latina, onde o 
desafio é modificar, aos poucos, a ideia de que ajudar financeiramente é melhor que dedicar 
horas de trabalho. "Mais de 40% da população americana destina pelo menos duas horas 
mensais a esse tipo de atividade, muito valorizada por universidades e empresas. Na América 
Latina, esse índice não passa dos 5%", afirma Renato Grinberg, diretor geral da 
Trabalhando.com no Brasil. 
 
Segundo ele, o candidato a um trabalho voluntário terá acesso a uma espécie diferente de 
currículo: no lugar do MBA ou das experiências profissionais, o interessado terá espaço para 
falar de suas habilidades, interesses, horários e locais onde prefere atuar. "Alguém que 
trabalha na Avenida Paulista, por exemplo, pode trabalhar em uma instituição da região para 
fugir do trânsito no fim do expediente", explica. Para Grinberg, o fato de ambos os portais 
estarem vinculados pode fazer com que os candidatos a uma vaga de emprego decidam, com 
o voluntariado, melhorar suas habilidades comportamentais, cada vez mais valorizadas pelo 
mercado. "No Brasil, um número crescente de empresas vê com bons olhos experiências como 
essa, que desenvolvem características como comprometimento e responsabilidade."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 


