
Grupo holandês Randstad amplia operações no Brasil 
Stela Campos  
 
De olho no bom desempenho previsto para a economia brasileira nos próximos anos e na falta 
de profissionais qualificados para sustentar esse crescimento, o grupo holandês Randstad, 
segundo maior prestador de serviço de recursos humanos do mundo e líder em trabalho 
temporário, decidiu redimensionar suas operações no país. 
  
Depois de atuar nos últimos 20 anos por meio de uma 'joint-venture' formada com a RH 
Internacional, a companhia passou, desde 2011, a usar a própria marca. Adquiriu a parceira, 
dobrou de tamanho e agora se prepara para lançar sua unidade de recrutamento e seleção, a 
Randstad Professionals. 
  
O alvo são profissionais para a média e alta gerência, negócio que já movimenta R$ 2,9 
bilhões no Brasil. Quem está na dianteira desse segmento é a consultoria Michael Page. Além 
da líder, a Randstad vai disputar espaço com Hays, Robert Half e outras companhias que 
desembarcaram recentemente no país, como a Robert Walters. "Nosso objetivo é que, em três 
anos, essa área represente 15% das nossas operações brasileiras", disse ao Valor o português 
Mário Costa, presidente da Randstad no Brasil e em Portugal. Anteriormente, ele foi designado 
pelo grupo holandês para estruturar as operações em Angola e Moçambique. 
  
No mundo, o setor de recrutamento no nível médio gera uma receita em torno de R$ 160 
bilhões. O grupo holandês ocupa a segunda posição no ranking desse segmento, atrás da 
Adecco. À frente da operação brasileira está Vivian Dib Moran, recém-saída da Asap. "Esta é 
uma área muito promissora e que está se profissionalizando", afirma a diretora regional. 
Globalmente, a Randstad Professionals também vai prestar outros serviços como consultoria 
nas áreas de recursos humanos e tecnologia da informação, assessment (avaliação de 
executivos) e outplacement (orientação profissional paga pelas empresas a executivos do alto 
escalão que são desligados da companhia). 
  
Fundado há 50 anos, o grupo possui atualmente 4.700 escritórios em 44 países e emprega 31 
mil pessoas. No ano passado, o faturamento total foi de R$ 37 bilhões. Na América do Sul, a 
Randstad está presente na Argentina e no Chile. "Acredito que no Brasil nosso crescimento 
será muito maior", diz Costa. 
  
Para ele, o movimento de consolidação das multinacionais no país com a aquisição de 
pequenas empresas familiares cria um ambiente propício à profissionalização dos serviços de 
recursos humanos e boas oportunidades de negócios. Atualmente, a Randstad Brasil conta 
com 220 funcionários, espalhadas por 27 filiais localizadas em 11 Estados. 
  
Em relação à área de trabalho temporário, carro-chefe do grupo, que faturou R$ 29, 8 bilhões 
apenas nesse segmento em 2010, o presidente diz que ainda existem muitas barreiras na 
legislação brasileira que dificultam a proliferação desse tipo específico de serviço. "Enquanto 
na Europa a contratação pode ser de até um ano, aqui o período máximo é de seis meses. É 
preciso flexibilizar isso e estamos conversando para tentar mudar essa situação." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 de mar. 2011, Eu&Carreira, p. D8  
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