
De olho no potencial do merca-
do de tecnologia da informa-
ção no Brasil, que segundo a
IDC deve crescer 12% em 2012,
a americana Manpower aposta
na abertura de uma nova em-
presa no Brasil, a Experis. Com
investimento de R$ 20 mi-
lhões, o objetivo do negócio é
recrutar profissionais e ofere-
cer terceirização de mão de
obra na área de TI no país.

A Experis surgiu no ano passa-
do, criada pelo grupo Manpo-
wer, um gigante de recursos hu-
manos com faturamento global
de US$ 22 bilhões em 2011. No
ano passado, a empresa recém-
criada alcançou receita global
de US$ 3,6 bilhões e espera, em
quatro anos, alcançar a faixa
dos US$ 50 milhões no Brasil.

“O setor de TI tem grandes
investimentos e carência de
mão de obra”, diz Daniel Gar-
buglio, executivo responsável
pela Experis no Brasil. Garbu-
glio foi selecionado para assu-
mir a posição no Brasil por ter
experiência em empresas co-
mo Microsoft, SAP, Oracle e
Sony Mobile. “Este é um seg-
mento complexo que precisa

de um foco especial”, afirma.
Segundo uma pesquisa feita

pela Manpower, os profissio-
nais de TI na lista dos dez postos
de trabalho em que as empresas
encontram mais dificuldade pa-
ra preencher vagas no Brasil, na
oitava colocação. Também es-
tão na lista os profissionais de fi-
nanças, engenheiros, represen-
tantes de vendas e mecânicos.

Para conseguir conquistar os

cobiçados profissionais da área
de TI, que atualmente têm sido
muito disputados no país, Gar-
buglio diz que nas contratações
temporárias trabalhará apenas
com projetos de no mínimo seis
meses de duração. A intenção é
focar nos técnicos, e depois par-
tir para executivos de mais alto
escalão, a partir de 2013.

Expansão
Globalmente, além da área de
TI, a Experis tem também atua-
ção nos segmentos de engenha-
ria, finanças e saúde. Até o final
de 2013, a intenção de Garbu-
glio é começar a recrutar enge-
nheiros no Brasil. “Estamos co-
meçando a construir a marca.
Este será o próximo passo”, diz.

De acordo com Riccardo Bar-
beris, presidente do Manpower-
Group no Brasil,o grupo vem
crescendo dois dígitos ao ano
no país e vem expandido a atua-
ção. Recentemente, além do tra-
balho temporário, que sempre
foi o principal foco, começou a
atuar em consultoria de RH e no
recrutamento de média e alta
gerência. O executivo não abre
qual é a receita do Brasil, mas o
continente americano foi res-
ponsável por faturamento de
US$ 4,6 bilhões em 2011. ■

Bradesco lideranúmerodepatrocíniosaoesporte

Alémdasduasrodas

Ainda de acordo com a Pluri, o Bradesco é a empresa com o maior
número de patrocínios a confederações esportivas, sendo seis no total:
Judô, Basquete, Rugby, Remo, Desportes Aquáticos e Vela. O banco
não divulga o valor investido nas modalidades. Logo atrás da instituição
financeira está a Petrobras, com cinco patrocínios. No total, 36 empresas
apoiam pelo menos uma modalidade, sendo 29 privadas e sete estatais.

A Honda Motos pretende estreitar
o relacionamento com seus clientes
com o lançamento do Dream
Riders. Focado nos consumidores
de alta cilindrada, o programa
oferece aos amantes de velocidade
desde encontros e eventos a
informações através de hotsites
e aplicativos para celulares.

MuitoalémdoPIB

FRASE
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Chinêsmade inMinas

A Fundação Dom Cabral traz
ao país em outubro a diretora da
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico,
Martine Durand. Na palestra, ela
falará que o PIB não é o indicador
ideal para medir o desenvolvimento
de um país e dará detalhes do
método utilizado pela Organização.

ENCONTRODECONTAS
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Modalidadesolímpicas semapoio

Minas Gerais deve abrigar a 1ª
fábrica no Brasil da Foton, maior
montadora de caminhões da China.
Estão na disputa cidades da região
metropolitana de Belo Horizonte e
do Sul de Minas. A fabricação inicial
será em regime CKD mas uma
unidade de montagem completa
não está descartada para o país.

Rodrigo Capote

Manpower abre frente
de negócio em TI

Divulgação

MARKETING

Yamaha vai à mídia para apresentar a Fazer
250Blue, primeira moto flex da categoria

FÁBIO SUZUKI

A Yamaha começa a divulgar o lançamento da primeira moto com a
tecnologia flex da categoria, a Fazer 250BlueFlex, com publicidade criada
pela Loducca. A campanha contará com comerciais, merchandising
em programas de TV, anúncios em revistas, materiais de PDV e ações
na internet e nas redes sociais da marca. O conceito da campanha
é Fazer 250 BlueFlex “A moto que une tudo o que você queria”.

Das 36 principais confederações
esportivas do país, sete delas
não possuem patrocinadores
oficiais, de acordo com
levantamento realizado pela
consultoria Pluri. Entre elas
está o Pentatlo Moderno, que
mesmo sem apoio conquistou
uma medalha de bronze nos
Jogos de Londres com a atleta
Yane Marques. E assim como
o Pentatlo Moderno, todas
as outras são modalidades
olímpicas e estarão nos Jogos
do Rio de Janeiro, em 2016:
Badminton, Ciclismo, Hipismo,
Tênis de Mesa, Tiro com Arco e
Tiro Esportivo. Além destas,
outras seis entidades contam
apenas com empresas públicas
como principal fonte de receita.

encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Aldo Rebelo,
sobre o país não ter alcançado
20 medalhas em Londres
como havia previsto o ministro
antes dos Jogos Olímpicos

87%
dos internautas atualizam

frequentemente o antivírus em
seus computadores, segundo
pesquisa da Hi-Mídia sobre a

segurança dos usuários na web.

Com R$ 20 milhões, americanos criam empresa de recrutamento e
terceirização no Brasil, a Experis, com foco no mercado de tecnologia

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

“Precisamos melhorar
muito para 2016”

GIRO RÁPIDO

YaneMarquesconquistoua
medalhadebronzeemLondres

Garbuglio (empé) vaicomandaraExperis,empresadaManpower,presididapor Barberis (sentado)

RAIO X

Fonte: empresa

US$ 22 bilhões
RECEITA DO MANPOWER GROUP EM 2011

3,8 mil
ESCRITÓRIOS

EMPRESAS

Manpower, Experis e Right Management

PRINCIPAL MERCADO

Sul da Europa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




