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Sobre a
Gi Group

A Gi Group é um dos líderes 
mundiais na prestação
de serviços para
o desenvolvimento
do mercado de trabalho.
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Os nossos serviços
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Trabalho Temporário e 
Permanent Placement

Search and Selection

Outsourcing Formação e 
Desenvolvimento Outplacement

Professional 
Staffing



A nossa
Missão

Queremos contribuir, 
enquanto key player a nível 
global, para a evolução do 
mercado de trabalho através 
dos nossos serviços, 
enfatizando o valor do trabalho 
a nível pessoal e social.



Os nossos valores

Cuidado

Sustentabilidade

Aprendizadem e Inovação 
Contínuas

ResponsabilidadeColaboração

Paixão
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A nossa história

1998
Générale 
Industrielle 
é fundada.

2004

Aquisição da Worknet, a empresa de 
recrutamento da Fiat.

A nova entidade é agora a maior 
agência italiana com um turnover de 
320 milhões de euros e 190 filiais.

2007

Início da Expansão 
Internacional com aquisições 
na Alemanha e Polónia.

2009-2011

Continuação da expansão 
internacional: UK, Argentina e 
Europa do Leste.

Gi Group torna-se membro da 
World Employment 
Confederation (antiga CIETT)

2014-2015

Nova expansão internacional 
com operações na Turquia, 
Portugal, Países Baixos e 
Eslováquia.

Desenvolvimento do programa 
de parcerias.

2005

O grupo dá início à atividade 
no setor de Outplacement.

2008

Générale Industrielle e Worknet 
tornam-se numa marca: Gi Group.

A expansão internacional continua 
com operações na China, Hong 
Kong, França, Brasil, Espanha e 
Índia.

2013

Início das nossas practices 
internacionais OD&M –
Consultoria e Formação em RH 
e Wyser – Search & Selecion 
de Quadros Médios e 
Superiores.

2016
Aquisição da TACK & 
TMI, líderes globais em 
formação e 
desenvolvimento.

Lançamento na Colômbia.

2018

Aquisição da Grafton e 
Marks Sattin, líderes 
mundiais no setor 
profissional.

2019
Aquisição na Alemanha 
da OnTime Solution 
GmbH e House of Jobs 
na especializadas em 
Mobilidade Internacional
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2020

Novas aquisições: Grupo 
Norte (Espanha), Kelly 
Services (Brasil), 
Workservice (Polónia), 
CareerArc (Outplacement 
EUA)
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A nossa evolução
stratégica

1998
Fundação da Générale 
Industrielle

2004
Aquisição da Worknet, a 
empresa de recrutamento 
da Fiat.

2005
Aquisições em Itália 
com início de operações 
em outplacement, 
formação, consultoria de 
RH e payroll outsourcing.

2007
Início da Expansão 
Internacional.

Gi Group torna-se 
membro global 
corporativo da World 
Employment 
Confederation.

2013
Início das Global 
Practices em Search & 
Selection, Formação e 
Outplacement.

2018
Aquisição da Grafton 
e Marks Sattin.

Sucesso no setor 
de Retail Staffing 

local em Itália.

De Retail a 
Corporate 
Business.

De Temp & Perm 
para várias 
practices.

Várias practices a 
nível global

De comercial a 
profissional

De local a global.

2015
Início de divisões 
professional especializada
e de serviços digitais.

De serviços 
tradicionais a 

serviços 
profissionais 

especializados e 
digitais.

2019
Aquisição na Alemanha 
da OnTime Solution 
GmbH e House of Jobs
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A nossa 
presença

Presença Direta Parcerias Estratégicas

Graças à presença direta e a parcerias 
estratégicas, a Gi Group está hoje presente em 
mais de 50 países na Europa, APAC, América e 
África. 

58 Países
31 de presença direta

Temos mais de
650 filiais e
SMS

E mais de
4,500 colaboradores
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Albânia
Arménia
Austrália
Áustria
Azerbeijão
Belarus
Bélgica
Canadá
Chile
Chipre
Dinamarca

Egipto
Finlândia
Grécia
Indonésia
Irlanda
Cazaquistão
Quénia
Tanzânia
Malásia
Malta
México

Médio Oriente
Myanmar
Nigéria
Noruega
Singapura
África do Sul
Suécia
Estados Unidos
Vietname

Alemanha
Argentina
Brasil
Bulgária
China
Colômbia
Croácia
Estados Unidos
França
Hong Kong

Hungría
Índia
Irlanda
Itália
Lituânia
Montenegro
Polónia
Portugal
República Checa
Roménia

Rússia
Sérvia
Eslováquia
Espanha
Suíça
Países Baixos
Turquia
Ucrânia
Reino Unido

Group Profile 2021



A nossa presença
em Portugal

AS NOSSAS FILIAIS:

Famalicão
Faro
Lisboa
Mem Martins
Porto
São Teotónio
São João da Madeira
Vila Franca de Xira
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Trabalho Temporário
e Permanent Placement

Professional TIC QiBit

Formação e Desenvolvimento BPO Advanced Outsourcing

Search & Selection
Quadros médios e superiores
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17º
A nível global

14º com parceiros

6º
A nível europeu

6º com parceiros1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017

Em 2020 o nosso grupo Grupo
forneceu mais de 20 mil
empresas com um turnover de
2.5 mil milhões de euros.

2019

2.5 mil 
milhões 
de euros

Os nossos 
números
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Listada a nível global como uma das maiores empresas 
de staffing pela Staffing Industry Analysts, a Gi Group é 
também membro corporativo global da World 
Employment Confederation (antiga CIETT)
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As nossas marcas

Trabalho Temporário e 
Permanent Placement

Search & Selection Learning & Development

Information and 
Communication 
Technologies
Recruitment

Outsourcing
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As nossas practices
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Trabalho Temporário
e Permanent Placement

• Temos um conhecimento profundo do mercado de 
trabalho em diversas indústrias e países

• Alavancamos a nossa experiência para encontrar 
soluções flexíveis que ajudam os nossos clientes a 
alcançar os seus objetivos de negócio.

• Criamos relações de longo prazo estando sempre 
ao seu lado

• Encontramos as pessoas certas para as empresas 
certas através do reconhecimento de necessidades 
dos clientes e dos candidatos.

A Gi Group acompanha os seus clientes 
para tornar o seu caminho mais simples: 
de sourcing de candidatos à gestão de 
colaboradores.

110.000+ Pessoas que 
trabalham connosco
15.000+ Empresas a nível 
global
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ESPECIALIZAÇÕES SOLUÇÕES

Site Managed Services 
(SMS)

Volume Hiring

International Mobility

Master Vendor

Central Order Desk

Automotive

Logistics

FMCG

Large Scale Distribution

Contact Centers 

Retail

As soluções de Trabalho Temporário e Permanent 
Placement são o nosso core business

A eficiência que precisa. Através do nosso serviço de Trabalho
Temporário, ajudamos clientes a encarar novos projetos ou potenciar as
necessidades assegurando flexibilidade, eficiência e monitorização de
custos.

O candidato certo, no momento certo.
Fornecemos consultoria para as suas necessidades de recrutamento e
gerimos o sourcing e seleção para lhe providenciar os candidatos que
satisfazem as suas necessidades e enquadramento da sua empresa.
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Search & Selection

3
CONTINENTES

13
PAÍSES

+300 
PESSOAS

A Wyser é o player global de Search & Selection que quer fazer a diferença 
na vida das pessoas e apoiar as empresas a crescer o seu negócio. A 
nossa missão é capacitar pessoas e organizações no mundo global do 
trabalho.
A Wyser cria parcerias com empresas que olham para o futuro para encontrar e envolver managers com 
talento, através de uma profunda expertise de mercado, estratégias partilhadas e consultoria à medida.

A Wyser acompanha managers para o desenvolvimento da sua carreira e para encontrar oportunidades 
únicas através de conhecimento relevante, ligação humana e conselhos úteis.

A nossa Value Proposition baseia-se em cinco princípios estratégicos:

 Um modelo internacional:
presença em 3 continentes (Europa, 
América, Ásia), soluções cross-country, 
programas de mobilidade internacional e 
parcerias.

 Uma abordagem de consultoria: análise 
de cliente e necessidades, design e 
implementação ad hoc, estratégia de gestão 
de candidato.

 Especialização por funções
(know-how e geração de valor)
e subespecialização por indústrias.

 Uma metodologia global estruturada
para ser customizada segundo as necessidades 
de cada cliente.

 Uma estratégia de gestão de candidato focada 
na construção de relações a longo prazo.Group Profile 2021
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Outsourcing

 Transações de processo a um custo 
menor por unidade graças à tecnologia e 
economias de escala.
 Um modelo simplificado que fornece uma 

experiência do cliente de alta qualidade, 
um maior controlo de processos e maior 
transparência de custos.

SERVIÇOS

MODELO OPERACIONAL

4 SPECIALISED DIVISIONS
Com a Gi BPO advanced outsourcing 
oferecemos serviços personalizados de 
BPO e advanced services para melhorar 
a produtividade dos nossos clientes, a 
sua eficiência e a sua competividade.

VALOR ACRESCENTADO E 
FLEXIBILIDADE

 Back Office & Soluções Multichannel.
 Soluções de Logística & Indústria
 Área Comercial & Soluções de Field Marketing
 Instalações & Serviços de Gestão Hoteleira

 Business Process Outsourcing (BPO)
 Business Transformation Outsourcing (BTO)

Estamos em condições de avaliar, planear, gerir e 
coordenar os processos através de investimento e 
integração das melhores práticas e metodologias 
para gerar valor acrescentado e uma flexibilidade 
mais elevada. 

Group Profile 2021



Recrutamento especializado de 
profissionais na área das 
Telecomunicações e Tecnologias de 
Informação.
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A QiBit foca-se em soluções de Recursos Humanos para a área das 
novas tecnologias com enfoque em temas ligados à Transformação 
Digital e Inovação. 

Recrutamento na área
da Tecnologia

 Recrutamento e Seleção: customizamos 
metodologias para cada cultura 
organizacional e cada perfil. Temos em 
atenção as especificidades de cada 
processo de Recrutamento e Seleção

 Outsoucing: caraterizado pela excelência e 
know-how das equipas alocadas aos 
clientes. Estamos presentes em todo o 
ciclo.

 Assessment: ajudamos as empresas a 
tomar decisões mais fundamentadas e 
objetivas com base na identificação 
de pontos fortes e áreas de 
desenvolvimento dos profissionais

 Recrutamento Internacional: através de 
uma equipa multilingue, oferecemos às 
empresas um serviço dedicado à pesquisa 
no âmbito do recrutamento internacional e 
de mobilidade.
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Learning 
& Development

Acreditamos no indivíduo e 
capacitamos organizações e as 
suas pessoas a concretizar.

Através das mais recentes 
soluções de design e tecnologia, 
consolidamos a aprendizagem e 
mudança de comportamento.

O nosso vasto e comprovado 
portefólio traduz-se em mais de 
100 anos de experiência que nos 
permite enfrentar as alterações de 
negócio em grande escala e 
alcançar resultados mensuráveis. 

Criamos parcerias com clientes para fornecer soluções de 
aprendizagem globais e escaláveis.Com escritórios em todo o 
mundo, a Tack TMI fornece serviços em mais de 55 países e em 37 
idiomas – presencialmente, virtualmente e em digital.

TRABALHAMOS COM OS CLIENTES PARA 
CONCRETIZAR

 Revenue growth – com maior eficiência das equipas de vendas

 Engagement do colaborador e produtividade – através de 
desenvolvimento pessoal e profissional contínuo

 Retenção e Cultura de Liderança – através de desenvolvimento de 
liderança e management sob medida

 Superior CX – através da nossa solução única de customer service

 Transformação Cultural – trabalhando em toda a organização para 
endereçar comportamentos individuais e coletivos

 Locais de trabalho seguros– promovendo os comportamentos que 
promovem uma cultura de segurança
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www.gigroup.pt/ncs
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