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Entre as principais empresas 
mundiais que prestam serviços para a 

evolução do mercado de trabalho.

Nós Somos

Para criar um valor social e 
económico sustentável, para 

construir ambientes de trabalho 

agradáveis e para ser uma mudança 
de vida para as pessoas.

Nós 
Trabalhamos
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No trabalho sustentável, o que significa 
viver e trabalhar condições que apoiam 

as pessoas ao longo de uma vida 

profissional prolongada.

Nós
Acreditamos

Criar um Mercado Global sustentável, 
racionalizado e agradável para Candidatos e 

Empresas, refletindo as necessidades do 

Mercado de Trabalho.

Nós temos 
como Objetivo
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Nós Somos
More than Work
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Pessoas Empresas Instituições e Sociedade

Melhorar a resiliência, dar prioridade à 

inovação e criação de valor, e investir no 

capital humano. Promover a diversidade e a 

inclusão, reduzir os resíduos e prestar  

atenção às questões ambientais.

Desenvolver e apoiar políticas laborais ativas, 

promover a flexibilidade sustentável e reduzir 

o desajustamento de competências. 

Combater o trabalho não declarado e a 

evasão fiscal, e promover a formação para 

melhorar a empregabilidade das pessoas.

Assegurar o significado e o valor do trabalho, 

cuidar do seu bem-estar psico-físico. Investir 

no desenvolvimento das hard e soft skills e 

construir relações profissionais e de 

liderança.

O Nosso
Manifesto de Trabalho Sustentável
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Cuidado

Responsabilidade

Colaboração

Paixão Sustentabilidade Aprendizagem
Contínua e Inovação

Os Nossos
Valores
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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.

2005
O grupo dá início à atividade

no setor de Outplacement.

2007
Início da Expansão Internacional

com aquisições na Alemanha e 

Polónia.

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.

2009-2011
Continuação da expansão

internacional: UK, Argentina e 

Europa de Leste.

Gi Group torna-se membro da World 

Employement Confederation (antiga

CIETT)

2013
Início das nossas practices 

Internacionais OD&M –

Consultoria e Formação em RH e 

Wyser – Search & Selection de 

Quadros Médios e Superiores.

2014-2015
Nova expansão internacional com 

operações na Turquia, Portugal, Países

Baixos e Eslováquia. Desenvolvimento do 

programa de parcerias.
2016
A nossa expansão internacional

continua com a aquisição da TACK & 

TMI, líderes globais em formação e 

desenvolvimento. Também abrimos

escritório na Colombia.

2018
Aquisição da Grafton e Marks 

Sattin, líderes mundiais no setor

profissional.

2020
Reforçamos a nossa presença na

Europa e EUA com a aquisição do 

Grupo Norte (Espanha), Kelly 

Services (Brasil), Workservice

(Polónia) e Career Arc (EUA).

2021
Alcançamos a mais recente

aquisição: Jobtome na Suíça e 

Axxis em França.

2022
Criamos a Gi Group Holding. Esta

nova identidade global representa

o novo posicionamento da 

Empresa como um Ecossistema

Global de RH que visa a evolução

do Mercado de Trabalho.

2019
Aquisição na Alemanha da OnTime

Solution GmbH e House of Jobs na

especialização em Mobilidade

Internacional.
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1998
Ponto de partida: 

fundação da Générale

Industrielle.

Sucesso no setor de 

Retail Staffing local em

Itália.

2004
Primeiro passo: aquisição

da WorkNet, a empresa de 

recrutamento da Fiat.

Do Retail a Corporate 

Business.

2005
Desenvolvemos as 

aquisições em Itália com 

início de operações em

outplacement, formação, 

consultoria de RH e payroll 

outsourcing.

Do Temp & Perm para 

várias practices.

2007
Início da Expansão

Internacional: a Gi group 

tornou-se membro global 

corporativo da World 

Employment 

Confederation.

De Local para Global.

2013
Iniciámos as Practices 

Globais em Search & 

Selection, Formação, 

Outplacement e Business 

Processes Outsourcing.

Várias practices a 

nível global.

2022
Lançámos a Gi Group 

Holding.

Uma nova identidade de Grupo 

para uma Presença Global 

generalizada.

2021
Atingimos um objetivo

histórico: as receitas do grupo

ultrapassaram os €3,3 mil 

milhões. 

Também realizamos as 

aquisições da Jobtome na Suiça

e Axxis em França.

Mais crescimento orgânico e 

aquisições.

2015
Foco na divisão

profissional

especializada e serviços

digitais.

A Nossa
Evolução Estratégica

De Comercial e Profissional. 2020
Aumentámos a nossa presença

Global com novas aquisições: 

OnTime Solution GmbH e 

House of Jobs na Alemanha, 

Grupo Norte em Espanha, Kelly 

Services no Brasil, Workservice

na Polónia e Career Arc 

nos EUA.

De serviços

tradicionais a 

serviços

profissionais

especializados e 

digitais.

2018
Aquisição da Grafton 

e Marks Sattin.
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• Alemanha

• Argentina

• Brasil

• Bulgária

• China

• Colômbia

• Croácia

• Dinamarca

• Eslováquia

• Espanha

• EUA

• França

• Holanda

• Hong Kong

• Hungria

• Índia

• Irlanda

• Itália

• Lituânia

• Montenegro

• Polónia

• Portugal

• Reino Unido

• Rep. Checa

• Roménia

• Rússia

• Sérvia

• Suíça

• Turquia

• Ucrânia

PRESENÇA DIRETA

Graças à presença direta e parcerias
estratégicas, hoje estamos ativos na Europa, 

APAC e Américas.

30
PAÍSES COM PRESENÇA 
DIRETA

A Nossa Presença

Global

Mais de

650
FILIAIS E ESCRITÓRIOS

E mais de

6,700
COLABORADORES
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• Águeda
• Faro
• Leiria
• Lisboa
• Mem Martins
• Porto
• São Teotónio
• São João da Madeira
• Setúbal
• Vila Franca de Xira
• Vila Nova de Famalicão

11
FILIAIS  E ESCRITÓRIOS

A Nossa Presença

Em Portugal

Mais de

300
CLIENTES

E mais de

2,000
COLABORADORES

FILIAIS

EQUIPA NACIONAL DE SOURCING 
CENTER
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O nosso Grupo está atualmente a fornecer
mais de 20,000 Empresas Clientes a nível

mundial, com uma receita de 3,3 mil milhões

de euros em 2021.
Classificada globalmente como uma das maiores empresas de 

recrutamento pela Staffing Industry Analysts, somos também um 

membro empresarial da World Employment Confederation (antiga

CIETT).

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017 2019 2020 2021

3,3 MM €

16º
MUNDIAL

5º
EUROPA

O Nosso
Crescimento
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O Nosso
Ecossistema Global de RH

12
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O Nosso
Ecossistema de RH em Portugal
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O Nosso
Ecossistema de RH em Portugal

Formação e 
Desenvolvimento

Search & Selection 
de Quadros Médios e 

Superiores

Business Processes 
Outsourcing

Recrutamento
Especializado em

Tecnologias de Informação
e Comunicação

Trabalho Temporário & 
Permanent Placement
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Trabalho Temporário e 
Permanent Placement

A Gi Group acompanha os seus clientes para 
tornar o seu caminho mais simples: desde o 

sourcing de candidatos à gestão de colaboradores.

• 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 a seu lado.

• Encontramos as pessoas certas para as empresas certas através do 

reconhecimento de necessidades dos clientes e dos candidatos.

• Agimos responsavelmente para fazer o Mercado de trabalho prosperar.

3,900
PESSOAS 

MEMBROS DA EQUIPA 

INTERNA GLOBAL DE T&P

+15,000
EMPRESAS

A NÍVEL GLOBAL

+140,000
PESSOAS

QUE TRABALHAM 

CONNOSCO



Company Profile 2022Gi Group Holding

Fornecemos soluções flexíveis de trabalho 
com uma profunda experiência na gestão 

de grandes volumes para os mercados 

Industrial & Comercial.

• Automotive & E-mobility
• Logistics
• Supply Chain
• Manufacturing
• FMCG
• Facility Management & Horeca
• Contact Center
• Fashion & Luxury
• Retail
• Banking & Insurance
• Lifescience
• Medical
• Engineering
• Information Technology
• Building & Construction
• Energy
• Consultancy
• Emerging Businesses

• MoveUp
(soluções dedicadas a 
Mobilidade Internacional) 

• Site Managed Services
(SMS) 

• Multi-Site-Management 
(MSM)

• Volume Hiring
• Master Vendor
• Central Order Desk
• RPO 
• Formação Profissional
• Employer Branding

Setores Soluções

16

TRABALHO TEMPORÁRIO

Oferecemos a eficiência que as empresas precisam. 
Através do nosso serviço de Trabalho Temporário, apoiamos 

clientes a encarar novos projetos ou em necessidades de 

épocas altas, garantindo flexibilidade, eficiência, monitorização 

de custos e satisfação das necessidades.

PERMANENT STAFFING

O candidato certo no momento certo.
Fornecemos consultoria para as suas necessidades de 

recrutamento e gerimos o sourcing e seleção de forma a 

encontrar os melhores candidatos, alinhados com os seus 

objetivos e cultura da sua empresa.

CORE BUSINESS
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Search and Selection 
Quadros Médios e 
Superiores

Criamos 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.

• Fornecemos um modelo global para 3 continentes com soluções cross-

country e programas e parcerias de mobilidade internacional.

• Oferecemos uma abordagem de consultoria de recrutamento que se 

destaca pela análise ao cliente e suas necessidades, um design e 

implementação à medida e uma estratégia de gestão de candidatos.

• Especialização por grupos de trabalho (know how e criação de valor) e 

sub-especialização por indústrias.

• Uma estratégia de gestão de candidato focada na construção de 

relações a longo prazo.

13
PAÍSES

+300
PESSOAS
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Oferecemos soluções à medida
a partir de um profundo conhecimento 

das necessidades do negócio combinado 

com o nosso conhecimento específico do 
setor. 

Dentro do processo de Search & Selection

oferecemos serviços de valor, tais como 
head hunting, assessment centre 

e candidate market mapping.

18

A Nossa equipa está focada nos seguintes setores:

• Sales & Marketing 

• Finance & Accounting

• Tax & Legal 

• Technical & Engineering

• Banking & Insurance

• Human Resources

• Fashion & Luxury Goods

• Digital & New Media 

• Oil & Gas

• Pharma & Medical Devices

• Retail & GDO

ESPECIALIZAÇÃO
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Business Process 
Outsourcing

Somos o parceiro especializado em outsourcing
que assume responsabilidade pelos resultados 

através da flexibilidade, relações duradouras e 

uma forte ética de trabalho.

O nosso Modelo Operacional é baseado em 3 pilares::

• Responsabilidade pelos resultados do serviço de outsourcing, 

de forma a obter grande eficiência e flexibilidade.

• Processar transações a um custo unitário mais baixo, graças à tecnologia 

e economias de escala

• Um modelo LEAN que proporciona ao cliente uma experiência de alta 

qualidade, maior controlo do processo e transparência de custos.

19
PAÍSES

+270
PESSOAS
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Os nossos especialistas são capazes de 
estudar, planear, gerir e coordenar cada

processo através do investimento e 

integração das melhores práticas e 
metodologias para gerar valor e alta

flexibilidade para os nossos clientes.

• Logistics & Industrial Solutions 

• Commercial & Field Marketing Solutions 

• Back Office & Digital Solutions 

• Auxiliary Services & Facilities

Garantimos processos e soluções
GiBPO com as certificações ISO 9 001 e 

ISO 27 001.

20

ESPECIALIZAÇÕES
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Formação & 
Desenvolvimento Com mais de 110 anos de experiência e especialização, 

capacitamos as empresas e as suas equipas para 

trabalharem melhor e crescerem, alavancando relações de 

empatia profundas, um vasto portefólio de conteúdos, e 

experiências de aprendizagem brilhantes.

Os nossos clientes escolhem-nos porque:

• O impacto da nossa rede global.

Proporcionamos uma aprendizagem consistente global e padronizada, enquanto 

nos adaptamos às culturas locais e às necessidades específicas dos seus formandos.

• A nossa gama de conteúdos e flexibilidade para personificar soluções. 

Tanto temos soluções baseadas em pesquisa, como a flexibilidade para personalizar 

o conteúdo de aprendizagem à realidade e requisitos do seu negócio.

• O nosso compromisso com a qualidade e consistência.

Entregamos programas de todos os tamanhos a tempo, com elevada qualidade com 

o que há de mais recente em designs de aprendizagem e entrega.

+45
PAÍSES

+600
PESSOAS
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Usando as mais recentes soluções de 
design e tecnologia, aproveitamos o 

melhor em consultoria de aprendizagem, 

avaliações individuais, formações (tanto 
presencial como virtualmente), 

aprendizagem assíncrona (digital e 

autónoma) e performance coaching.
As parcerias com os nossos clientes são únicas e concretizam:

• Crescimento de Receitas – através do reforço das capacidades 

de comerciais e das equipas de venda.

• Envolvimento e produtividade dos colaboradores –
proporcionando aos formandos um desenvolvimento profissional e 

pessoal contínuo.

• Retenção de trabalhadores e Cultura de Liderança –
Fortalecendo os Líderes e Gestores do futuro.

• Experiência do Consumidor Superior – mudando mentalidades 

e dando à sua empresa o controlo sobre a experiência do 

consumidor

• Transformação cultural – preparando indivíduos e Líderes para a 

mudança: como antecipá-la, aceitá-la e entregá-la.

• Locais de trabalho seguros promovendo os comportamentos 

(em indivíduos e gestores) que sustentam uma cultura de segurança.

22
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Recrutamento Especializado em 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação

A QiBit foca-se em soluções de Recursos 
Humanos para a área das Novas Tecnologias 

com foco em temas ligados à Transformação 

Digital e Inovação.

• Recrutamento e Seleção: personalizamos metodologias para cada 

cultura organizacional e cada perfil. Temos em atenção as 

especificidades de cada processo de Recrutamento e Seleção.

• 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.



WWW.GIGROUPHOLDING.COM


