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os últimos amos. o número cie menores que viajam de avião sozinhos 
cresceu substancial mente em Portugal. Só no aeroporto de Lisboa são 
actualmente cerca de 20 mil por ano. Estes passageiros precisam de 
um acompanhamento personalizado. A Groundforce, empresa de 
"liand I i ng" que opera no aeroporto de Lisboa, decidiu fazer uma expe-
riência neste serviço, denominado G roundcare, na época de Natal e 
Ano Novo de 2017. Lançou um processo de recrutamento dirigido a 
pessoas com idades compreendidas entre os 45 e os 50 anos. "Um dos 
requisitos preferenciais era que tivessem experiência profissional com 
jovens e crianças". afirma Sofia Ferreira, responsável pela comunica-
ção da empresa. A iniciativa, feita em parceria com unia empresa de 
trabalho temporário, tinha como alvo desempregados de longa dura-
ção. "Correu muito bem em termos operacionais, mas o mais gratifi-
cante foi ver a enorme vontade, o comprometimento e a gratidão des-
tas pessoas", diz aquela responsável. 

Das 20 pessoas contratadas temporariamente, lestacaram-se 16, 
que estão agora em plenas funções no aeroporto de Lisboa. São mu-
lheres que "fbram professoras. educadoras de infância, sociólogas, en-
tre muitas profissões e percursos anteriores de gravide relevo, e que, por 
diversos motivos, ficaram sem emprego numa idade em que o merca-
do de trabalho não está tão receptivo". Estas trabalhadoras, que já as-
sinaram um contrato a termo com a Groundforce, passaram por um 
período de formação específica para a área de passageiros (check-in e 

O que os mais velhos 
dão às empresas 

Durante muito tempo, os trabalhadores com mais 
de 50 anos estiveram na linha da frente quando 
chegava a hora de "encolher" o quadro de pessoal 
de uma empresa. Mas, desde 2017, há sinais que 
apontam para uma nova tendência no mercado 
laborai. Os seniores estarão agora a ser mais 
valorizados pela sua maturidade, experiência 
e estabilidade que trazem às equipas. 
O segredo do sucesso de uma organização, 
dizem as consultoras de recrutamento, 
é um "mix" de gerações a trabalhar lado a lado. 

acolhimento) "de forma a dotá-las de novas competências e a ficarem 
qualificadas para poderem desempenhar funções noutras áreas". 

Em Portugal, estes casos ainda são uma raridade, mas lá fora exis-
tem vários exemplos concretos de empresas que procuram activamen-
te pessoas maduras. No ano passado, a companhia aérea brasileira Gol 
colocou um anúncio de emprego para 40 vagas no atendimento de ae-
roporto, onde pedia especificamente candidatos com mais de 50 anos. 
Em declarações ao jornal Folha de S.Paulo, o director de recursos hu-
manos da empresa, Jean Carlo Nogueira, justificou esta escolha com 
o facto de ter percebido que "os mais velhos têm muito mais empada 
[com Os clientes]. O jovem é acelerado e oferece uni atendimento me- 
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A Groundf orce 
recrutou um grupo 
de 20 pessoas entre 
os 45 e os 50 anos, 
na época de Natal/ 
Ano Novo de 2017, 
para acompanharem 
crianças que viajavam 
sozinhas a partir do 
aeroporto de Lisboa. 
A maioria ficou 
na empresa. 

nos personalizado". O diário referia outras empresas que também apos-
taram na contratação deseniores no Brasil. Entre elas, a consultora 
PricewaterhouseCoopers, a seguradora TokioMarine e a empresa de 
serviços de assistência a idosos por telefone Telehelp. 

Os casos de sucesso que começam a surgir estão a ajudar asempre-
sas em Portugal a "percepcionarem as mais-valias que estas pessoas 
trazem às organizações", afirma Susana Schmitz, investigadora da Uni-
versidade Católica e fundadora do Projecto R, que promove cursos de 
preparação para a reforma. A académica dá um exemplo de corno os 
.mais velhos podem seressenciais. "Numa empresa de tecnologia, que 
gere projectos internacionais, formaram uma equipa só com pessoas 
muito jovens. Deram conta de que as pessoas não sabiam bem o que fa-
zere rapidamente perceberam que tinham de integrar alguém mais sé-
nior na equipa. Assim que o fizeram, o projecto começou a andar." 

Para .SUsana Schmitz, ainda "há uma visão economicista em rela-
ção aos seniores" que é de muito curto prazo. E não se olha para outros 
aspectos, como a retenção do conheci mento na organização. Isto, afir-
ma, jogacchntra as próprias empresas.Alinal de conta.s, apopulação está 
a envelhecer e, numa perspectiva de mercado, se querem que os seus 
produtos e aquilo que fazem seja adequado aos consumidores e cl ien-
tes, precisam de ter pessoas que os entendam dentro da estrutura da 
empresa". Mas, avisa, é necessário que "as pessoas mais velhas estejam 
abertas à mudança eàaprendizagem. Isso são pré-requisitos para con- 

tinuarem a evoluir" em termos profissionais. 
Entre as mais-valias que Os seniores trazem às empresas, a investi-

gadora destaca "o capital social, que aumenta com a idade". Por um 
lado, "os contactos e a rede-de clientes expandem-se" com a experiên-
cia profissional, "coisa que um jovem ainda não tem" e, por outro, "as 
competências em matéria de cooperação e controlo emocional tam-
bém aumentam". No fundo, "é uma questão de maturidade". 

Um novo ciclo? 
As transformações demográficas implicam alterações no mundo 

do trabalho.A população europeia está a envelhecer e a Comissão Eco-
nómica das Nações Unidas paraa Europa considerou, já em 2009, que 
este é um dos maiores desafios que o continente enfrenta. As estimati-
vas daquele organismo apontam para que, em 2025, existam na Euro-
pa 3,1 pessoas em idade de trabalhar por cada pessoa 65 anos ou 
mais. Portugal é um dos países onde o envelhecimento é mais eviden-
te. De acordo com dados da Pordata/INE, em 2016 existiam 148,7 ido-
sos (pessoas com mais de 65 anos) por cada 100 jovens com menos de 
15 anos.Ao mesmo tempo, a esperança média devida dos portugueses 
aumentou e, em 2015, atingiu os 80,6 anos. Por causa désse fenómeno 
também a idade da reforma tem vindo a subir e está agora nos 66 anos 
e quatro meses. Neste contexto, é preciso encontrar estratégias para li-
dar e fomentar o envelhecimento activo. 

página 14 
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Misturar cabelo branco com sangue novo 
O envelhecimento avança a passos largos e está apreocupar 

muitas empresas, que estão a estudar como enquadrar os tra-
balhadores mais velhos dentro das organizações. Dessa refle-
xão interna têm surgido algumas iniciativas. A Sonae MC, de-
tentora da marca Continente, Clima dessas companhias. Há cin-
co anos, a retalhista fez uni foco nos seus colaboradores acima 
dos 55 anos. Para fazer essa reflexão, recorreu aos investigado-
res da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto e do ISCTE que estudam as temáticas 
do envelhecimento. Os números não deixavam dúvidas de que 
era preciso agir rápido. Em 2015, quase 20% da população por-
tuguesa tinha 65 ou mais anos.«Sendo nós um dos maiores em-
pregadores privados do país, não podemos escamotear esta si-
tuação", diz Isabel Barros, administradora de recursos huma-
nos da Sonae MC. 

Na empresa fundada por Belmiro de Azevedo, a média etá-
ria éde 35,4 anos, mas a faixa acima dos 55 anos, que agora cor-
responde a 4% do universo de cerca de 30 mil trabalhadores, vai 
quadruplicar até 2025. Todos os anos é feito um inquérito de 
satisfação aos empregados, denominado "Clima Social". As res-
postas transformaram-se num importante instrumento de tra-
balho para a gestão. Unia das conclusões foi que "84% dos co-
laboradores com mais de 55 anos sentem-se emocionalmente 
comprometidos com a Sonae, enquanto nos restantes a percen- 
tagem éde 79%", revela aquela responsável. Mas os mais velhos 
fizeram chamadas de atenção. "Achavam que em algumas polí--o --cro 

 
ficas e processos não eram tratados da mesma forma que os mais 
novos." Recolhida esta informação, a empresa tomou medidas. 
" Convidámos colaboradores desta faixa etária, de norte a sul do 
país, para perceber o que é que nos tinham a dizer", conta Isa-
bel Barros. Nesses "focos groups", os seniores disseram que o 
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Só agora o mercado de trabalho português começa a mos-
trar abertura para contratar seniores. Essa é uma das conclu-
sões do estudo da consultora Msearch "Market Trends 2018", 
elaborado de dois em dóis anos, para acompanhar as tendên-
cias do mercado de recrutamento. A pesquisa resulta de quatro 
mil entrevistas com candidatos a emprego e reuniões com em-
presas clientes da consultora realizadas no último trimestre de 
2017 e nos primeiros meses de 2018. Essa procura é visível em 
sectores como a indústria (nas áreas da manutenção, automa-
ção e produção), as tecnologias de informação e também no sec-
tor financeiro (nomeadamente em auditoria, consultoria e ban-
ca na área de risco). 

As opórtunidades de emprego para pessoas maduras estão 
a surgir "por causa da falta de recursos no mercado e por serem 
funções que valorizam a tecnicidade e a especialização - os ex-
perts", diz Mafalda Vasquez, directora da Msearch Portugal. Ou 
seja, a faltá de candidatos com "sangue novo" abriu uma porta 
de oportunidade para os mais velhos e experientes que estavam 
disponíveis, muitos deles lançados para o desemprego nos anos 
da crise. 

"Nos anúncios de emprego que colocamos, 60% das candi, 
daturas são de perfis seniores", revela Mas o mercado "ainda é 
conservador". E isso tem uma explicação. "A crise achatou não 
só as carreiras, mas também os salários." As empresas sentem-
-se condicionadas na tomada de decisão de contratar um can-
didato mais velho porque "pensam que eles não vão ficar mui-
to tempo na função pelo facto de lhes estarem a oferecer um sa-
lário mais baixo do que tinham no emprego anterior". Uma con-
clusão que pode estar errada, considera. "O engajamento de um 
sénior à organiza0o é imediato, porque hágratidão pela opor-
tunidade, o que nem sempre acontece nas gerações tilais jovens, 
que têm muito mais oportunidade de escolha" 

Nuno Mroni, director da consultora de recursos humanos 
Randstad Professionals, confirma que já é mais fácil integrar es-
tas pessoas no mercado de trabalho, mas nas empresas com que 
trabalha "ninguém procura especificamente pessoas com mais 
de 50 anos. Não existem processos de recrutamento assim." O 
que está a acontecer, explica, é que "hoje as empresas já absor-
vem essas pessoas, coisa que não faziam há dois ou três anos". 
Mas não sãotodas as empresas, sublinha. São sobretudo as PME 
que o estão a fazer. "Nánnalmente, estas pessoas quando têm 
qualificações e competênciaS possuem bons percursos profis-
sionais. Isso significa que têm muita coisa a ensinar e a transmi-
tir. E as empresas precisam de 'know-how', de talento e integram 
pessoas independentemente da idade." 

Mafalda Vasquez, da Msearch, acredita que esteja a-surgi r 
um novo ciclo. "Algumas empresas já perceberam que ficam a 
ganhar ao integrarem várias gerações e estão a investir na diver-
sidade das suas equipas." No entanto, é certo que há um cami-
nho a percorrer porque "mesmo havendo uma franja mais sé-
nior com talento e disponível, nem sempre é aproveitado pelas 
organizações". Por isso, "estamos a 'evangelizar' os clientes para 
perceberem o talento como um todo e não em função da idade 
ou do género". No entanto, "ainda há resistência em olhar para 
um perfil sénior". 

Ainda assim, a taxa de emprego na população entre os 45 e os 
54 anos, divulgada peloINE, estava no primeiro trimestre de 2018 • 
nos 81,7%, o que significa que estavam empregadas mais de 1,2 
milhões de pessoas nesta faixa etária Uma melhoria face ao pe-
ríodo homólogo de 2017, em que se tinha fixado nos 78,7%. Esta 
taxa tem vindo a subirem contínuo, desde o terceiro trimestre de 
2016.0 que significa que há mais pessoas a encontrar uma opor-
tunidade de trabalho. Entre os 55 e os 64 anos, é mais difícil vol-
tar ao activo.A taxa de emprego nesta fahmetária desce para 63,1%. 
Um dos caminhos mais frequentes é avançarem para reformas 
antecipadas por não verem "unia luz ao fundo do túnel". 

páffinal3 

Empresas como 
a Sonae MC e a Galp 
estão a apostar 
numa fusão do 
conhecimento 
e da experiência 
dos seniores e dos 
"millennials" na área 
da formação. 
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"Só a idade não 
é doença, não é 
incapacitante", 
afirma Jorge Barroso 
Dias, presidente 
da Sociedade 
Portuguesa 
de Medicina 
do Trabalho. 

pacote de benefícios, nomeadamente os seguros de saúde, eram 
desajustados para as pessoas mais velhas. Pediram valências re-
lacionadas com o envelhecimento, como a estomatologia ou or-
topedia. E apontaram o trabalho flexível como algo que também 
lhes interessava para. por exemplo, estarem mais tempo com os 
netos. 

. Desta auscultação surgiram outras iniciativas, sobretudo ao 
nível da formação, como o "reverse mentoring". "Estas pessoas 
precisam de um `refresh' sobre redes sociais, novas tecnologias." 
Neste programa, são os jovens a formar as pessoas mais velhas. 
Mas também acontece o inverso. "Nas áreas de talho, frescos, 
charcutaria. hoje são os mais velhos que têm muito a ensinar às 
gerações mais novas", refere. Na academia de liderança da em-
presa está a ser testada uma nova equação. "Temos duplas gera-
cionais em sala, ou seja, formadores mais seniores, no segmento 
dos 50/55 anos, com alguém mais jovem. Fazem dupla não só na 
parte de apresentar, mas também na construção dos conteúdos." 
O resultado é "uma fusão do conhecimento e da experiência de 
ambos". A experiência correu bem e vai ser replicada. 

Na Galp, esta fórmula também já foi experimentada com su-
cesso. A petrolífera emprega cerca de1.500 pessoas com ma is de 
50 anos de idade, num universo de mais de seis mil trabalhado-
res a nível mundial. Nesta indústria do petróleo "tão complexa e 
sensível", o talento sénior é ainda mais "valioso", -diz Paulo Pisa-
no, director de pessoas na petrolífera. Nesse sentido, "é absolu-
tamente vital a transmissão entre gerações da experiência acu-
mulada em relação a tendências de mercado, comportamento 
dos equipamentos etoda tuna série de especificidades" do sector. 
Na companhia, existem "muitos colaboradores com mais de 50 
anos e alguns próximos dos 60 em posições-chave", refere: E a 
aposta no talento é transversal a todas as faixas etárias. Na Galp, 
os programas de identificação e desenvolvimento de talentos apli- 

cam-se de igual forma a todos os trabalhadores e não têm limite 
de idade, "o que não é a regra em todas as empresas", sublinha 
aquele responsável "Temos  consciência de que, mais dogue apos-
tar na geração X, Y ou Z, o sucesso da nossa estratégia enquanto 
empresa depende da forma como conseguirmos  integraras dife-
rentes perspectivas e talentos das nossas pessoas". Por isso, fo-
ram criados programas transversais "quefazem esta simbiose en-
tre gerações. que permitem a transmissão de conhecimentos dos 
mais velhos para os recém-chegados, mas também que os cola-
boradores mais velhos continuem a renovar as competências em 
áreas menos familiares para eles, como o mundo digital e a tec-
no:14a". 

Outras das questões frequentemente levantadas em relação 
aos seniores éa saúde, ou antes, a falta dela. "Só a klade não é doen-
ça, não é incapacitante", começa por dizer Jorge Barroso Dias, 
presidente da Sociedade Portuguesa de Medici na do Trabalho. 
O que acontece é que a partir de determinada altura da vida po-
dem surgir pequenas lesões ou doenças, algumas pela actividade 
profissional, e alguns órgãos, como os olhos ou os ouvidos, dei-
xam de funcionar tão bem. "São coisas do processo de envelheci-
mento natural", explica Por outro lado, "se se vive mais anos e se 
trabalha mais anos, é mais provável que no último período da car-
reira as pessoas possam ter menos capacidade. E isso, nalgumas 
profissões fica mais notório". Perante isto, o que há a fazer?A so-
lução não é "ir para a baixa", defende. Até porque a população está 
a envelhecer cada vez mais, "não nos podemos dar a esse luxo". O 
que deve ser feito é, até como prevenção, "reduzir a carga e o ris-
co de tornar os mais idosos incapazes, para rmuttê-lossempre ap-
tos.a trabalhar". No findo, é "conseguirmue o trabalho se adapte 
neles", explica. Isso significa que é necessária "uma reorganiza-
ção do trabalho das equipas. Uns fazem umas coisas, outros fa-
zem outras, mas todos são úteis." w 
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