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CONVÍVIOOUCONFLITOENTREGERAÇÕES As alterações demográficas têm
feito com que se viva um período
único no mercado de trabalho

Existem agora quatro gerações a
interagir em convívio ou conflito
nas organizações e em muitos
casos já são mesmo cinco

POR TITIANA AMORIM BARROSO

Há a considerar três aspectos quevão influen
ciar osmodelos de organização do trabalho
num futuro próximo a reduzida taxa de na
tal idade o aumento da esperança média de
vida e as várias gerações no activo
Ainteracção entre geraçõeséum doste

masemergentesdagestãodo activo humano
e da liderança Merece particular atenção no
sentido em que permite maximizar o alinha
mento e o envolvimento de todos em relação
aos objectivos da organização facilitando
o desenvolvimento de relações saudáveis

eprodutivas Na medida em que cada geração se rege por
modelos mentais diferentes e temmotivações e necessidades
distintas acabando por criar um potencial de conflito

Embora não queiramos incorrer em estereótipos por
termos noção do perigo que é entrar no caminho das catego
rizações demasiado generalistas ou abstractas e por sabermos
que não pode a idade ser o único indicador deste raciocínio
há também que ter em conta a personalidade a educação
ou o contexto cultural envolvente E por isso também tra
zemos especialistas à discussão commúltiplas ópticas para
nos darem resposta às várias questões O convívio intergera
cional tem sido um assunto relevante para as empresas De
que forma as gerações acabam por influenciar modelos de
gestão estilos de liderança e até mesmo a cultura organiza
cional Estão as empresas a saber acompanhar esta evolução
do mercado de trabalho Quais as iniciativas e práticas que
devem ser implementadas nas empresas para a integração
de todos Nas próximas décadas muitos de nós em todo
o mundo podemos esperar viver mais tempo e prolongar
consideravelmente as nossas vidas produtivas Qual o lado
positivo e negativo deste cenário Como está o amadureci
mento dos colaboradores a ser tratado

Gerações
Durante o crescimento dos indivíduos são definidos alguns
modelos mentais que determinarão na idade adulta a for
ma de ver e interagir com o mundo «Estes modelos mentais

são moldados por inúmeros factores
desde familiares a sócio económicos

passando pelos acontecimentos que
marcam o mundo em cada época Estas
influências fazem com que as pessoas
em cada geração tenham experiências
semelhantes e uma visão do mundo

partilhada desenvolvendo assim valo
res e atitudes similares» garantem Isa
bel Freire deAndrade e Sofia Calheiros
directoras associadas da Conceito 02

Ainda assim Maria da Glória ma

naging partner da Amrop é peremp
tória «As gerações são uma invenção
sociológica São conceitos sociais que
ajudam a pensar nos temas tal como
Ortega y Gasset afirmou Eu sou eu
e a minha circunstância Todos temos

diferentes perspectivas consoante as
nossas vivências personalidades cada
um de nós vê pelo seu ângulo Quan
tos mais houver mais rico é o trabalho

de grupo Ou seja em qualquer país
ocidental é obrigatório por lei esta
pluralidade mas não é só a questão
da idade tem de existir uma não dis
criminação também no género credo
etnia escolha sexual e nacionalidade
A questão da idade devia estar im
buída na nossa mentalidade como a

questão do género
Também Miguel Abreu associate

director da Ray Human Capital re
fere «Não somos apologistas de es
tereotipar características em função
do factor idade Qualquer pessoa em
qualquer idade terá um conjunto de
skills e também de áreas de melhoria

É do senso comum que a juventude
normalmente transporta consiga algu
ma irreverência e vontade de mudar

o mundo o que por si só deixa trans
parecer flexibilidade para a mudan

ça Por outro lado as gerações mais
velhas transportam consigo a expe
riência acumulada e os benchmarks

de sucesso e insucesso do passado
aspecto que constitui uma mais valia
incontestável para lidar eficazmente
com os desafios do dia a dia»

Neste momento defende se que
convivem quatro gerações Baby
Boom X Y e Z no mercado de tra
balho embora numa escala menor se

inclua uma quinta geração a Tradi
cionalista ver caixa gerações

António Pita de Abreu administra

dor do Conselho Executivo do Grupo
EDP faz parte da geração Baby Boom
«próximo do fim de uma vida profis
sional bem vivida Sinto me de forma

cadavezmais intensa convocado para
transmitir o conhecimento técnico e os

valores da empresa para ser um coach
EDP A minha experiência mostra me
que independentemente da idade o
importante é estar sempre disponível
para aprender e para ensinar É neces
sário explicar mas também ouvir ten
tando honestamente entender o ponto
de vista do outro

Damesma geração é Pedro Norton
de Matos sócio fundador daMyChan
ge e Gingko que adianta que «a minha
geração caracteriza se por uma gestão
de carreiramais conservadora com a tal
valorização hierárquica A informação
e o conhecimento chegam a ser tratados
como fonte de poder podendo exacer
bar o individualismo e o culto do ego
Trata se também de uma geração ten
dencialmentemais cartesiana racional

e de certo modo avessa ao risco Com

honrosas excepções não é uma geração
de empresários ou empreendedores A
estabilidade de emprego o canudo
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preferencialmente universitário ou o
emprego para toda a vida são algumas
das faces das expectativas com que esta
geração cresceu Do lado mais positi
vo há a assinalar quemuitos represen
tantes desta geração têm um elevado
sentido ético e amor à camisola

Patrícia Fernandes directora de
Relações Públicas Cidadania e Ima
gem Corporativa da Microsoft Portu

gal partilha o seguinte «A minha geração dos 40 anos é a
geração que chegou ao mercado de trabalho nos anos 90
que não cresceu com o computador mas que se habituou
a ele É a geração dos workaholics para os quais o trabalho
era tudo A geração dos yuppies e do culto do bem estar
que boas retribuições poderiam trazer Mas também é a
geração que percebeu com a geração mais jovem que há
outra vida para além do trabalho e outros interesses que
ficaram por explorar»

Também da geraçãoXé Pedro Brito partner da Jason As
sociates que conta que «aprendeu a trabalhar sem internet
isso foi um bónus que apareceu depois as nossas motivações
passamporperceber que este mercado mudou radicalmente
o clássico do trabalho para a vida terminou e a nossavontade
de querer mais e melhor aumentou assim como a concor
rência a todos os níveis A verdadeira motivação é a vontade
de fazer mais e de ser empreendedor»

Convívio ou conflito
Estudos revelam que a diversidade no local de trabalho seja
ela de género de etnia ou geracional aporta valor acrescen
tado O uso construtivo destas diferenças permite até dar

saltos de produtividade e melhorar o
ambiente da organização aumentan
do o envolvimento dos trabalhadores

trazendo novas ideias e prolongando o
saber interno por mais tempo

«A chave para um convívio inter
geracional saudável é conseguirmos
compreender e relacionarmo nos de
forma eficaz com pessoas diferentes
de nós e alavancarmo nos nestas dife

renças para construir uma união que
permitirá fazer face aos desafios do
contexto e levar a organização mais à
frente» avançam Isabel Freire de An
drade e Sofia Calheiros

«Aprendemos em Ciências Sociais
que o conflito é uma dimensão omni
presente nas sociedades nas organiza
ções nos grupos e até nos indivíduos
numa dimensão intrapsíquica Sem
pre que existem interesses diferentes
e idiossincrasias diferentes há lugar a
possíveis conflitos O problema toda
via não é esse é a maneira como en

caramos e gerimos esses conflitos No
sentido de procurar optimizar o melhor
dos dois mundos Todos afinal querem
ter o seu lugar na sociedade É preciso
desenvolver estratégias de gestão e de
liderança que visem a inclusão e não a
exclusão E gosto de acreditar que acre
dito que isso ainda é possível nas nossas

organizações e nas nossas sociedades»
assegura Mário Ceitil managing part
ner na Cegoc

«Sempre existiram e sempre existi
rão conflitos Penso ser um tema que se
renova ad eternum Para tal basta que e
a título de exemplo extremado existam
jovens que se julgam na posse de uma
sabedoria irrefutável e que pensam po
der escalar profissionalmente sem ouvir
a voz dos mais experientes e que exis
tam profissionais mais veteranos que
pretendam fechar os olhos ao contexto
de mudança que vivemos e que com
receio de esvaziar o conteúdo da sua

função não partilhem o seu know how
aos mais jovens» defende o associate
director da Ray Human Capital

No quadro empresarial português
«as gerações com maior representação
são a Baby Boom e a Y sendo nestas
que houve um maior surto demográ
fico por oposição à geração X Todas
as gerações partilham alguns traços
comuns mas são as suas diferenças
que mais se salientam dando origem a
conflitos e más interpretações Embora
os Tradicionalistas e os Baby Boomers
partilhem a ética e honestidade no tra
balho como valores chave o espírito
idealista destes e a procura de grandes
feitos tende a ser vista com relutância
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por uma geração que procura estabi
lidade Por seu lado embora as gera
ções X e Y tenham em comum o desejo
pelo work life balance e considerem a
diversão como parte fundamental da
sua vida e mesmo do seu trabalho o

desejo de independência da geração X
contrasta profundamente com a pro
cura por proteccionismo da geração Y
No estilo de comunicação as gerações
Baby Boom e Y partilham uma comu
nicação diplomática formal no caso da
primeira e informal na segunda que
contrasta com o estilo directo da gera
ção Y que poderá causar dificuldades
quando se juntam as três gerações na
mesma sala» argumentam as directo
ras associadas da Conceito 02

Papel da empresa
«Em qualquer organização há mal
entendidos e potenciais conflitos que
fazem perder muita energia indepen
dentemente das gerações representadas
Naturalmente que diferentes gerações e
expectativas associadas se não forem
devidamente geridas podem potenciar
conflitos As boas notícias é que existem
inúmeras ferramentas e metodologias
que facilitam processos de integração e
maximização do alinhamento propor
cionando a mobilização das energias
positivas e criativas Importa gerir o
desafio cultural de passar de uma cul
tura tradicionalmente hierárquica e
individualista para uma cultura mais
colaborativa Tal revolução cultural
é transversal à organização e implica
mudanças comportamentais» conta
Pedro Norton deMatos

«São os líderes que devem incenti
var a troca de saberes de experiências
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criando iniciativas espaços tempos
ocasiões para que mais novos e mais
velhos possam exprimir ideias e expec
tativas juntos daí criando novos sabe
res É uma medida muito inteligente
de uma gestão que nunca se canse de
procurar mais eficiência interna e de
manter sempre elevados os níveis de
motivação das pessoas» assume Carlos
Liz sócio fundador da Ipsos Apeme

«Em primeiro lugar tudo passa pela
cultura organizacional que valoriza e
não discrimina o factor etário Depois
passa por equilibrar a distribuição das
faixas etárias pelas funções entregan
do as que necessitam de pessoas mais
estruturadas e experientes aos mais
velhos e aquelas onde ainda é possível
errar aos mais novos As equipas ideais
são aquelas que integram pessoas de di
versas gerações e níveis de experiência
para se complementarem» defende Pa
trícia Fernandes Ainda assim no caso
daMicrosoft Portugal com a média de
idades a situar se nos 37 anos pode se
afirmar que a população é jovem pelo
que naturalmente não se aplicam as
quatro gerações

«A preocupação de um gestor deve
ser ter grupos de trabalho interdiscipli
nares intergeracionais não ter precon
ceitos misturar e não se preocupar com
médias No meu trabalho emExecutive

Search não recebo job profiles com
indicação da idade já há muito tempo
que não recebo o perfil de idades pe
dem anos de experiência isto porque
há funções para juniores e outras para
seniores Outro dado interessante é que
no final na minha short list existem
candidatos com um intervalo de 5

anos» partilha Maria da Glória
Para Miguel Abreu «a solução nos

planos de integração passa necessa
riamente por dar a oportunidade às
pessoas que entram sejam trainees ou
profissionais com mais experiência de
privar e aprender com várias pessoas
e áreas funcionais diferentes tirando
proveito das experiências acumuladas
e vivências de quem já está há mais
tempo na empresa Penso que este tipo
de medida sendo bastante simples
ajuda também a mitigar a tradicional
resistência aos novos colaboradores e

agilizar a sua adaptação à organização
Já no que diz respeito à área específica
do Recrutamento Selecção continua
a existir uma valorização da experiên
cia adquirida ao longo dos anos muitas
vezes até de alguma especialização da
mesma forma que alguns perfis apon
tam para funções mais inovadoras no
mercado privilegiando perfis mais
jovens e irreverentes Até um determi
nado nível penso que as mais valias

distintivas fornecidas pelas diferentes
gerações são valorizadas pelo merca
do » «Nos diferentes fórunsqueexis
tem actualmente sobre networking e
boas práticas já tive ocasião de tomar
contacto com várias iniciativas demui

to mérito em grandes empresas que
visam justamente promover a sinergia
entre gerações diferentes Penso no en
tanto que há ainda muito a fazer para
generalizar este tipo de práticas Nesta
linha aponto alguns exemplos cons
tituir equipas multigeracionais para os
projectos sempre que isso seja possível
desenvolver hábitos de escuta para que
os contributos de todos sejam levados
em devida linha de conta avaliar de
acordo com os contributos e não de
acordo com profecias autosustenta
das sobre os benefícios ou malefícios

da idade não deixar que a idade seja
em simesmo um factor de inclusão ou

exclusão para um determinado projec
to a não ser em circunstâncias onde
manifestamente isso seja evidente É
em suma importante naturalizar esta
situação e não transformá la numa si
tuação problema» conta Mário Ceitil

A EDP é um caso paradigmático
por ser um Grupo onde trabalham
12 275 colaboradores de diferentes ge
rações A EDP tem essa consciência e
na gestão das suas pessoas tem tido em
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atenção a partilha de conhecimento a
gestão da mudança o desenvolvimento
e motivação contínuos em resumo a
preocupação com a qualidade de vida
profissional e pessoal de todos os co
laboradores «Este é um tema tratado

commuita atenção no Grupo EDP que
tem um processo de integração dos
seus novos colaboradores definido em

diferentes iniciativas desde o primeiro
dia e ao longo de vários meses que os
envolve não só com a sua equipa mas
com a cultura organizacional Neste
âmbito os mais seniores assumem
um papel cada vez mais interessante
e activo o que constitui também uma
fonte de motivação para eles próprios
O Grupo EDP tem a preocupação de
desenvolver profissional e pessoalmen
te as suas pessoas Temos políticas de
conciliação da vida profissional e fa
miliar e procuramos transformar esse
equilíbrio num valor indissociável à
cultura EDP Refiro a propósito que a
EDP está certificada em Conciliação
e Igualdade desde o último dia 18 de
Janeiro pela organização internacional
Fundação MásFamilia Para o efeito fo
ram analisadas e consideradas um to

tal de 160 medidas quevisam motivar
apoiar e desenvolver os colaboradores
Sabemos que colaboradores mais felizes
são tambémmais produtivos» põe nos
a par António Pita de Abreu

Já na «Nestlé procura se fazer com
qualquer colaborador mais jovem ou
mais sénior potenciar os seus pontos
fortes e desenvolver as suas áreas de

melhoria pelo que não é distinta a re
levância que se dá aos colaboradores
de gerações diferentes» conta Ana Go
mes directora de Recursos Humanos
da Nestlé Portugal

Isabel Freire de Andrade e Sofia

Calheiros defendem a importância de
se compreender as motivações de cada
geração e actuar de acordo com as mes
mas no desenho das políticas de Recur
sos Humanos como a melhor forma de

conseguir integrar de forma satisfatória
todas as gerações «Os Baby Boomers
são a próxima geração a caminhar para
a reforma mesmo que não tencionem
deixar a vida activa Facilitar que esta
geração consiga deixar a sua marca no
mundo e aproveitar a sua inigualável
capacidade para comandar a mudan
ça irá dar lhes uma grande realização

pessoal e levar a organização a novos
patamares Permitir à geração X agir
com autonomia e independência irá
levar a resultados extraordinários pois
como são focados na performance es
tamos a dar lhes o que necessitam para
se sentirem confortáveis uma meta a

atingir e a capacidade de decisão sobre
como lá chegar Considerando avalo
rização do work life balance e o facto
de não procurarem trabalho a longo
prazo nummesmo local a geração X
sentir se á retribuída comvalores sala

riais justos de acordo com a sua perfor
mance possibilidade de terem tempo
livre extra e ainda oportunidades de
desenvolvimento pessoal e profissio
nal A geração Y demograficamente
numerosa está agora a afirmar se no
mercado de trabalho e a começar a
assumir algumas posições de gestão
Isto faz com que compreender asmo
tivações e necessidades desta geração
seja fundamental para a retenção de
talentos e sucesso das organizações a
médio e longo prazo Esta geração tem
necessidade de um sentimento de pro
tecção e estrutura pela sua hierarquia o
que se toma relevante caso o seu gestor
seja da geração X e que ao procurar
para si o oposto tenderá também a dar
o oposto a estes colaboradores se não
estiver consciente desta necessidade
Associando esta necessidade à moti

vação para aprenderem e se desenvol
verem num contexto de interacção so
cial faz com que o mentoring seja uma
ferramenta útil para dotar estes jovens
das ferramentas de que precisam para
se tornarem eficazes e confiantes A

sua expectativa elevada ao entrar no
mercado de trabalho faz com que
funções interessantes e diversificadas
bem como uma noção de carreira bem

definida à priori sejam valorizadas na escolha do local de
trabalho A geração Z entra agora num mercado de trabalho
que encontram indefinido e com um futuro incerto A sua
visão do mundo à escala global e imediata faz com que sejam
capazes de ver a organização numa perspectiva global Esta
capacidade associada à de realizarem várias tarefas ao mesmo
tempo e lidarem com naturalidade com inúmeros estímulos
emsimultâneo dota os de capacidades extraordináriaspara
o sucesso da organização A multiplicidade de estímulos
por outro lado faz com que para serem bem sucedidos ne
cessitem de orientação pelas suas hierarquias que os foque
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no que é relevante Dar a esta geração
condições de trabalho que se baseiem
no uso da tecnologia é fundamental
para que se sintam confortáveis Con
siderar que estes conhecimentos são
uma mais valia para a organização e
dar lhes a possibilidade de mostrarem
todo o seu potencial são fontes de inte
resse para esta geração»

É importante saber cruzar o que
cada geração tem demelhor e alavancar
os recursosmais apropriados a cada de
safio Cada geração traz o seu contribu
to «As gerações Y e Z têm uma vontade
de fazer mais emelhor de aumentarem
o conhecimento e a expertise através
do imenso potencial da tecnologia e
trazem um conhecimento actualizado
das novas tendências de um mundo
global onde se movem com extremo à
vontade A geraçãoX traz nos um foco
permanente no sucesso comercial e na
concretização de objectivos ambiciosos
enquanto a geração Baby Boom traz
umavalorização do processo como um
fim em si mesmo e por outro lado uma
rupturapermanente e saudável face ao
estabelecido e aceite como comum
procurando sempre uma nova forma
de surpreender e inovar no mercado
São estas dois gerações que por estarem
associadas a um extenso conhecimento

teórico e no terreno garantem que as
soluções de formação e coaching são
desenvolvidas de uma forma eficiente
eficaz e inovadora» acrescentam Isabel
Freire de Andrade e Sofia Calheiros

Modelos de gestão
Existe um peso cultural na organização
consoante a fatia de geração predomi

nante Cada geração influencia da sua
forma os modelos de gestão os estilos
de liderança o clima empresarial Mui
tos defendem que sim embora não se
saiba ainda determinar em concreto as

consequências reais
Patrícia Fernandes acredita que

«influenciam por um lado na agili
dade das organizações e capacida
de de adesão à mudança depois no
próprio funcionamento do mercado
a nível macroeconómico se o go
verno está a legislar para a idade de
reforma subir e consequentemente
as pessoas trabalharem até mais tar
de naturalmente que isso influencia
na capacidade do mercado absorver
trabalhadores mais jovens»

Também Ana Gomes defende que
os vários tipos de gerações influen
ciam o mercado de trabalho uma vez
que «cada geração tem necessidades e
expectativas diferentes e é necessário
ter capacidade de adaptação para ir ao
encontro das mesmas e aliá las aos in

teresses da organização Por exemplo a

actual geração designada Millennials
Y é uma geração com um estilo de
vida mais saudável É uma geração que
já fuma menos é adepta do ar livre
viajamais e estámais desperta para os
temas da ecologia levanta a bandeira
da sustentabilidade ambiental É uma

geração cuja participação cívica pas
sa sobretudo pela interactividade nas
redes sociais Diz nos o contacto com

esta geração que é menos insegura a
escolher uma profissão precisamente
por saber que o mundo pode mudar a
qualquer momento É muito empre
endedora Todas essas características

são transportadas para o local de tra
balho e aplicadas aos projectos que
desenvolve Mais globalizada umavez
que procura entender o que se passa
no mundo global através dos veículos
de comunicação das redes sociais Não
possui barreiras geográficas diferen
ças etárias socio económicas Está
estatisticamente a viver mais tempo
em casa dos pais deixando este tipo
de autonomia para os 30 anos Como
os conflitos são menores conseguem
até modificar preconceitos e costumes
da geração Woodstock»

Miguel Abreu remete para o debate o seguinte «As
novas tendências e padrões de comportamento das pesso
as nomeadamente consumidores parecem estar a ter um
impacto no mercado profissional Na medida em que estão
a revolucionar por exemplo algumas cadeias de valor de
negócio nomeadamente no sector dos serviços obrigando
a repensar os respectivos modelos de gestão Nesse parti
cular é natural que as gerações mais novas possam trazer
um input fundamental ao negócio na medida que estarão
mais próximos das novas tendências Por outro lado é co
nhecida a tradicional resistência à mudança que muitas
vezes tende a caracterizar as gerações menos jovens habi

tuadas a trabalhar dentro da sua zona de conforto Tornase fundamental articular ambas as visões de forma a estar
mais preparado para os desafios actuais»

«Se nos referirmos ao mercado de trabalho as influên
cias são profundas e extensas Se conforme as estatísticas
nos revelam a longevidade aumenta e a par disso e em cer
tamedida como resposta a esta tendência aumenta a idade
de reforma e enquanto tendência macrossociológica dimi
nuem as taxas de natalidade então a situação que vamos ter
no trabalho do futuro é ter nas empresas um efectivo ca
racterizado por uma média etária elevada enquanto os mais
jovens engrossam as fileiras do desemprego ou dos candida
tos à emigração Isto para os jovens é dramático na medida
em que vêem cerceadas as suas possibilidades de progresso
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e de desenvolvimento em fases da
vida onde em princípio têm o maior
potencial em termos de energia e de
sonhos Do ponto devista do ambien
te interno aqui o problema coloca se
de maneira diferente É diferente gerir
e liderar um efectivo de média etária

de 50 anos ou de 30 porque têm expec
tativas interesses e mesmo valores se

melhantes a um nível intraespecífico
mas substancialmente diferentes a um

nível interespecífico Essa diversida
de de expectativas e interesses tem de
ser gerida de acordo com princípios
e orientações que estimulem a valori
zação e a complementaridade das di
ferenças e não a radicalização daquilo
que eventualmente as opõe sob pena
de se criar uma situação interna não
só insustentável como insuportável»
alerta Mário Ceitil

Para Pedro Norton de Matos

«Em geral os mais novos estão mais
à vontade com as novas tecnologias
que quando colocadas ao serviço do
aumento de produtividade podem ser
preciosas e indispensáveis ferramentas
de trabalho A tecnologia pode ser um
enorme facilitador de estruturas em rede distintas das for

mas tradicionais de organização Tal implica um upgrade
das competências soft onde a comunicação assertiva assu
me um papel determinante O desafio é transversal»

A gestão de equipas onde convivem gerações diferen
tes é uma realidade no Grupo EDP «Gerir as expectativas e
motivações dos colaboradores exige dos nossos líderes um
conhecimento próximo dos seus profissionais e uma comu
nicação assertiva para potenciar o desenvolvimento de todos
eles A prática de uma gestão integradora será determinante
promovendo a troca de ideias e potenciando a inovação Os
colaboradores mais jovens trazem consigo uma enorme e

contagiante energia assim como um
pensamento conceptualmuito direccio
nado para a inovação principalmente
devido à própria evolução do mercado
que hoje apela de formamais imediata
para os temas da inovação e da criati
vidade Talvez por ser uma geração que
nasceu e vive na chamada sociedade

da informação consegue transmitir
valiosos conhecimentos e uma outra

perspectiva às gerações mais seniores
sobretudo nas áreas tecnológicas e cria
tivas Por outro lado os colaboradores
mais velhos possuem um conhecimen
to e uma experiência mais alargados so
bre o funcionamento das organizações
principalmente ao nível dos processos
São pessoas quejá tiveram a sua acei
tação profissional e que trazem consigo
um capital de confiança registado pelas
gerações mais jovens» admite António
Pita de Abreu

Amadurecimento da população
São conhecidos os mapas da evidente
alteração da pirâmide etária numa in
versão por completo as projecções no
mundo ocidental e em Portugal tendem
a agravar essa estrutura desequilibran
do a para um aumento de indivíduos
nas idadesmais avançadas

Nas próximas décadas muitos de
nós em todo o mundo podemos es
perar viver mais tempo e prolongar as
nossas vidas produtivas E estas premis
sas criam diferentes cenários

«Para os profissionais com carreiras
estáveis e bem sucedidas que atingiram
posições de relevo penso que tal fac
to não acarreta grandes alterações O
grande problema vai residir naquela
franja de profissionais mais seniores
que foram confrontados com a situa
ção de desemprego prolongado e que
sentem cada vez maiores dificuldades

em regressar ao mercado de trabalho

Penso que já se estão a tomar algumas
medidas para defender profissionais
nessas circunstâncias mas muito tam

bém passará pela mudança de men
talidade das organizações Acredito
que se toma premente ajustar os perfis
definidos para tirar o maior proveito
possível desse conjunto de profissio
nais com larga experiência acumulada
e que poderão claramente representar
mais valias para as empresas que ne
les venham a apostar Por outro lado é
fundamental criar se o awareness nas

geraçõesmais velhas da necessidade de
actualização constante dos seus conhe
cimentos técnicos e da nova tendência

de disseminação quase instantânea e
globalde qualquer tipode informação»
chama a atenção o associate director da
Ray Human Capital

«O lado positivo é que teremos
uma força de trabalho activa duran
te mais anos com as vantagens que a
senioridade sempre traz O lado mais
desafiante deste cenário será o de saber

como motivar as pessoas com grande
senioridade e que provavelmente já
experienciaram quase tudo dentro
das organizações em que se inserem
podendo também desta forma serem
os mentores e os responsáveis da per
manência do conhecimento das orga
nizações» sublinha Ana Gomes

Pedro Brito está optimista «Vejo
muitos lados positivos o estar mais
tempo no mercado permite adquirir
mais experiência mais formação criar
e estar presente em mais processos
Como negativo talvez aponte o facto
de não vivermos ainda mais tempo

Outra questão relevante que Carlos
Liz avança é o facto de os trabalhadores
mais jovens terem pela frente um desa
fio muito duro «entrar no mercado de

trabalho que é tudo menos uma coisa
óbvia para um grande número deles
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Esta inesperada barreira à entrada
à medida que vai sendo interiorizada
tem consequências fortes o emprego
assume um estatuto de sonho de
ideal para muitos jovens substituin
do outros referentes de outros tempos
mais ligados com causas formas de
ver e de querer intervir socialmente
por exemplo Os mais velhos que estão
nos seus empregos hoje em contexto
de violentas reduções de pessoal em
muitas empresas vivem tempos mais
complicados sendo que é decisivo que
os líderes compreendam o papel único
que os quadros e colaboradores mais
antigos protagonizam no que respeita
ao manter a funcionar a máquina»

Está o envelhecimento ou o ama

durecimento dos colaboradores a ser

tratado devidamente nas empresas
«Estão a tratá lo de duas formas

antagónicas numas como um mal
a exorcizar e por isso as pessoas são
convidadas a sair a partir de uma certa
idade por inadaptação ou mais grave
e fruto da crise que vivemos porque é
possível ir buscar ao mercado pessoas
de valor por salários muito inferiores
e que podendo não ter tanta experiên
cia têm na quanto baste É o chamado
efeito do good enough Por outro lado
por parte do legislador assistimos por
decreto ao prolongar da vida de tra
balho e da permanência nas organiza
ções» alerta Patrícia Fernandes

Na AXA desenvolveu se um pro
grama para os colaboradores acima de
52 anos chamado Terra à Vista «que
se traduz em proporcionar uma via
gem a estes com o objectivo de prepa
rar a fase pós carreira isto é ajudar
na busca de uma solução de equilíbrio
e de umavida saudável quando entram
numa outra etapa de vida após vários
anos dedicados à actividade profissio
nal Foi uma ideia que nasceu quan
do pensamos que a maior incidência

de depressão de uma pessoa é no seu
período de reforma e de certo modo
entendemos que envelhecimento não
é sinónimo de incapacidade nem de
inactividade Por outro lado estamos

a trabalhar num outro programa mais
recente de capitalizar o conhecimento
de colaboradores experientes com o
objectivo de disseminar na organização
o seu conhecimento técnico e de negó
cio perpetuando as melhores práticas
da empresa no futuro» refere Helena
Santos directora de RH da AXA

Percebendo que os seniores são
vistos como guardiões de conheci
mento a EDP também tem apostado
em iniciativas de gestão do potencial
como é exemplo o programa Valori
zar a Experiência «Uma iniciativa que
envolve 300 colaboradores anualmente

e que vai na sua terceira edição e que
para nosso orgulho tem servido de
inspiração a outras empresas através
das menções que tem recebido da Co
missão Nacional do Envelhecimento

Activo e da Associação SEDES entre
outras referências Um dos grandes de
safios para as organizações ao nível dos
Recursos Humanos será maximizar a

colaboração e integração entre as dife
rentes gerações ganhando em capital
de conhecimento Apostamos ainda
num programa de apoio a colabora
dores em situação de pré reforma que
pretendam continuar a sua vida activa
exercendo uma outra actividade Além

disso no momento da saída todos os

colaboradores recebem um presente
entregue pelas respectivas hierarquias
e que pretende agradecer de forma
simbólica reconhecendo a dedicação
à EDP Posteriormente nos meses se

guintes a esta mudança é o Presidente
do Conselho deAdministração Execu
tivo do Grupo o Dr António Mexia
que lhes envia um livro com umamen
sagem de agradecimento e de felicida

des nesta nova fase das suas vidas» reforça o administrador
do Conselho Executivo do Grupo EDP

Para Carlos Liz este tema está a ser tratado de forma ad

ministrativa simplista preconceituosa descriminando os
mais velhos «Erradamente haverá empresas que confun
dem amadurecimento com enfraquecimento de capacida
des envelhecimento com perda de relevância e de sentido
de actualidade Se calhar haverá quem pense que consegue
até melhores resultados pagando menos beneficiando de
uma conjuntura no mercado de emprego com demasiada
procura para tão pouca oferta São pensamentos perigosa
mente tacticistas Criar numa organização a ideia de que se
tem voz até aos 45 e 50 anos e depois muda se outra vez para
ouvir os mais novos deitando fora a curva de experiência
dos mais velhos é muito negativo O mais interessante é que
este juvenilismo está em contra ciclo demográfico Va
mos precisar de criar novos segmentos não chegando dizer
mais de 65 anos Há sobretudo um desafio de revisão de

conceitos de linguagem Que quer dizer mais de 65 anos»
EmboraMário Ceitil não considere que o problema esteja

a ser tratado da melhor forma defende que o foco deve estar
nos talentos nas competências nas motivações e nos desafios
dos colaboradores «Essas sim são questões relevantes e que
são ageracionais quer dizer são autónomas em relação às
idades dos colaboradores»

«Vamos ter pessoas mais velhas e melhor preparadas nas
próximas décadas com melhor literacia tecnológica pro
fissional cívica Vamos ter novas formas de viver o espaço
público de recriar o sentido de bairro A par de tudo isto as
pessoas mais velhas são as pessoas certas pela confiança que
terão sabido construir ao longo das suas vidas nas suas redes
pessoais e comunitárias» remata Carlos Liz
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