
Expresso, 25 de março de 2022 ECONOMIA 25 

Recrutamento Num cenário de escassez  
de talento e dificuldades de contratação,  
as empresas focam-se em recrutar  
quem já conhecem: os ex-funcionários

Trabalhadores- 
-bumerangue 
são a tábua  
de salvação 
das empresas

Textos Cátia Mateus

N
unca o conselho 
“deixa sempre uma 
porta aberta” fez 
tanto sentido no 
mercado de traba-
lho como agora. 
Perante um cenário 
de acentuada escas-
sez de talento, em 

que contratar não só é difícil como 
demorado, as organizações estão a 

descobrir um novo nicho de mercado: 
o dos antigos funcionários. Chamam-
-lhes trabalhadores-bumerangue, 
profissionais que optaram por sair 
da empresa e aceitar novos desafios e 
que agora estão entre as prioridades 
de contratação dos empregadores. 
Porquê? Porque o processo de con-
tratação é mais rápido, já conhecem 
o negócio e a cultura da empresa e 
são capazes de produzir resultados 
em pouco tempo. Mas os especialistas 
alertam: contratar estes profissionais 
traz desafios acrescidos às empresas.

Anthony Klotz, o especialista em 
gestão que tinha antecipado a vaga 
de despedimentos que assolou os Es-
tados Unidos na sequência da pande-
mia — que apelidou de fenómeno da 
“grande demissão” —, já tinha ante-
cipado a tendência do momento: o 
regresso às empresas de antigos tra-
balhadores que saíram para “crescer 
fora”. Os “bumerangues”, como lhes 
chama, não são um fenómeno exclu-
sivo do mercado de trabalho ameri-
cano, são antes uma necessidade que 
a escassez de talento que enfrentam 
as organizações em várias economias 
mundiais está a alavancar. 

Portugal não é exceção. “Este foco 
das empresas na contratação de anti-
gos trabalhadores tem vindo a ganhar 
dimensão à medida que as dificulda-
des de contratação se acentuam”, 
explica José Bancaleiro, especialista 
em gestão de carreiras executivas e 
diretor-geral da consultora Stanton 
Chase. A tendência, diz, é alavancada 
não só na escassez de talento, “mas 
também na profunda transformação 
que o mercado de trabalho tem vindo 
a sofrer”.

Tendência vai aumentar

Bancaleiro, que foi durante décadas 
diretor de recursos humanos, fala 
numa mudança de paradigma entre 
os empregadores. “Durante décadas 
defendi, tal como outros gestores, a 
ideia de que quem saísse da empresa 
não voltaria a entrar”, admite. Essa 
visão, nota, “está ultrapassada”.

Sabe-se hoje que há vantagens em 
voltar a incorporar antigos trabalha-
dores e que daqui podem resultar be-
nefícios para ambas as partes. “Desde 
logo, porque estes trabalhadores re-
gressam com mais experiência e mais 
qualificados do que quando saíram, 
mas também porque os processos de 
recrutamento que envolvem ex-tra-
balhadores são mais rápidos (já se co-
nhecem as características e as formas 

de trabalhar), o acolhimento menos 
demorado e a capacidade para produ-
zir resultados a curto prazo é maior”, 
explica. Além disso, contratar ex-fun-
cionários “pode ser um importante 
facilitador quando a empresa está a 
contratar para funções remotas, pois 
os profissionais já conhecem o modo 
de funcionamento da organização”.

Mas nem tudo são vantagens (ver 
caixa). Há riscos associados à contra-
tação de trabalhadores-bumerangue 
e, “mais do que riscos, há desafios 
que se colocam às empresas”. O pri-
meiro grande risco é o trabalhador 
vir com a ideia de que nada mudou 
enquanto esteve ausente e replicar 
práticas que podem ter conduzido 
à desmotivação que o levou a sair, 
ou o empregador achar que aque-
le trabalhador também continua o 
mesmo. “As empresas e as pessoas 
evoluem, vivem outras práticas, e por 
isso, para que esta relação dê certo, é 
preciso que ambos mantenham capa-
cidade de adaptação”, vinca. Depois, 
em regra, “quando um trabalhador 
regressa a uma empresa onde já es-
teve, vem com melhores condições 
salariais ou de hierarquia, o que pode 
ser um fator de desequilíbrio para a 
equipa existente, que lidou com ele 
num contexto diferente”.

José Bancaleiro não tem grandes 
dúvidas de que o foco das empresas 
nos “bumerangues” se irá intensifi-
car. Mas, diz: “Isto exige da parte dos 
empregadores uma enorme capacida-
de de análise e reflexão.” Isto porque 
uma estratégia de contratação que 
passe por fazer regressar talentos 
perdidos para empresas concorren-
tes exige que a organização consiga 
analisar criticamente as suas forças 
e fraquezas para compreender o que 
leva os profissionais a abandonar a 
empresa e o que é preciso mudar 
para os trazer de volta e reter. E este 
trabalho, afirma, “tem de ser uma 
missão quotidiana dos gestores”.
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EMPREGO

Project Manager (m/f)

PORTO

EMPRESA
Empresa de referência e líder no mercado
de atuação, recruta PM para a sua estrutura. 

CANDIDATO
Este profissional terá as seguintes 
responsabilidades:

Coordenação do gabinete de projetos;
Estabelecer parcerias com vários departamentos 
da empresa;
Orientar e monitorizar os projetos;
Garantir o cumprimento de prazos e orçamentos 
pré-estabelecidos.

PERFIL
Formação superior em gestão;
Experiência de 2 anos em funções similares;
Fluente em inglês (falado e escrito).

Excelente oportunidade de desenvolvimento 
profissional, em Indústria de relevo 
internacional.
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Responsável de Contabilidade (m/f)

LISBOA

Human Resources Business Partner (m/f)

LISBOA

Os candidatos considerados serão 
contactados num prazo máximo 
de 10 dias úteis.

Conheça estas e outras oportunidades em
www.egor.pt

#sempreligados

EMPRESA
Empresa especialista em logística industrial que se dedica 
aos serviços de soluções de transporte e logísticos
de marcas nacionais e internacionais.

CANDIDATO
A reportar diretamente ao Shared Services Center Manager, 
o profissional terá as seguintes responsabilidades:

Gestão das interações entre HR Cluster/Divisão/HQ;
Implementação das políticas de RH e procedimentos
de SSC;
Monitorizar processos de recrutamento, on boardind
e gestão contratual;
Gestão de entrevistas de saída e planos de ação;
Monitorização das compensações e benefícios;
Monitorização dos processos de apoio aos Team Leaders, 
em questões de RH;
Identificação de necessidades de formação
e desenvolvimento;
Preparação do HR SSC Reporting;

Gestão dos fornecedores de payroll e agências
de recrutamento;
Apoio na preparação de comunicações do SSC;
Implementação das iniciativas globais de RH.

PERFIL
Formação superior em gestão, gestão de recursos 
humanos, ciências sociais ou áreas similares;
Experiência profissional mínima de 5 anos, em função 
similar, em ambiente de shared services e multicultural; 
Experiência mínima de 3 anos em gestão de equipas;
Conhecimentos de best pratice de RH;
Fluente em inglês (mandatório);
Bons conhecimentos de francês (preferencial);
Proficiência em MsOffice, bem como ferramentas IT de RH 
e PHC.
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Oportunidade de integração em projeto dinâmico
e ambicioso, em ambiente multinacional, oferecendo 
condições de remuneração compatíveis com a experiência 
evidenciada.

Gestor de Conteúdos – Ebooks / Audiolivros (m/f)

PORTO

EMPRESA
Somos o maior Grupo Editorial português, 
trabalhamos para alargar os horizontes
de conhecimento de milhões de pessoas,
para inspirar o desejo de ler e aprender, abrindo 
caminho para o futuro.

CANDIDATO
O profissional a admitir irá assumir funções
no Departamento de E-Commerce e terá
como principais funções:

Colaborar no desenvolvimento e crescimento
da área digital (e-books, audiolivros);
Prospeção de novos fornecedores e gestão
do catálogo online;
Implementação e gestão das campanhas 
comerciais;
Acompanhar e colaborar no desenvolvimento
e melhoria das aplicações de leitura digital
e garantir suporte técnico das mesmas. 

PERFIL
Formação superior em gestão, marketing
ou engenharia;
Experiência profissional em função semelhante 
(mínimo 3 anos);
Bons conhecimentos de excel e de e-mail 
marketing;
Fluente em inglês.

Oportunidade de integração em Grupo sólido
e de prestígio.
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EMPRESA
Empresa especialista em logística industrial
que se dedica aos serviços de soluções
de transporte e logísticos de marcas nacionais
e internacionais.

CANDIDATO
Supervisão das tarefas diárias de contabilidade;
Formação de novos membros da equipa
e acompanhar os membros existentes;
Atualizar documentação dos processos;
Monitorizar KPI’s, implementar melhorias
e planos de ação;
Supervisão das reconciliações bancárias;
Encerramento do mês;
Elaboração de declarações fiscais.

PERFIL
Formação superior em contabilidade, finanças, 
gestão ou similar;
Experiência profissional mínima de 5 anos,
em função similar, em ambiente de shared services
e multicultural; 
Experiência mínima de 3 anos em gestão
de equipas;
Fluente em inglês (mandatório);
Bons conhecimentos de francês (preferencial);
Bons conhecimentos em IFRS;
Experiência em SAP (mandatório).

Oportunidade de integração em projeto dinâmico
e ambicioso, em ambiente multinacional, oferecendo 
condições de remuneração compatíveis
com a experiência evidenciada.
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VALE A PENA CONTRATAR 
EX- FUNCIONÁRIOS?

Riscos
  ^  Desfasamento Um dos riscos de 
recrutar antigos trabalhadores é 
que eles cheguem à empresa com a 
ideia de que tudo permanece igual a 
quando saíram. As organizações e 
os mercados evoluem, crescem, 
mudam de práticas, e um bom 
funcionário há cinco anos não o é 
necessariamente no contexto atual

  ^  Salário Em regra, um trabalhador, 
quando regressa, fá-lo com 
melhores condições do que quando 
saiu. Isso pode gerar um sentimento 
de injustiça e descontentamento 
entre a restante equipa, sobretudo 
se a desigualdade salarial for muito 
acentuada

Benefícios
  ^  Recrutamento É mais simples e 
mais rápido contratar antigos 
funcionários, porque já têm provas 
dadas na empresa, já se conhece  
o seu perfil, as suas limitações e o 
seu potencial

  ^  Acolhimento Ao conhecer 
previamente a cultura da 
organização, as suas práticas e 
hierarquias, o processo de 
acolhimento de ex-colaboradores é 
mais curto e simples. Isto pode ser 
muito útil quando a empresa 
contrata para funções remotas

  ^  Resultados Por já saberem como 
funciona a empresa e, em alguns 
casos, até conhecerem bem os 
clientes, os trabalhadores- 
-bumerangue precisarão de menos 
tempo para se adaptar e começar a 
produzir resultados


