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Nota do Autor

Este é o meu segundo livro e vejo-o como um trabalho mais pessoal. Con-
tém mais da minha visão acerca da Liderança e recorre a factos, episódios 
e exemplos que experienciei de perto, mesmo que não directamente. Não 
que o primeiro livro, Liderança Emocional — O novo desafio para as organi-
zações no século xxi, não tenha sido pessoal, afinal era baseado na minha 
tese de Mestrado, mas aqui aprofundo e particularizo algumas ideias sobre 
as quais tenho escrito e publicado nos últimos meses na Human Resources 
 Portugal, no Leadership Circle Journal Blog e no LinkedIn — são esses textos 
que estão na base deste livro. É também mais pessoal porque vou desenvol-
ver o meu Teorema dos Cisnes Negros da Liderança (Black Swan Leaders, 
BSL), como ousei chamar ao tipo de líder que defendo para as organizações 
no século xxi. Procurei criar uma conversa descomplexada e descontraída 
para falar sobre Liderança. 

O líder está sempre sujeito a escrutínio, como tal, e até por isso, é um 
potencial alvo e tem normalmente os críticos à espreita — o que se torna 
evidente, sobretudo, quando é um líder reconhecidamente bom e que 
apresenta resultados. Já se sabe que quanto mais alto se sobe mais invejas se 
gera e mais atacado se tende a ser — muitas vezes por quem, se estivesse ao 
seu nível e chegasse tão alto, morreria de vertigens. O absurdo é saber-se 
que são precisamente os outros líderes, os maus, quem deveria ver a sua 
actuação e comportamentos criticados. Está é, desde logo, uma premissa 
desvirtuada da Liderança — não só não se valoriza, fomenta e incentiva o 
que é bom, como se dá especial e desmedida importância ao que é, com-
provadamente, mau.
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8 CISNES NEGROS DA LIDERANÇA

A verdade nua e crua é que existe ainda uma gigantesca diferença entre 
teoria e prática, entre o saber e o fazer, o que se pensa e o que se executa, 
o que se apregoa e o que efectivamente se implementa. Na maioria dos 
casos, é muito o «faz o que eu digo, mas nem repares no que eu faço» ou 
ainda pior, «não gostei nada que me fizessem a mim, mas agora, mesmo 
podendo escolher não o fazer, estou também a fazer-to». 

Liderança é um tema sobre o qual há muito a dizer, e muito continuará 
por dizer após este livro, mas pretendo tocar nalgumas feridas, deixá-las 
a céu aberto, obrigar a reflectir sobre elas e a interiorizar que há muito 
caminho por trilhar e que urge começar a fazê-lo.

Uma primeira nota importante. Ao longo deste livro, o líder será 
sempre o líder (não será hierarquia, ou sê-lo-á pouquíssimas vezes, em 
situações muito específicas; nem será chefe, embora em grande parte das 
situações não passe disso mesmo, um simples e básico chefe, e, como 
tal, pontualmente poderei referir-me a ele dessa forma, o que terá, nesse 
momento, o  devido enquadramento) e as equipas, os liderados, serão 
colaboradores (não trabalhadores, nem funcionários, nem qualquer outra 
destas palavras cuja conotação é menos simpática) — tudo isto porque 
não gosto da palavra chefe (embora, repito, infelizmente seja o que mais 
grassa por esse mundo fora, pelo que há situações em que não podemos 
escapar a referi-los dessa forma), nem das palavras funcionário ou traba-
lhador. Desculpem, mas não gosto. Estas palavras têm, no meu entender, 
uma conotação antiquada, pouco futurista, pelo que prefiro, sempre pre-
feri, o termo colaborador — no sentido da intervenção, do contributo, 
da abertura às ideias, do seu peso e importância crescentes no seio das 
organizações. 

Outra nota, esta talvez mais estranha, mas, como se costuma dizer, cada 
um tem a sua pancada: a palavra Liderança surgirá sempre com L maiús-
culo — por considerar que este é um tema capital e cuja relevância é, e tem 
de continuar a ser, maiúscula!

Sempre numa lógica de futuro, que é o que se pretende, o líder que «aí 
vem» tem de ser um game changer, um reformista. Tem de ter coragem de 
marcar o ritmo, definir bitolas, estabelecer padrões. É, nos dias de hoje, um 
influencer organizacional. O benchmark da cultura interna e, em muitos casos, 
também da externa. Não se é líder, ou lidera, por decreto. Lidera-se pelo 
exemplo, com autenticidade, por competência — reconhecidas. Por relação. 
Com emoções. Não pode ser mono-competência, nem  uni-emoção. Líder 
é cada vez mais sinónimo de multiplicidade, de diversidade, de pluralidade. 
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Nota do Autor 9

Plasticidade emocional e elasticidade mental são pólos diferenciadores e uti-
lidades nada marginais, nos tempos que correm…

O leitor poderá achar, em dado momento, que me estou a repetir. 
A ideia é mesmo essa: alertar para a crescente importância do cuidado e 
da atenção dedicados aos colaboradores; para outras necessidades exógenas 
que lhes permite sentirem-se satisfeitos e motivados. É um livro que abusa 
da chamada às emoções, porque é precisamente isso que está a faltar às 
organizações. Seja por questões de desenvolvimento cultural, seja pelas 
diferenças existentes entre gerações, seja por N outras razões, as pessoas 
hoje não são as mesmas, logo, as organizações e a sociedade em geral tam-
bém não podem continuar a sê-lo. Nem os líderes.  

Darwin falava da adaptabilidade das espécies. Ouvimos cada vez mais 
falar, em todo o lado (visibilidade potenciada pelas e nas redes sociais), em 
saúde mental, em felicidade no trabalho, em burnout, …, e temos de ter 
noção de que estes deixaram de ser chavões ou soundbytes. São realidades e 
merecem a nossa preocupação, respeito e, sobretudo, intervenção. Se já no 
passado eram relevantes, e deveriam ser tidos em consideração, nos tempos 
que correm é indispensável que façam parte da agenda, que estejam no 
centro da acção corporativa — a adaptação é aqui essencial. A título de 
exemplo, as pessoas têm de se mentalizar de que não falar ou não terem 
confiança para participar acarreta um problema maior do que tê-lo feito — 
em seu benefício, e das organizações que representam.

Sou mais um a pugnar por maior respeito e consideração pelos cola-
boradores, pela criação de novas dinâmicas e relações inter-pessoais e 
inter-profissionais. Está na altura de deixar cair o pensamento reinante de 
aproveitar o que se tem — mesmo que seja visivelmente mau — e ainda 
agradecer por não ser pior!

Líder até pode ser alguém sem a capacidade de inspirar outrem (não 
devia, e era bom que não fosse), mas ao menos que não seja desinspirador; 
não tem de trabalhar mais do que os outros, não pode é não fazer nada. Até 
pode não ter destreza ou interesse em defender a sua equipa, ou alguém da 
sua equipa, não pode é juntar-se ao filão dos que a atacam; até pode não 
ver tudo, não pode é não ver nada. 

Isto é: é preferível ser-se um líder neutro, e este patamar não deve ser 
assim tão difícil de alcançar, do que um líder negativamente influenciador. 
Bom, ambos são maus, não queremos nenhum dos dois, mas este último 
causa mais estragos. Presença a mais (sobretudo a negativa) é claramente 
mais nefasta que a menos — e até mais do que a sua ausência. Os líderes 
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10 CISNES NEGROS DA LIDERANÇA

devem ter a capacidade de utilizar a razão, mas sem deixar de lado, em 
nenhum momento, o coração. O equilíbrio é a chave, em conjugação com 
outros factores que iremos abordar.

Numa altura em que vivemos a IV Revolução Industrial, a da Lide-
rança e das Organizações, devemos lembrar os tempos do Fordismo e do 
Taylorismo em que os processos ficaram mais rápidos, os operários mais 
produtivos, mas também mais cansados e restritos a uma função. Henry 
Ford foi o primeiro a entender que os seus operários também eram consu-
midores dos seus produtos, por isso, implementou a jornada de oito horas 
diárias e aumentou os salários. Ainda assim, apesar destas, a verdade é 
que estes eram sempre, e apenas, meios para atingir fins, a ferramenta que 
possibilitaria atingir as metas, sobretudo, centradas na produção em massa 
para reduzir custos de produção e a especialização (diria cristalização) das 
tarefas, sempre sem qualquer integração ou participação dos colaboradores 
em nada do que extravasasse as suas rotinas diárias.

É complicado perceber que, mais de um século depois, alguns dos 
problemas dos colaboradores de Ford ainda subsistem — se é que não se 
intensificaram. 

O caminho dos colaboradores tem paulatinamente sido feito: maior 
qualificação, mais consciência daquilo que é uma organização (o que pre-
cisa), mais desejo, maior interesse e também maior capacidade de parti-
cipação e integração nas questões colectivas. Há maior disponibilidade e 
abertura para novas tarefas, a mesma disponibilidade para atingir objectivos, 
maior produtividade e potenciar retornos. Se não fizeram mais talvez seja 
porque, sendo a Liderança uma relação biunívoca — como diz  Fernando 
Santos, seleccionador Nacional de Futebol, no prefácio do meu livro Lide-
rança Emocional — O novo desafio para as organizações no século xxi —, estão 
«à espera» de que algo aconteça do outro lado. 

Em pleno século xxi ainda existem Lideranças com atitudes e práticas 
como aquelas que veremos nos capítulos seguintes, em que continuam a 
interessar horários, rotinas, subjugação, ainda se reina pelo medo e pela 
represália e perpétua o desinteresse em ter mais vozes a participar (ainda que, 
e sobretudo essas, dissonantes). Os tempos mudaram, as pessoas evoluíram… 
as Lideranças também têm de evoluir!  Falta humanização à Liderança. 

Creio que essa conclusão será bem visível ao longo do livro e é uma 
chave para descodificar o futuro, como tento fazer no último capítulo 
deste livro. Este capítulo é resultado de um confronto de ideias com 
22 especialistas, a quem desafiei para responderem a quatro questões sobre 
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Nota do Autor 11

o Futuro do Trabalho e o papel do líder, das emoções e da Liderança nas 
novas tendências que se antecipam, e cujos contributos optámos por man-
ter na língua inglesa para que não se perdesse a essência do que nos qui-
seram transmitir e que uma tradução, por melhor que fosse, poderia ferir. 

Devo confessar que a construção deste capítulo me deu um gozo tre-
mendo e foi extremamente enriquecedora. Quem diria, no início do pro-
cesso, que alguns destes especialistas estariam disponíveis e se envolveriam 
tanto nesta colaboração. Quem diria que experts que só estamos habituados 
a ver em Tedtalks, que conhecemos de ler os seus best-sellers ou de os ver na 
TV aceitariam um convite para algo tão «amador», tão pouco mainstream, em 
Portugal? A verdade é que aceitaram, e com a grande maioria não houve 
apenas a troca das minhas perguntas e das suas respostas; partilharam-se 
outros documentos, trabalhos e até experiências. De facto, quem diria, mas 
a verdade é que aconteceu, e estou-lhes enormemente agradecido pela opor-
tunidade e pela experiência. Se já os acompanhava e era fiel seguidor do seu 
trabalho, agora muito mais. Um muito sincero agradecimento a:

– Alisa Cohn;
– Amy Jacobson;
– Andy Kaufman;
– Arthur Carmazzi;
– Carla Caracol;
– Dave Ulrich;
– Dianna Booher;
– Dov Baron;
– Duena Blomstrom;
– Garry Ridge;
– Gordon Tredgold;

– Jacob Morgan;
– John Baldoni;
– Karen Ferris;
– Larry Senn;
– Mafalda Almeida;
– Marcella Bremer;
– Paul Zak;
– Richard Boyatzis;
– Stacey Ashley;
– Sylvia Lafair;
– Whitney Johnson.

É para mim também muito especial poder contar, na abertura deste 
livro, com o brilhantismo do Dr. Martyn Newman. Fundador e chairman 
da RocheMartin, psicólogo clínico especializado em Inteligência Emo-
cional (IE ou, em inglês, Emotional Intelligence [EI] ou Emotional Quotient 
[EQ]) e Mindfulness. É autor do livro best-seller Emotional Capitalists, um 
dos livros que está no meu top de preferências, e ainda do The Mindfulness 
Book — Practical ways to lead a more mindful life. É também  co-autor do Emo-
tional Capital Report™ — a referência global para medir IE e desempenho 
de Liderança — e do Emotional Intelligence Sports Inventory — o primeiro 
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12 CISNES NEGROS DA LIDERANÇA

inventário psicológico do mundo para medir como a IE apoia o desempe-
nho desportivo de elite. É Doutorado pela Universidade de Sidney e detém 
um Mestrado pela GTU na Universidade da Califórnia (Berkeley), um 
Mestrado em Psicologia, e um Doutoramento em Psicologia.  Ocupou car-
gos académicos como Professor Sénior na Universidade de East  London, 
na School of Psychology da ACU National e, actualmente, é Visiting 
Fellow for Leadership na Sheffield Business School, da Universidade She-
ffield Hallam, e instrutor em Mindfulness no programa de MBA da Uni-
versidade de Sidney. Ainda sobre mindfulness, é graduado pelo programa 
Cultivating Emotional Balance Teacher Training, aprovado pelo Dalai Lama, e 
tem uma vasta experiência no seu ensino a executivos seniores em empre-
sas como a Sky, a ExxonMobil ou a Boeing, para enumerar apenas três das 
mais importantes.

Num livro sobre e com muitas Emoções, com a alusão e explanação 
da Teoria dos Cisnes Negros da Liderança (cuja base são as Emoções e a 
Inteligência Emocional, e uma analogia que sei agora que já utilizou em 
trabalhos e apresentações suas), ter um prefácio deste calibre só me pode 
orgulhar. 

Este livro, como acabei de referir, tem como um dos principais temas 
aquilo a que chamo os Cisnes Negros da Liderança. Ricardo Costa, mesmo 
sem nunca ter trabalhado sobre a sua influência e poder comprová-lo por 
experiência própria, será um desses Cisnes Negros, e, como tal, uma esco-
lha mais adequada e sensata para o prefácio prático seria difícil. CEO do 
Grupo Bernardo da Costa, que, desde logo, se distingue por uma forte 
aposta na sua Academia e que se pauta pelo lema «Juntos ultrapassamos 
qualquer desafio». É conhecida por ser a primeira empresa em Portugal, no 
ano de 2017, a criar um Departamento da Felicidade — cujo foco é soli-
dificar uma cultura que promova o bem-estar dos colaboradores. Vamos 
falar muito disso ao longo do livro, é, aliás, uma das suas pedras de toque, 
a questão da cultura organizacional, a preocupação com os colaboradores, 
a sua maior importância e relevo, o Salário Emocional. 

Para que se perceba o fundamento da escolha refira-se, por exemplo, 
que este Grupo disponibiliza aos seus colaboradores serviço de lavanda-
ria e engomadoria, serviço de entrega de refeições, seguros de vida e de 
saúde, além de prémio anual e a oferta de uma viagem também anual (ou o 
equivalente em dinheiro, se porventura e por alguma razão o colaborador 
não a puder realizar). As instalações têm uma sala de diversões com bilhar, 
matraquilhos e consola de videojogos, para que os funcionários possam 
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relaxar entre tarefas. Tem definido e implementado um salário mínimo 
superior ao salário mínimo nacional. Celebra os dias de aniversário e assi-
nala dias temáticos. Tem sido consecutivamente eleita, pela revista Exame, 
para o Top 25 das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Além 
de parabenizar Ricardo Costa por esta postura, e estender esses parabéns 
às suas equipas, fica o meu sincero e inesgotável agradecimento pela sim-
patia, cuidado e disponibilidade para aceitar o meu «desafio» de prefaciar 
este livro. 

Não posso terminar estas linhas sem deixar um agradecimento à minha 
família, aqueles de quem nunca me falta carinho, apoio e motivação. Que 
bênção é tê-los sempre comigo, a partilhar e comungar todos e quaisquer 
momentos, sem reservas, incondicionalmente. Convosco tudo isto é tre-
mendamente mais fácil, sem vocês nada disto seria possível! Agradecer 
também a muitos dos meus amigos e colegas, pela amizade, pelo com-
panheirismo, pela disponibilidade, pela preocupação, pelo apoio e pelo 
encorajamento. Não particularizo, para não fazer destas linhas um capítulo 
inteiro (são muitos, felizmente), mas todos vocês saberão, quando estive-
rem a ler estas linhas, que este agradecimento vos é dirigido. Muito obri-
gado por estarem sempre aí!

Por fim, mas não menos importante, sobretudo atendendo às vicissitu-
des que o processo de edição e publicação deste livro sofreu, um agradeci-
mento muito especial à Almedina, por ver neste trabalho viabilidade e por 
nele acreditar e apostar. É para mim um privilégio o estabelecimento desta 
parceria. Obrigado por caminharem a meu lado nesta aventura, por toda 
a simpatia, profissionalismo e disponibilidade!

Permitam-me concluir os agradecimentos com uma dedicatória. Este 
livro é dedicado à minha família e a todos os meus amigos, que, segu-
ramente, não me levarão a mal que distinga duas pessoas em particular, 
centralizando-me nelas de forma especial. Duas pessoas que nunca pode-
rão ler este livro, embora dele façam parte e nele estejam impregnadas, 
como aliás estão em tudo o que faço e sou. Duas pessoas que foram o meu 
maior exemplo, os meus Cisnes Negros, com quem aprendi a (tentar) sê-lo 
também. São já 17 e oito anos de ausência, de saudade, de memórias, mas 
são também 17 e oito anos de motivação, superação e de antifragilidade… 
Obrigado mãe e pai por tudo o que foram e por tudo o que me deram. 
Enquanto viver tentarei honrar-vos sempre e dar-vos tantos motivos de 
orgulho quanto possível — este livro é apenas mais uma tentativa. Este 
livro é para vocês!… onde quer que estejam…
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