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CA academia estuda a prática, investiga o que 

acontece na prática. A teoria vem da prática e 

destina-se à prática; e este último aspeto é es-

Hoje ainda mais, num ambiente inundado de 

informação, com novidades constantes, comu-

nicar mal é passar despercebido, é não ser bem 

entendido, é não ter segunda oportunidade, é 

-

tigação que tenho levado a cabo, também tenho 

trabalhado desde há muito com empresas, em 

projetos de consultoria variados. 

O mundo mudou muito nos últimos anos. A ve-

locidade da investigação e das suas consequên-

cias no mundo empresarial e social também 

aumentou. Por outro lado, a concorrência e a 

globalização chegaram a todo o lado, ao mundo 

universitário também, o que aumenta a pressão 

para uma maior, e mais óbvia, relevância prática 

e imediata; o que às vezes pode não ajudar, nem 

ser o mais relevante… Nem tudo o que faz a di-

ferença é a tecnologia ou a novidade do momen-

to. Geralmente, o que mais faz a diferença não é 

isso; mas as ideias, o entendimento, as ambições 

e os movimentos de fundo.

 António Manuel Venda  DeF

«O mundo 
simplesmente muda, 
como sempre mudou.

O rio é o mesmo,
mas as águas não.»

Fernando Ilharco
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«Nascemos num mundo e 
literalmente vivemos noutro. A 

maioria das pessoas que hoje 
lideram organizações nasceram 

num mundo em que viviam pouco 
mais de 3.000 milhões de pessoas. 

Hoje a população mundial passa 
dos 7.000 milhões.»

tenha sido feita no século XXI… Hoje em dia, 

em termos práticos, é impossível uma pessoa 

seguir as novidades da ciência, tal é a quantida-

de de nova investigação. Por exemplo, nos meus 

‘e-mails’ do dia havia um que informava que 

«hoje» tinham sido publicados 15.920 artigos 

-

Por outro lado, se considerarmos as pessoas que 

têm, ou alguma vez tiveram 65 anos de idade 

em toda a história da humanidade… chegamos 

à surpreendente conclusão de que a maioria 

está viva. Nascemos num mundo e literalmente 

vivemos noutro. A maioria das pessoas que hoje 

lideram organizações nasceram num mundo em 

que viviam pouco mais de 3.000 milhões de pes-

soas. Hoje a população mundial passa dos 7.000 

milhões.

A Internet é um novo ambiente, o mundo globa-

lizado é uma nova realidade, a ciência do século 

XXI já gerou mais descobertas, novidades e con-

sequências do que toda a ciência do século XX e 

-

hoje em dia, em cada dia, nunca mais será acedi-

da por ninguém.

A normalidade mudou, há uma nova normali-

dade. A expressão «o novo normal», usada pelo 

menos desde o início dos anos 70 do século pas-

sado nas ciências exatas, e que está em subida 

desde o início deste século XXI, indica mudan-

ças súbitas e não reversíveis, no funcionamento 

de uma dada realidade ou situação. Um grande 

corte foi, sem dúvida, o 11 de Setembro, mas por 

todo o mundo e em todas as atividades o con-

vencional é hoje ser anti-convencional. E o desa-

um novo normal.

«O Novo Normal» foca a positividade e o suces-

so, a determinação, o talento e os desempenhos 

-

Fazemos comentários e análises, contamos his-

tórias, procurando uma perspetiva pragmática, 

num quadro científico. Procuramos também 

motivar os ouvintes, refletindo sobre um mun-

do em mudança, sobre uma nova normalidade, 

e sugerindo ideias e comportamentos de suces-

so para o dia-a-dia profissional e pessoal de 

cada um.
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Penso que o que faço é útil às pessoas, e assim que 
ouvem é claro para elas que lhes é útil; bate cer-
to, leva-as mais longe, alarga conhecimentos, dá 
sugestões práticas, é positivo, motiva e toma-lhes 
pouco tempo, dois ou três minutos. Geralmente 
em poucos minutos diz-lhes algo que não sabiam, 
mas que bate certo com o conhecimento, com a 
experiência que têm, explica por que é que cien-

sempre, sugere uma ou duas implicações positi-
vas do que foi dito para a vida de cada um. E tudo 
isto, claro, tem que ser feito numa linguagem fácil, 
que qualquer pessoa, a guiar, a fazer ‘jogging’, nos 
transportes, etc, possa facilmente seguir… Não é 
fácil, claro; dá trabalho, mas o resultado tem de 
facto sido muito motivador.

A sociedade e a experiência humana assentam 
na comunicação. Comunicando, agimos e muda-

Fernando Ilharco é doutorado em «Information Systems» 
pela London School of Economics (LSE), Londres (2002), 
e MBA, com especialização em «Gestão de Informação», 
pela Universidade Católica Portuguesa (UCP), Lisboa 
(1993). É professor da UCP, presidente do CEPCEP – Cen-
tro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portu-
guesa, investigador do CECC – Centro de Estudos de Co-

da Faculdade de Ciência Humanas (FCH) da UCP.
Foi coordenador do doutoramento e do mestrado em 
«Ciências da Comunicação» da FCH. É autor de sete 
livros e de mais de duas dezenas de artigos com ‘peer 
review’. Desde 2004, orientou mais de uma centena de 
dissertações de mestrado, de doutoramento e de pós-
-doutoramento. 
A positividade, a excecionalidade, a mentalidade de su-
cesso, a liderança e o trabalho em equipa têm ocupado 
uma parte substancial do seu tempo de investigação nos 
últimos anos. Desde o doutoramento, publicou cerca de 
três dezenas de trabalhos de investigação, individual-

em livros de editoras académicas nacionais e interna-
cionais, como a Oxford University Press, a Wiley, a Mac-
millan, a Springer, a Elsevier, a De Gruyter, a INCM – Casa 
da Moeda, a Universidade Católica Editora, a Leya e a 
Principia. Em 2007, publicou em coautoria o ‘best-seller’ 
«Liderança: as Lições de Mourinho», com prefácio do 
próprio José Mourinho. 
Desde há 10 anos, tem levado a cabo centenas de pa-
lestras, conferências e ‘workshops’, sobre os temas que 
investiga, tanto em Portugal como no estrangeiro. 
Em 2015 e 2016, manteve na Antena 1 o programa diá-
rio «O Novo Normal», sobre positividade, bem-estar, 
mudança, alto desempenho, determinação, talento, etc, 

-
de Janeiro de 2017 na Renascença.

Fernando Ilharco
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mos o mundo. Uma boa parte do nosso dia-a-dia 

é a falar, com quem conhecemos e com quem não 

vida social, quando vamos às compras, passear, 

-

nicar bem, ser entendidos, queremos convencer e 

ser persuasivos. Como fazê-lo bem? Uma estraté-

gia de fundo, relevante para a ação de liderança, 

diminuindo a incerteza; a nossa e a de quem está 

a interagir connosco. A redução da incerteza e da 

-

Primeiro, é importante falar; os outros não advi-

falar é que a gente se entende». Depois, não ape-

nas falar, mas expressando-nos não verbalmente 

positivamente; com gestos, sorrisos; tornamo-nos 

mais afáveis e comunicamos melhor. Tendo opor-

tunidade, podemos mostrar que gostamos, que 

apreciamos alguma coisa nos outros, nos seus 

«A maioria das pessoas, dizia 
McLuhan, o guru canadiano dos 
novos ‘media’, vive no passado. 
Mas o tempo aprende-se com a 
vida, passa mesmo; ‘vamos para
o futuro de costas’, dizia também, 
porque o conhecimento assenta 
no que aconteceu, no passado.
Os empreendedores e os artistas, 
ainda segundo McLuhan, são
as únicas pessoas que vivem
no presente.»
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comentários, numa história que contaram, etc. 
Convém não esquecer que as pessoas concor-
dam mais facilmente com quem gosta delas do 
que com quem tem razão… Tendemos a apreciar 
quem nos aprecia. Apreciemos com quem falamos 
e essa pessoa responderá melhor.
Por parte de um líder, a melhor comunicação, creio 
hoje em dia, é mesmo o que ele acredita. Mais ainda 
do que aquilo que ele faz, que é visto apenas como 
uma indicação daquilo em que acredita; que é o 
que realmente motiva, ou desmotiva, a sua equipa.

-
nais, de forma mais consistente, que deixe menos 
dúvidas, de mais fácil entendimento, parece-me 
por isso ser a motivação do próprio líder. Um lí-

der desmotivado, com cara de poucos amigos, 
pode ter muitos planos e falar bem, mas não vai 
convencer muita gente. As palavras comunicam, 
mas a química que cada pessoa passa também co-
munica; mais, hoje sabe-se que essa química não 
é apenas simbólica ou metafórica. É bem real, é 
química mesmo. 
Os neurónios-espelho reproduzem emoções e 
ações detetadas nos outros e geram uma sensação 
instantânea de experiência partilhada. Como esta-
mos e como nos sentimos, passamos aos outros. 
O que um líder maldisposto, desmotivado e sem 
convicção passa, por mais que diga o contrário, 

-
do, desmotivador, tenso. Pelo contrário, um líder 
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motivado, com projetos ambiciosos, que acredite 

neles, que sorri, fala com este e aquele, que está 

bem-disposto, desencadeia na equipa o mesmo 

tipo de comportamento e bem-estar. Ele faz dispa-

rar por todo o lado os neurónios da boa disposi-

ção. Promove a ligação neural entre os colegas, a 

abertura entre eles, a coesão da equipa, e por isso 

um ambiente positivo, onde é mais fácil trabalhar 

e onde o trabalho – provadíssimo – é mais produ-

tivo. A boa disposição – e a má, se for o caso – é de 

facto contagiosa. A motivação passa naturalmente, 

e permanentemente. Na maneira como o líder fala, 

como gesticula, como se comporta, como se entu-

siasma e como pressiona. Daí a motivação, sobre-

tudo a motivação do líder, ser a melhor motivação 

líder, que está a escolha entre a rotina e a papelada 

e o envolvimento coletivo e a ambição; entre o de-

sinteresse e a empenho que vai mais longe e vence. 

Aprendizagem, esforço, melhoria, originalidade, 

conhecimento, conhecimento, conhecimento… 

Penso ser uma boa escala.

A realidade é a mudança, sempre tem sido. Mais 

rápida ou mais lenta, o que espelha também os 

critérios que usarmos para entender o que nos 

rodeia. 

A maioria das pessoas, dizia McLuhan, o guru ca-

nadiano dos novos ‘media’, vive no passado. Mas 

o tempo aprende-se com a vida, passa mesmo; 

«vamos para o futuro de costas», dizia também, 

porque o conhecimento assenta no que aconteceu, 

no passado. Os empreendedores e os artistas, ain-

da segundo McLuhan, são as únicas pessoas que vi-
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vem no presente; todas as outras vivem no passado, 
vivem hoje, mas conforme às ideias e aos hábitos 

qualquer artista contemporâneo conclui uma obra 
que deixa meio mundo sem palavras, esse efeito 
não tem origem no vislumbre que essa obra traz do 
futuro, mas antes na circunstância de ela iluminar 
o presente. Tal como o empreendedor, tantas vezes 
chamado de visionário, que avança com um pro-
jeto, em que antes ninguém havia pensado, e tem 
um sucesso estrondoso. Os lucros não vêm de ser 
uma ideia do futuro, mas de se tratar de uma ideia 
do presente. Não é fácil, evidentemente. O conhe-
cimento baseia-se no passado, no estudo e na re-

mas o que de facto importa é o futuro.

são as grandes forças geradoras das dinâmicas 
complexas de mudança. Uma mudança que hoje 

de comunicação, movimentos e inovação, nem 
sempre descrita com pertinência pelos conceitos 
a que estamos habituados. Escreveu Charles Di-
ckens em «História de Duas Cidades», no contex-
to de mudanças intensas, entre a independência 
dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, mas 
que podia ser hoje: «é o pior dos tempos, é o me-
lhor dos tempos».

Mourinho, da autoria de um meu aluno de mestra-
do, e um outro livro sobre os seus métodos de trei-
no, foi claro para mim que não estávamos perante 
um fenómeno passageiro, mas face a um treinador 

-
nais, em diversos aspetos, eram relevantes para 
as organizações em geral. O seu desempenho su-
perior, nos 10 anos que estudei, do Porto ao Real 
Madrid, pode ser estudado, conceptualizado e 
adaptado, em aspetos importantes, à atividade 

que respeita à liderança, ao trabalho de equipa 

meus dois livros sobre este caso de sucesso.

A minha investigação do caso Mourinho situou-se 
entre os anos 2003 a 2013, do Porto ao Real Madrid. 
Foi, quanto a mim, um estilo de liderança bem de-

Foram de facto anos de inovação para José Mouri-
nho e para o futebol em geral. Guardiola e outros 
também trouxeram novidades, mas parece-me 
que as novidades que Mourinho trouxe foram as 
que tiveram mais impacto e as que mais depressa 
foram absorvidas e replicadas, de uma forma ou 
de outra, por outros treinadores. Falo, por exem-
plo, da relevância de um trabalho constante pela 
globalidade, criando contextos que facilitem e 
proporcionem a melhor performance dos seus 
jogadores, da importância da comunicação, dos 
aspetos mentais, do trabalhar a atitude, do estudo 
detalhado dos adversários, etc.

É um caso de excecionalidade, de alta performan-
ce, que creio poder ser explicado pelo que hoje a 
ciência defende sobre o sucesso: a importância 
da determinação, da vontade na adversidade, do 
trabalho constante para melhorar – a chamada 
prática deliberada –, da presença sistemática de 

atividade ao longo de muito tempo e, claro, tam-
bém do palco da época, a alta competição do fute-

excecionais em muitas e diversas atividades, mas 
evidentemente aqueles que conhecemos e desta-
camos são os que são destacados pelo mediático 
contemporâneo.

-
xão talvez seja a de que como todos os grandes 
exemplos de gente excecional, de topo, quer na 
alta competição, nas empresas ou na politica, 
Marcelo Rebelo de Sousa tem algo de original e 
de surpreendente, que ao mesmo tempo parece 
natural… Mas não é; é um estilo que ele próprio 

-
ra de ser e com a relação que durante décadas de-
senvolveu com os portugueses. Não esquecendo, 

No ensino, quem quiser pode aprender todos os 
dias; novas realidades, novas ideias, novos deta-
lhes. Pode também ir aprendendo a comunicar 
melhor, a fazer-se entender melhor, a ouvir me-
lhor e a deixar-se surpreender. Testemunha-se 
todos os dias um mundo em mudança intensa. Os 

«Os jovens que agora chegam
à universidade nasceram no 

século XXI… Para eles já não tem 
sentido falar de mudança – ‘qual 

mudança?’, perguntava-me
no outro dia um deles…»
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jovens que agora chegam à universidade nasce-

ram no século XXI… Para eles já não tem sentido 

falar de mudança – «qual mudança?», pergunta-

va-me no outro dia um deles…

Há um ou dois anos vi uma reportagem sobre al-

guém que tinha estado preso durante mais de 50 

anos; desde a década de 1960; desde então não ti-

nha saído da prisão. Tinha sido libertado e ido pas-

sear a Nova Iorque. Literalmente, tudo era diferente 

do que ele se lembrava de ter vivido. Não conhecia 

os computadores, os telemóveis, os ecrãs, nada. 

Mas o que mais o impressionou, disse ele, foi a 

adaptação das pessoas: viviam a sua vida, fazendo 

coisas completamente diferentes de 50 anos antes, 

como se fosse o mais natural do mundo. 

Talvez tenha sido sempre isso. O mundo muda 

com as pessoas que mudam e com as novas pes-

soas que nascem. As velhas gerações saem do 

mercado de trabalho, outras entram, uns nas-

cem e outros morrem, são milhões de ideias e de 

ações e o mundo simplesmente muda, como sem-

pre mudou. O rio é o mesmo, mas as águas não. 

«A minha investigação do caso 
Mourinho situou-se entre os 
anos 2003 a 2013, do Porto 
ao Real Madrid. Foi, quanto a 

mim, um estilo de liderança bem 
definido, transformacional de dois 

a três anos, mas com aspetos 
inovadores e eficazes.»


