
O exercício da confiança 
 
O testemunho de um famoso presidente executivo da General Motors, em 1989, constitui a 
alavanca para esta iniciativa editorial. ‘There we were, charging up the hill right on schedule, and 
I looked behind me and saw that many people were still at the bottom, trying to decide whether 
to come along’.  
 
Esta afimação de Roger Smith, líder máximo da que era então a maior corporação industrial do 
mundo, faz o balanço de vários anos em que nela teve de implementar mudanças radicais. Era a 
invasão do mercado americano pelas marcas japonesas, a provocar o próprio fecho de fábricas e a 
substancial redução dos quadros de pessoal.  
 
Mesmo que se esteja a grande distância em termos da dimensão do desafio, esta confissão 
exprime bem a dramaticidade que gestores e líderes sentem constantemente nos seus ofícios.  
 
Neste percurso editorial que agora se inicia, definiu-se uma meta e uma trajectória para o seu 
alcance. Uma e outra ganharam sentido numa vivência empresarial e académica de quase vinte 
anos em cenários diversos, como gestor, como professor universitário, como consultor, como 
formador.  
 
Os desafios foram-se sucedendo e ganhando complexidade, mas um foi-se impondo sem nunca 
ter perdido preponderância: obter resultados. Alcançar objectivos. Concretizar estratégias e 
identidades de projectos, de produtos e serviços, de empresas. Fazer acontecer políticas 
comerciais, de recursos humanos, de qualidade de serviço. Garantir o sucesso de acções e 
iniciativas. E conseguir tudo isto através sobretudo do empenhamento e do compromisso de 
inúmeras pessoas concretas.  
 
Nesta aprendizagem vivida da realidade, desenvolveu-se a convicção de que a confiança é uma 
condição essencial do êxito pessoal, das equipas e das organizações. Tornaram-se evidentes as 
competências relacionais como pilar fundamental da obtenção de resultados. Resultados que 
foram sendo compreendidos em várias faces, para além da económica: sustentabilidade do 
negócio, reputação da empresa ou da marca, criação de riqueza, qualidade de vida das pessoas.  
 
Vai-se estimular a consciência do papel da comunicação organizacional no sucesso empresarial, 
partindo da realidade experimentada por muitos. Dar conta de decisões avulsas e integradas, de 
práticas concretas com alcances variados, de histórias com enredos e personagens diversos.  
 
Não se trata de desfiar um reportório de soluções ou um elenco seleccionado das “melhores 
práticas”. A reflexão a elas associada mobilizará os leitores para uma interpretação 
contextualizada nas suas próprias vivências. Quer-se motivar decisões no plano estratégico e 
operacional das respectivas organizações.  
 
Saber pensar comunicação. Saber decidir comunicação. Saber fazer comunicação. Três 
ancoragens difíceis a que obriga um posicionamento adequado na gestão de pessoas, na liderança 
de organizações. Algo que não fica limitado ao território de uma direcção específica, seja ela de 
Comunicação ou de Recursos Humanos. Algo que não fica concretizado apenas num jornal 
interno, numa ‘intranet’ ou numa reunião de quadros.  
 
Esta viagem pelos recursos e pelas competências internas das empresas, integra também a 
partilha de uma perspectiva da pessoa nas organizações. Percebê-la na complexidade das suas 
motivações e dos seus relacionamentos. É uma viagem à procura da viabilidade do seu 
envolvimento e compromisso com identidades, estratégias, políticas, valores, objectivos, ideias. O 
mesmo é dizer: com outras pessoas.  
 



As verdadeiras convicções estabelecem-se quando se avançou nas dificuldades. Uma certeza que 
se afirma em jeito de conclusão. E já agora uma prudência: raramente se pode deduzir do 
sucesso persuasivo, tão sujeito aos humores da retórica, a validade das ideias propostas. A 
experiência concreta destas, sim, gera confiança.  
 
E como a leitura é uma forma produtiva de fazer do silêncio sabedoria, resta desejar que este 
possa constituir um espaço de reflexão que desafie a liberdade de adopção de mais e melhores 
convicções.  
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