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O avanço tecnológico levou a vida corporativa para além dos limites de velocidade. Mas, afinal, o 
que ganham (e perdem) as empresas supersônicas? 
  
Muita gente parece ter dúvidas, mas, até onde se sabe, os dias, as semanas e os anos não 
encurtaram. Ainda assim, a sensação geral é de que o relógio acelerou. Hoje, executivos, 
profissionais liberais e trabalhadores simplesmente não conseguem acomodar em apenas 24 
horas todas as tarefas que precisam cumprir no dia. E as empresas, que em poucas décadas 
tiveram de aprender a competir em uma escala nunca vista antes, parecem obrigadas a exigir 
cada vez mais pressa. Resultado: os prazos para a realização de projetos estão mais curtos, a 
velocidade nas inovações se torna maior e a rotina de trabalho, estressante como nunca. 
 
Basta analisar alguns dados para perceber como a vida corporativa acelerou. Em 1914, o pioneiro 
da indústria automobilística e das linhas de montagem, Henry Ford, comemorava a façanha de 
montar um carro a cada 93 minutos. Hoje, o Complexo Industrial Ford Nordeste, inaugurado pela 
subsidiária brasileira da montadora há quatro anos, desova um veículo a cada 80 segundos. Mais: 
sozinha, a IBM registra 3,5 mil patentes por ano. Significa dizer que sai dos laboratórios da 
companhia uma dezena de novidades por dia. 
 
Hoje, há quase um consenso sobre o acerto da famosa Lei de Moore. Formulado há 40 anos por 
um dos fundadores da Intel, Gordon Moore, o enunciado previa que o número de transistores em 
um chip duplicaria a cada 18 meses. Mais do que uma questão de engenharia, essa regra, que 
segue de pé, revela quanto a miniaturização e a velocidade no processamento de dados podem 
avançar e atingir níveis inimagináveis para a maior parte das pessoas. E é bom lembrar que, 
desde os tempos mais remotos, há uma ligação direta entre o avanço tecnológico e a aceleração 
das atividades produtivas (veja o quadro “Mais tecnologia, mais velocidade”) 
 
Além disso, o prog resso não é acompanhado por uma elevação no número de trabalhadores 
empregados. Bem pelo contrário: desde as ondas de downsizing e reengenharia, que varreram as 
companhias ao redor do mundo, nas décadas de 80 e 90, as companhias crescem, mas mantêm 
quadros de pessoal enxutos – principalmente no médio e no alto escalões. “Com a diminuição no 
número de cargos, as pessoas têm mais tarefas. E essas tarefas são cada vez mais abrangentes, 
o que aumenta muito a responsabilidade dos trabalhadores”, percebe Clarice Martins Costa, 
presidente da seccional gaúcha da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). 

Você tem a doença da pressa? 

O teste abaixo foi retirado do livro Se Tiver Pressa, Ande Devagar, de Lothar Seiwert.  
A obra, uma espécie de guia de auto-ajuda para pessoas que se sentem sem tempo, tenta 
mostrar como pessoas com perfis diferentes lidam com o relógio. Marque um ponto para cada 
afirmativa que estiver de acordo com seu modo de agir. 

1. Muitas vezes, dirijo pelo menos a dez quilômetros por hora mais depressa do que o 
permitido.  

2. Interrompo outros e/ou concluo suas frases.  
3. Em reuniões, fico impaciente quando alguém se afasta do assunto.  
4. Tenho dificuldade de respeitar pessoas que quase sempre se atrasam.  
5. Apresso- me para ser sempre um dos primeiros nas filas mesmo quando isso é 

desnecessário (por exemplo, desembarcar primeiro de um avião, por mais longa que for a 
espera pela bagagem).  

6. Quando estou numa loja ou em um restaurante, fico impaciente e me queixo, ou vou até 
embora se o atendimento demorar mais que alguns minutos; para mim, tempo é dinheiro!  



7. Geralmente considero aqueles que falam, agem ou decidem devagar como sendo menos 
capazes; admiro as pessoas que conseguem acompanhar meu ritmo acelerado! Orgulho-
me de minha rapidez, eficácia e pontualidade.  

8. Considero o “não fazer nada” um tremendo desperdício de tempo.  
9. Orgulho- me de ter tudo pronto dentro dos prazos e deixaria de melhorar um produto se 

isso significasse um atraso.  
10. Geralmente incito meus filhos e meu/minha parceiro/a a se apressarem.  

Avaliação 

0 a 3 pontos: Parabéns! Você apresenta todas as condições de assumir encargos de maneira 
saudável e adota a máxima: “A força está na tranqüilidade”. 

4 a 6 pontos: Você vive numa zona de perigo: analise bem sua rotina e se empenhe em adotar 
um equilíbrio maior entre situações estressantes e relaxantes. 
 
7 e mais pontos: Você está com a doença da pressa. Reduza já seu número de rotações antes 
que seja tarde demais. 

 
Desligar – Na prática, as mudanças que estão ocorrendo resultam em novas exigências, 
principalmente para executivos. Eles precisam tomar decisões em várias frentes diferentes e ter 
informações sobre tudo o que ocorre na empresa, o que acaba resultando em reuniões e mais 
reuniões. Além disso, como os cenários externos mudam de uma hora para outra, precisam estar 
em constante aperfeiçoamento para manter o posto de trabalho. Sem falar que parecem todos 
acorrentados a e-mails, celulares, lap tops e outra s bugigangas tecnológicas que não deixam 
ninguém “desligar”. 
   
O resultado, mostram dados de pesquisas do grupo Catho, é uma agenda mais e mais apertada. 
Hoje, o diretor de uma empresa brasileira passa, em média, 11,3 horas por semana em reuniões. 
Se for uma empresa das grandes, com faturamento acima dos US$ 100 milhões, o índice sobe – e 
chega a 12,5 horas semanais. Não bastasse isso, três em cada dez gestores dizem que dedicam 
mais de seis horas semanais para a atualização profissional. 
 
Como não podia deixar de ser, tantas tarefas “esticam” as jornadas de trabalho, já que as 
tradicionais oito horas não são mais suficientes para acomodar as tarefas listadas como “para 
ontem”. “A jornada de trabalho no país está ficando mais comprida nas últimas décadas”, 
constata Ana Maria Rossi, presidente da International Stress Management Association (Isma) no 
Brasil. O brasileiro trabalhava, em média, entre 40 e 44 horas semanais nos anos 80. Hoje, o 
volume de horas no batente saltou para algo entre 52 e 54 horas. E ao que tudo indica o volume 
de horas dedicadas ao trabalho deve espichar ainda mais. Entre os norte-americanos, por 
exemplo, a jornada média já é de 65 horas semanais. 
 
"Na minha opinião, conceitos como o do Ócio Criativo são apenas um sonho que dificilmente será 
realizado para a maior parte das pessoas”, reforça Ana Maria Rossi. O vice-presidente da Fesa 
Global Recruiters, empresa de recrutamento de executivos, Gino Oyamada, concorda. “Empresas 
e pessoas que não estiverem o tempo todo atentas às mudanças – ou até antecipando o novo – 
vão virar mastodontes e perder espaço. Não há como escapar disso”. 
 
A bem da verdade, empresas e pessoas “aceleradas” sempre existiram. Mesmo no tempo em que 
caçava mamutes, o homem precisava voltar para casa rapidamente, antes que a família morresse 
de fome. E ainda tinha de achar um lugar seguro para dormir antes do anoitecer, quando podia 
virar comida de leões – risco que muita gente parece correr, hoje, nas cavernas das organizações. 
A partir daí, a preocupação com prazos, com fatores externos ao trabalho e com concorrentes 
continuou elevada e crescente. Mas nunca houve nada como agora. “As empresas estão em 
estado de alerta constante e os trabalhadores, em uma aceleração muito grande”, diz a consultora 



Fátima Trindade, da GW Vocação e Relações Humanas. “O problema é que hoje essa aceleração é 
tão grande que resulta em problemas de saúde e de relacionamento para os profissionais.”  
 
Não por acaso, há pouco tempo começaram a ficar mais conhecidos males como a Síndrome de 
Burnout (tema da matéria de capa de AMANHÃ em janeiro de 2003). Caracterizada por um quadro 
de esgotamento emocional, cansaço, irritabilidade e até consumo de álcool e drogas, a doença 
representa o estágio máximo do estresse. Além de afetar o “doente”, o mal pode resultar em 
problemas no próprio ambiente de trabalho, que tende a ficar mais tenso graças à instabilidade 
emocional da vítima. Há ainda efeitos da correria que são menos visíveis, mas igualmente 
danosos. “Muitas pessoas nem percebem, mas, por causa da exposição constante ao ritmo 
alucinante no trabalho, perdem o bom humor, brigam com mais freqüência com o parceiro e se 
afastam dos filhos”, diz Fátima Trindade. 
 
Mais tecnologia, mais velocidade 

A história do trabalho humano – e principalmente do aumento da velocidade das atividades 
produtivas – está diretamente ligada à tecnologia. Ao longo dos anos, não faltam exemplos que 
comprovam a relação direta existente entre a evolução da tecnologia e a diminuição do tempo 
necessário para a produção de determinado produto. 

A invenção do arado puxado por animais, por exemplo, 
aposentou algumas ferramentas e agilizou o cultivo da 
terra. Seu efeito, no entanto, foi pequeno se comparado 
ao das novas colheitadeiras, equipadas até com 
dispositivos de localização por satélite e capazes de 
recolher mais de 200 toneladas de grãos em um único 
dia. 

Na cidade, as coisas não são muito diferentes. As 
manufaturas têxteis, por exemplo, praticamente 
acabaram quando surgiram as máquinas a vapor, que 
depois foram substituídas por equipamentos ainda mais 
modernos. E cada uma dessas trocas representou um ganho de competitividade para quem saiu 
na frente. Tanto é assim que um estudo intitulado Investimentos Necessários para a Modernização 
do Setor Têxtil, realizado pelo BNDES em meados dos anos 90, dizia que as indústrias brasileiras 
do setor teriam de investir US$ 8 bilhões em apenas cinco anos para não perder competitividade. 
Entre as medidas necessárias, estava a substituição dos teares nacionais, apontados como muito 
lentos. Isso porque grande parte das máquinas instaladas por aqui trabalhava a um ritmo de 200 
batidas por minuto. Os equipamentos usados na Europa e nos Estados Unidos, e que na época 
começavam a ser importados maciçamente pelos asiáticos, corriam cinco vezes mais. 

As têxteis são um exemplo, mas estão longe de figurar como caso isolado. As montadoras de 
automóveis mantêm as linhas de montagem, mas substituíram homens por robôs. Companhias de 
todo tipo fecham negócios pela internet, em poucos segundos, e tiram proveito de qualquer 
novidade para avançar um pouco mais. Pode não ser possível dizer o que a tecnologia reserva 
para os negócios no médio prazo. Mas, seja lá o que vier de novo, o ritmo dos negócios deverá 
acelerar um pouco mais. 

 
Ande devagar – Por enquanto, porém, as soluções para o problema se resumem aos livros de 
auto-ajuda e a algumas poucas universidades que pesquisam o assunto com mais profundidade. 
Raramente se leva em conta que as empresas também são essenciais para que os funcionários 
não entrem em ritmo de paranóia. Exemplo disso é o livro Se Tiver Pressa, Ande Devagar, do 
alemão Lothar Seiwert. Sucesso na Europa, a obra identifica a “Doença da Pressa” e prega que 
todos terão sucesso na gestão do tempo se planejarem sua vida a partir de sete passos – entre 
eles, o desenvolvimento de objetivos que deverão ser alcançados e a definição das tarefas 



estratégicas a implementar. Como complemento, diz que a “cura” para a Doença da Pressa virá 
de gestos como o abandono do relógio de pulso em certos momentos e o planejamento de 
períodos dedicados ao “fazer nada”. 
 
Há também propostas de tratamentos menos sutis para o problema, como a formulada pela 
economista e funcionária da Électricité de France (EDF), Corinne Maier. No livro Bom Dia, 
Preguiça!, ela diz que o empregado deve se esforçar ao máximo para fazer o mínimo possível – e 
ainda assim se manter no emprego. O tempo livre, que infelizmente precisa ser desperdiçado no 
escritório porque ninguém pode simplesmente abandonar a cadeira e ir para casa, deve ser gasto 
em tarefas fundamentais como a navegação na internet. “Passamos horas a fio no escritório 
ocupados em descobrir informações essenciais sobre a temperatura média da água em Pointe-à-
Pitre ou sobre as diversas modalidades de pesca no rio Lot!”. 
 
O segredo para combater os efeitos da pressa, porém, pode não estar nem na auto-ajuda 
simplista, nem no cinismo deslavado. Alguns dos entrevist ados por AMANHÃ dizem que, em 
breve, as empresas e os executivos que aceleram pela competitividade vão ter de encarar o 
problema de forma séria e planejada. Afinal, trabalhadores apressados perdem parte da 
produtividade, da criatividade e da eficiência, o que resulta em lucros mais magros para as 
companhias. 
 
Velocidade continuará – Ainda assim, não dá para imaginar que as companhias puxarão o freio de 
mão para evitar que os trabalhadores “pifem”. “As empresas não vão desacelerar. Quem pensa 
que isso é possível está enganado”, avisa Ana Maria Rossi, da Isma. Em vez disso, acredita ela, 
trabalhadores e empresários terão de atuar juntos para criar válvulas de escape. “O sujeito 
continuará trabalhando muito, mas terá de cultivar momentos de relaxamento para garantir 
qualidade de vida.” Caberá às empresas estimular os profissionais a ter esses momentos. 
 
Para melhorar a situação, o primeiro passo deverá ser dado pelos próprios profissionais que hoje 
se queixam. Ana Maria Rossi diz que são freqüentes os casos de famílias que viajam para tirar 
férias do estresse – mas que voltam ainda mais enervadas do descanso. “Elas simplesmente não 
têm mais o hábito de conviver. Tudo porque tendemos a criar um círculo vicioso: quanto mais 
aceleramos, mais queremos acelerar. 
 
Por isso, tudo deve começar com a autodisciplina. “O sujeito precisa ter objetivos na vida e deve 
buscar a concretização de seus planos. Mas precisa ter consciência de que não pode trocar 
qualidade de vida por abstrações como status e poder”, explica Ana Maria. Consciente disso, 
avalia, o profissional poderá conciliar melhor o trabalho com as outras esferas da vida. É o que diz 
Gino Oyamada, da Fesa. “Muita gente passa o fim de semana fora do escritório, mas pensando o 
tempo todo em questões que terá de resolver na segunda-feira. O resultado é que o sujeito não 
desliga e, no meio da semana seguinte, já está completamente estressado e menos produtivo.” 
 
Além disso, diz Oyamada, as companhias que desaceleram também potencializam o desempenho 
de executivos e trabalhadores. Os passos para conseguir isso são simples – ao menos em tese. 
Em primeiro lugar, todos na organização devem estar cientes de que o mundo corporativo é 
mesmo cheio de mudanças, competições e incertezas. “Assim, quando se depara com dificuldades 
desse tipo, o gestor tem menos frustrações”, explica ele. Em segundo lugar, a companhia precisa 
“criar um time” focado em objetivos claros e comuns a todos. Isso vai fazer com que todos sigam 
na mesma direção, o que vai diminuir o peso atirado nas costas de cada um. Por fim, o ambiente 
de trabalho deve permitir facilidade na troca de informações e ser democrático. 
 
 
 
 
 
 



O importante é que mais cedo ou mais tarde será preciso harmonizar o ritmo do trabalho com o 
da vida pessoal. Apesar de parecer cada vez mais escasso, tempo para isso não há de faltar. 
Afinal, o homem conseguiu criar o essencial para a sobrevivência – o fogo, a roda e as primeiras 
ferramentas – mesmo quando dificilmente chegava aos 30 anos de idade. 
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