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da aceleração



iante da intensa pres-
são do mercado, mui-
tas empresas aca-
bam dando um pas-
so maior que a perna:
aumentam o número
e a velocidade das ati-
vidades, elevam me-
tas de desempenho,
encurtam ciclos de

inovação e adotam novas tecnologias de gestão ou
novos sistemas organizacionais. Por um tempo, seu
sucesso é espetacular. Só que, muitas vezes, o presi-
dente tenta fazer desse ritmo alucinante a nova nor-
ma. O que começou como uma onda excepcional de
conquistas vira uma sobrecarga crónica, com terrí-
veis consequências. Além de acabar com a motiva-
ção dos funcionários, esse ritmo frenético dispersa o
foco da empresa em várias direções, o que pode con-
fundir clientes e ameaçar a marca.

Ao perceber que algo vai mal, é comum o líder
tentar combater os sintomas em vez da causa. Por in-
terpretar a falta de motivação do pessoal como pre-
guiça ou protesto injustificado, por exemplo, o diri-
gente aumenta a pressão, piorando as coisas. Esgo-
tamento e resignação começam a invadir a empresa.
Os melhores funcionários partem.

Chamamos o fenómeno de cilada da aceleração. É
algo que prejudica a empresa em vários planos. Se-
gundo nossa pesquisa, a empresa superacelerada per-
de para as pares em desempenho, eficiência, produti-
vidade dos funcionários e retenção, entre outros cri-
térios. O problema é generalizado, sobretudo no am-
biente atual de disponibilidade ininterrupta e corte de
custos. Metade das 92 empresas que investigamos em
2009 foi afetada por essa armadilha de uma forma ou
de outra — e a maioria nem ciente do fato estava.

Esta é a má notícia. A boa é que é possível escapar
da cilada da aceleração. A empresa pode, sim, sus-
tentar um alto desempenho a longo prazo sem so-
brecarregar o pessoal ou confundir os clientes. Nes-
te artigo, mostraremos ao líder como reconhecer o
problema da aceleração, como começar a conduzir a
empresa para outra direção e como fazer mudanças
culturais que a impeçam de voltar a cair nesse erro.

Presa na armadilha
Para tentar entender a aceleração, estudamos mais
de 600 empresas nos últimos nove anos. Nossos da-
dos pintam um retrato nada alentador das condições
dentro de uma empresa que acelera demais. Em

EM MEIO A CRISE,
SUSPENSÃO DE
ATIVIDADES
No meio da crise econó-
mica de 2009, executi-
vos da empresa alemã de
sistemas elétricos e ele-
trónicos para a indústria
Phoenix Contact sentiram
que o pessoal estava
ficando sobrecarregado.
Já que a redução no nú-
mero de horas de traba-
lho derrubara a capacida-
de da empresa, o diretor-
executivo e membro do
conselho Gunther Olesch
iniciou um processo para
diminuir a carga de traba-
lho em todas as unidades
e níveis.

Olesch pediu aos ge-
rentes que classificassem
todo projeto, corrente e
futuro, como A (necessá-
rio para a empresa como
um todo), B (importante,
mas que podia ser adiado
por um tempo) ou C (po-
dia ser adiado por dois
anos ou cancelado). "A
princípio, o pessoal dis-
se 'só temos projetos A'",
explicou Olesch, que pe-
diu então que dividissem
as tarefas em Ai, A2 ou
A3. "Se não cancelarmos
certas atividades, vamos
acabar esgotados e não
sairemos da crise em boa
forma."

empresas que definimos como totalmente presas
à armadilha, 60% dos funcionários ouvidos disse-
ram concordar ou concordar veementemente que
não tinham recursos suficientes para fazer seu tra-
balho (em empresas que não caíram na cilada, eram
só 2%). Os resultados foram similares para os enun-
ciados "Trabalho constantemente com prazos exí-
guos" (80% versus 4%) e "As prioridades da empresa
mudam frequentemente" (75% versus 1%). A maio-
ria dos entrevistados em empresas totalmente apri-
sionadas discordava ou discordava veementemente
que via uma luz no fim do túnel de períodos intensos
de trabalho (83% versus 3% em empresas não aprisio-
nadas) e que regularmente tinha a chance de reco-
brar as forças (86% versus 6%).

A maioria das empresas em nosso estudo caiu
nessa armadilha depois de viver uma fase exuberan-
te . Um bom exemplo é o conglomerado europeu ABB.
Nascido em 1987 da fusão da sueca Asea com a suíça
Brown Boveri, a ABB cresceu depressa, comprando
55 empresas em seus dois primeiros anos. Depois de
oito anos de forte crescimento, começou a mostrar si-
nais de excessiva aceleração. Aquisições já não eram
bem integradas; diferentes partes do grupo disputa-
vam os mesmos clientes. Irritado, um cliente que já
tinha na mesa sete cartões de visitas de vendedores
da ABB sugeriu sarcasticamente ao oitavo represen-
tante que, da próxima vez, subissem todos num ôni-
bus e viessem visitá-lo juntos. Como mostraremos
mais à frente, a situação só foi melhorar quando um
novo presidente, Júrgen Dormann, livrou a empresa
da cilada da aceleração.

O hábito da mudança constante
Uma empresa acelerada demais exibe pelo menos um
de três padrões de atividade destrutiva. 0 primeiro é,
simplesmente, um pessoal sobrecarregado por um
excesso de atividades. Ninguém tem o tempo ou os
recursos exigidos para fazer o trabalho. Cerca de 35%
das empresas em nossa amostra sobrecarregavam os
empregados. Um exemplo é o da Bombardier Trans-
portation, sediada em Berlim e líder mundial do mer-
cado de tecnologia para transporte ferroviário. A Bom-
bardier tinha registrado sucesso e crescimento enor-
mes, mas nos últimos anos vinha operando num es-
tado contínuo de sobrecarga. Para fazer frente a pres-
sões competitivas, tomou medidas para otimizar a efi-
ciência e ampliar a capacidade. Mas, enquanto o valor
de seus contratos mais do que duplicou, o número de
engenheiros subiu só ligeiramente. De lá para cá, es-
se problema de sobrecarga já foi solucionado, mas na



Se a empresa exige
que seus funcionários
trabalhem em ritmo
acelerado todo dia,
mês após mês, sua
energia acabará caindo
e o desempenho
da empresa ficará
comprometido.

Liberte-se da cilada da

aceleração. Uma vez que a

estratégia da empresa tiver

sido esclarecida, declare o fim

da atual fase de alta energia

e faça o pessoal abandonar

atividades menos importantes.

Evite a armadilha no futuro.

Institua uma série de iniciativas

para interrupção da ação,

limite as metas da empresa e

exija que sistemas de gestão

de projetos ponham fim a

ideias medíocres.

Mude a cultura acelerada

da empresa. Concentre-se

numa coisa só por um certo

período, institua pausas para

que o pessoal recupere o

"fôlego" e imponha períodos

de calmaria entre crises.

época o burnout do pessoal era um sério perigo.
O segundo padrão é o que chamamos de "multi-

carga": a empresa pede aos funcionários que cuidem
de muitas atividades distintas. Isso deixa os trabalha-
dores e a empresa como um todo sem foco. Já as ativi-
dades ficam desalinhadas. Cerca de 35% das empre-
sas em nossa amostra sofriam de multicarga. A ABB
a um só tempo sobrecarregava e dispersava o pesso-
al, dando a todos coisas demais para fazer e impondo
planos de reestruturação que exigiam muitas formas
distintas de ação. O resultado é que a maioria dos ges-
tores da ABB em campo trabalhava sem foco e conse-
guia mudar muito pouca coisa, efetivamente.

Por último, a empresa adquire o hábito da mu-
dança constante — a carga perpétua. Esse padrão pri-
va o trabalhador de qualquer esperança de trégua pa-
ra recobrar as energias. Para compensar, sempre que
pode, a pessoa faz corpo mole, ainda que isso pre-
judique a empresa. Cerca de 30% das empresas em
nossa amostra padeciam dessa carga perpétua. Essas
empresas, que estão sempre operando perto do limi-
te da capacidade, tendem a ser as mais inclementes
com o trabalhador. Qualquer um pode tolerar a so-
brecarga ou a multicarga por um tempo, sobretudo
se houver um fim à vista, mas quando o líder não põe
um fim a períodos de atividade alucinante, o pessoal
se sente aprisionado por esse frenesi debilitante.

Na companhia aérea alemã Lufthansa, os funcio-
nários viveram uma década de constantes mudanças
e corte de custos. Em 2004, Holger Hàtty, então mem-
bro do conselho executivo do braço de transporte de
passageiros da empresa, contou que os funcionários
estavam esgotados por ouvir sem parar a ordem de
economizar. "A reação do pessoal é perguntar 'quan-
do é que vamos parar de economizar?' Estão todos
exaustos, e toda vez que reduzem o ritmo para recu-
perar o fôlego, lá estamos nós em seu encalço, dizen-
do 'Economizem!'." A Lufthansa conseguiu escapar
da armadilha, como mostramos a seguir.

Como escapar da prisão
Se sua empresa caiu na cilada da aceleração, há vá-
rias maneiras de livrá-la desse mal: suspenda todo
trabalho menos importante, seja claro sobre a estra-
tégia, crie um sistema para peneirar projetos e decla-
re o fim da fase atual de alta voltagem.

Interrompa a ação. Em vez de pedir ao pesso-
al que sugira novas iniciativas para melhorar a em-
presa, por que não inverter a pergunta? Peça ideias
sobre o que suspender. Em geral, o pessoal respon-
de com uma leva de boas sugestões. Numa empresa
que estudamos, foram cerca de 540 ideias, o triplo
do número anual de ideias de novos projetos sugeri-
das pelos trabalhadores. No final, a empresa suspen-
deu 40% dos projetos. Pergunte regularmente a si
mesmo, a seus gerentes e a toda a empresa o seguin-
te: "Entre as atividades que mantemos no momento,
quais delas lançaríamos hoje se já não estivessem em
curso?". Elimine todas as demais.

Seja claro sobre a estratégia. Para perguntar
"o que devemos parar de fazer?" e, em seguida, en-
cerrar atividades marginais, o presidente precisa de
coragem. Já que projetos que devem ser suspensos
podem ter o apoio de gente nos altos escalões, o pre-
sidente deve estar preparado para pisar no calo de al-
guns. No final, o que vai ditar a decisão de manter ou
encerrar um projeto é se a atividade dá apoio direto
à estratégia da empresa — para que a estratégia seja
claramente entendida organização afora.

Decida como tomar decisões. Nem todo pro-
jeto que contribui para a estratégia da empresa é de
grande importância. Logo, é preciso um método
sistemático para tomar decisões difíceis. Quando o
grupo alemão Otto (importante empresa internacio-
nal de comércio e serviços com 53 mil funcionários)
se reestruturou, seus gestores se viram sobrecarre-
gados com 20% a 30% a mais de trabalho. Daí a de-
cisão da empresa de reexaminar toda atividade em
2007. Cada executivo teve de indicar um projeto que



gostaria de concluir de qualquer jeito. Mas isso ain-
da deixava muitos outros em aberto, de acordo com
Thomas Grúnes, então diretor de serviços centrais.
Logo, a lista foi reduzida pela metade com base no
investimento necessário para cada projeto, na rela-
ção custo-benefício e, em certos casos, no valor sim-
bólico para os trabalhadores. A lista final incluía, por
exemplo, a reforma de áreas de recepção e restauran-
tes do pessoal, o que contribuía para o orgulho e o
desempenho "e era, portanto, uma iniciativa muito
importante, embora o valor económico não fosse ób-
vio", diz Grúnes. Para impedir a volta do inchaço, a
empresa fez do processo uma atividade anual.

Declare o fim do tumulto. Se a cilada da acele-
ração não consistir de uma infinidade de projetos,
mas de um tumulto incessante, o presidente pode li-
vrar a empresa decretando o fim da atual rodada de
mudanças. Depois de assumir o leme na ABB, Júrgen
Dormann instituiu uma série de medidas urgentes pa-
ra livrar o pessoal de mudanças e da atividade frené-
tica. Num de seus comunicados semanais aos funcio-
nários, declarou que a crise de reorganização estava
oficialmente encerrada. "O que vemos hoje é mais do
que uma mera luz no fim do túnel", afirmou. "É o fim
do túnel." Além de orgulho, todos sentiram alívio.

A Lufthansa fez algo semelhante ao relaxar o fo-
co até então implacável — e exaustivo — no contro-
le de custos. Embora a atenção aos custos continue

"O que vemos hoje é mais
do que uma mera luz no fim
do túnel", disse o presidente.

"É realmente o fim do túnel."

importante, Wolfgang Mayrhuber, que assumiu a
presidência em 2003, permitiu que a empresa se re-
cuperasse do processo aparentemente interminável
de poupança. Para isso, transferiu o foco para a busca
de mais inovação, uma cultura de atendimento e di-
versificação. Além disso, descentralizou mais a em-
presa e deu aos funcionários mais liberdade para tra-
balhar no próprio ritmo.

Não volte a cair na armadilha
Tão importante quanto escapar da armadilha é pre-
venir uma nova queda no futuro. Para isso, a admi-
nistração pode instituir iniciativas de suspensão
da ação, reduzir o número de metas fixadas pela

empresa e instruir sistemas de gestão de projetos a
cuidadosamente eliminar ideias medíocres. Para ali-
viar o trauma da suspensão de projetos, certas em-
presas criam uma cultura do "enterro".

Faça uma bela faxina. Um período dedicado a
uma boa limpeza cria em gerentes o hábito de podar
iniciativas. Claro que a faxina não precisa ser sempre
na mesma época — nem ocorrer estritamente uma
vez ao ano. Certas empresas adotam um calendário
de limpeza; outras simplesmente decidem que par-
tirão para a faxina sempre que a carga de tarefas e
atividades parecer exagerada ou antes de iniciar um
novo processo de mudança.

Limite metas anuais. Impor um teto ao núme-
ro de metas definidas a cada ano é crucial para evitar
a explosão de atividades. "Os gerentes não podem
mais estabelecer dez metas de alta prioridade", de-
clarou Hans Schulz quando presidia a Balzers, em-
presa industrial com sede em Liechtenstein. Schulz
autorizou cada um a enumerar apenas três "batalhas
cruciais", pois é da opinião que a finalidade da ado-
ção de metas não é criar mais e mais projetos, mas

"dar às pessoas uma orientação e concentrar sua ação,
atenção e energia". Depois que a regra entrou em vi-
gor, muito mais objetivos foram atingidos, diz Schulz.
Para que a redução de metas vingue, o compromis-
so visível do presidente é necessário — sobretudo
em empresas acostumadas a seguir a abordagem da
gestão por objetivos. O líder deve ajudar gerentes a
entender a finalidade e o valor da concentração em
apenas alguns objetivos e ajudá-los na aplicação das
novas regras.

Filtre novos projetos. Em muitas empresas,
o presidente implícita ou explicitamente encoraja
aqueles a cargo de sistemas de gestão de projetos a
se deixarem levar pela euforia de novos projetos e
agir de forma liberal na hora de autorizá-los. Em vez
disso, deveria exigir que sistemas de gestão de proje-
tos sejam usados tanto para filtrar e priorizar como
para gerenciar projetos. No início do ciclo de um pro-
jeto, os gerentes do projeto devem perguntar: temos
os recursos para esse projeto?. Quem irá conduzi-lo e
se responsabilizar por ele? Que projeto vamos aban-
donar para abrir espaço para este?

Institua a cultura do "enterro". O cancela-
mento de um projeto pode causar sério sofrimen-
to não só para quem o patrocina, mas também para
gente de escalão inferior que vinha trabalhando nele.
Numa organização que preza o compromisso e a con-
fiabilidade, gerentes e trabalhadores provavelmen-
te sentirão vergonha por ter de deixar de trabalhar



Se responder "sim" a mais de cinco das
perguntas a seguir, há uma boa chance
de que sua empresa tenha caído na
cilada da aceleração. Se responder "sim"
a mais de oito, a probabilidade de que
isso tenha ocorrido é altíssima.

Atividades começam
depressa demais?

É difícil dar cabo
das coisas mais
importantes porque
um sem-fim de
outras atividades
dispersa o foco?

Suspender uma
atividade é
considerado sinal
de fraqueza?

Há projetos no piloto
automático devido
ao medo das pessoas
de abortá-los
publicamente?

Há a tendência a
continuamente
levar a organização
ao limite de sua
capacidade?

O pessoal não
consegue enxergar
uma luz no fim do
túnel?

A empresa valoriza a
presença no trabalho
e em reuniões mais
do que a consecução
de metas?

A empresa dá mais
valor ao esforço
visivelmente árduo
do que a resultados
tangíveis?

O pessoal se sente
culpado se sair do
trabalho mais cedo?

O pessoal está
sempre falando sobre
como é pesada sua
carga de trabalho?

• É importante, para
alguém, passar a
impressão de que
está atarefado?

• Há a expectativa
de que gerentes se
envolvam em vários
projetos — que isso
sirva de exemplo?

Dizer "não" é
proibido, ainda
que a pessoa já
esteja envolvida em
projetos demais?

Há, na organização, a
expectativa de que
todo e-mail deve ser
respondido em coisa
de minutos?

Um sem-fim de gente
costuma ser copiado
em e-mails porque
os funcionários
estão tentando se
proteger?

• Em seu tempo livre,
o pessoal deixa o
celular ou aparelho
equivalente ligado
por achar que
precisa estar sempre
a postos?

em algo a que vinham se dedicando de corpo e alma.
Uma solução é criar uma cultura que incentive ge-
rentes ou chefes de projetos a suspender projetos in-
satisfatórios. Vimos, por exemplo, empresas que fa-
ziam o "enterro" simbólico do projeto para que todos
os envolvidos pudessem chorar sua morte e seguir
em frente. Durante uma cerimónia dessas, os gesto-
res deveriam agradecer os funcionários por sua dedi-
cação e enfatizar os pontos positivos do projeto. Uma
cultura do enterro é particularmente importante pa-
ra empresas altamente inovadoras que lançam um
monte de projetos para ver quais vão emplacar.

Mude a cultura da aceleração
Impedir o crescimento de novas atividades é apenas
uma medida para evitar a cilada da aceleração. Pro-
mover mudanças na cultura de correria da empresa
é outro componente crucial.

Por um tempo limitado, concentre-se numa
coisa só. A empresa pode colocar uma viseira por
um período de tempo determinado para cuidar de

projetos de importância estratégica sem se distrair. A
Lidl, que opera uma rede internacional de supermer-
cados barateiros, proibiu novos projetos em toda a em-
presa entre maio e setembro de 2009 para se concen-
trar na inauguração de 29 estabelecimentos na Suíça.

"Não teríamos conseguido dar essa enorme mostra de
força sem a proibição de projetos", disse o presidente
da Lidl Suíça, Andreas Pohl. Ideias para projetos futu-
ros foram recebidas, mas todo mundo sabia que a lista
não seria discutida antes de setembro.

Institua pausas. Em 2004, após um período de
mudanças organizacionais profundas, a Microsoft
anunciou que passaria um ano inteiro sem promover
mais nenhuma mudança. A pausa "ajudou o pesso-
al a se recuperar do tremendo esforço de nossa rees-
tmturação", diz Ulrich Holtz, gerente-geral de RH da
Microsoft International. É uma tática que vemos
muito raramente. Em nosso estudo de 92 empresas
alemãs, constatamos que, nas 46 que haviam caído
na cilada da aceleração, 86% dos trabalhadores re-
clamavam que a empresa não dava tempo suficiente



Especifique quanto tempo durará uma pausa.
Declare, por exemplo, uma moratória de seis
meses para novas iniciativas ou uma trégua
de um ano para mudanças organizacionai

para reflexão e regeneração após fases estressantes.
Talvez seja porque muitos líderes tendem a ver a
pausa — seja qual for sua duração — como um distúr-
bio. Discordamos. Uma pausa é um período propício
à criatividade e à exploração; prepara o trabalhador
mental e emocionalmente para a fase seguinte de al-
to desempenho, aumentando assim a produtividade
da empresa. Especifique a duração de pausas plane-
jadas. Declare, por exemplo, uma moratória de seis
meses para novas iniciativas ou uma trégua de um
ano para mudanças organizacionais.

Reduza a marcha para acelerar. Se adotar
pausas for uma mudança muito radical, outra saí-
da é sistematicamente inserir, em fases de alta vol-
tagem, períodos de calma, regeneração e mudança
incremental. Alternar deliberadamente episódios de
alta energia e regeneração ajudou o grupo suíço So-
nova, líder no mercado mundial de aparelhos audi-
tivos, a conseguir inovações extraordinárias e uma
taxa de crescimento em 2008-2009 de cerca de 8%,
ritmo bem maior do que o das concorrentes. Desde
2002, a Sonova se comprometeu a lançar duas gera-
ções de produtos por ano. A empresa inteira pisa no
acelerador para garantir que esses eventos, em abril e
novembro, transcorram sem problemas, mas depois
de cada lançamento bem-sucedido há uma pausa na
atividade, permitindo que as equipes se recuperem.

Desfrute do sucesso. A maioria das empresas
não festeja ao cruzar a linha de chegada. Acha que a
conclusão de um projeto é, em si, a recompensa. Não
é. Conquistas e esforço extraordinários merecem re-
conhecimento. Tire um momento para refletir e sen-
tir orgulho das realizações. São momentos raros — e,
em vez de saboreá-los, o líder muitas vezes já sai cor-
rendo à velocidade máxima rumo ao túnel seguinte.

Dê o exemplo de um comportamento me-
lhor. Executivos deveriam mostrar, com o próprio
exemplo, como renovar a energia e o empenho. Na
primavera e no outono, Bill Gates costumava rumar
para um chalezinho para uma "semana de reflexão".
Consigo levava ideias sugeridas por gente da Micro-
soft. Assim, podia se concentrar exclusivamente
numa tarefa crucial da gestão — definir novas dire-
ções no desenvolvimento de produtos — e evitava

A CULTURA
DO PIT-STOP
A Hilti, fabricante de fer-
ramentas para a cons-
trução civil com sede em
Liechtenstein, é mestra
na arte de pisar no freio
para depois acelerar. Se-
guindo um calendário
regular, suas equipes
participam de "acampa-
mentos" especiais de dois
dias (iniciativa que re-
presenta, no total, 30 mil
dias de trabalho e custa
cerca de US$ 9,6 milhões
por ano). Num desses
eventos, batizado de Pit
Stop, as equipes param e
reftetem para poder vol-
tar ao trabalho de sempre
reenergizadas. O retiro in-
clui um "pit stop pessoal"
no qual cada indivíduo é
incentivado a achar ma-
neiras de repor sua ener-
gia. O comité executivo e
o conselho de administra-
ção também participam
dos acampamentos. "So-
mos os donos e os guar-
diões da cultura", diz Bo
Risberg, o presidente da
empresa.

A Hilti continuou a in-
vestir nos acampamentos
apesar da queda de 20%
na receita em 2009. "Os
valores e a cultura exer-
cem um papel importante,
sobretudo num momento
difícil", explica Eivind Sla-
aen, vice-presidente sé-
nior de recursos humanos.

ser constantemente bombardeado por novas ideias.
Quando voltava às atividades rotineiras, sentia-se re-
vigorado, ainda que tivesse trabalhado intensamente
naquela semana de retiro. Hoje, dezenas dos maiores
pensadores da Microsoft seguem esse padrão, e a se-
mana de reflexão virou uma instituição na empresa.

Use sistemas de feedback. O feedback pode
ajudar a mudar a cultura de aceleração. A consulto-
ria de TI alemã Serview tem 30 funcionários, é muito
produtiva e teve, nos últimos quatro anos, média de
crescimento anual de 25%. Ali, todo mundo tem de
ficar atento a colegas que possam estar trabalhando
demais. O pessoal recebe feedback mensal dos geren-
tes sobre (entre outras coisas) se está tomando medi-
das para descansar e repor energias. Os trabalhadores
também preenchem uma autoavaliação mensal sobre
o tema. O sistema de feedback causou uma mudança
acentuada de comportamento. Os funcionários bus-
cam sintomas de sobrecarga de trabalho e aceleração
excessiva em si mesmos e nos colegas, e se esforçam
para achar soluções à medida que surgem problemas.

o IDEAL é que a empresa seja movida por algo que
chamamos de energia sustentadora, uma prazerosa
e inesgotável sensação de urgência entre o pessoal.
Aqui e ali, muitos presidentes têm contato com esse
ideal — sobretudo em fases de intensa energia, co-
mo o crescimento e a inovação a ritmo acelerado, ou
em situações de crise, quando todo mundo está al-
tamente motivado para bater metas críticas. Mas, se
o líder for com muita sede ao pote e exigir o mesmo
nível de urgência todo dia, a energia vai cair e o de-
sempenho despencar, apesar do heroísmo dos tra-
balhadores. Eis, então, o melhor conselho que pode-
mos dar a um presidente: não faça a empresa operar
constantemente no limite. A aceleração incessante
leva à perda de foco, a uma enxurrada incontrolável
de atividades, à fadiga organizacional e ao burnout.
Esteja ciente do esforço exigido em cada surto de ini-
ciativas e busque garantir que o nível de energia da
empresa seja sustentável. Isso significa estar atento,
mesmo quando tudo vai bem, a sinais de que a em-
presa está caindo na cilada da aceleração.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, ano 4, n. 88, p. 54-60, abr. 2010.




