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Imagine um volante de inércia (flywheel) enorme e pesado, 
um disco de metal massivo, montado horizontalmente em um 
eixo, com cerca de 9 metros de diâmetro, 60 centímetros de 
espessura e pesando aproximadamente 2,6 toneladas. Agora, 
suponha que sua tarefa é girar o volante no eixo o mais rápido 
que puder pelo maior tempo possível. 

Você faz um grande esforço para rodar o volante alguns centímetros, 
começando de forma praticamente imperceptível. Continuando a empurrar, 
depois de duas ou três horas de esforço contínuo, você consegue fazer o 
volante dar uma volta completa. 

Você continua a empurrar e o volante começa a se mover um pouco mais rápido, 
concluindo uma segunda volta depois de um grande esforço. Você continua 
a empurrar em uma direção consistente. Três voltas... quatro... cinco... seis... o 
volante acelera... sete... oito... você continua a empurrar... nove... dez... o volante cria 
momentum... onze... doze... acelerando a cada volta... vinte... trinta... cinquenta... cem.

Então, em algum momento... tudo muda! O momentum dessa coisa começa 
a agir em seu favor, acelerando o volante, volta após volta. . . zuuuum! . . . o 
próprio peso dele começa a trabalhar para você. Você está empurrando com a 
mesma força da primeira rotação, mas o volante gira cada vez mais rápido. O 
trabalho de cada volta do volante acumula com o trabalho anterior, agregando 
o investimento ou esforço. Mil vezes mais rápido... dez mil vezes... cem mil vezes. 
O disco enorme e pesado voa, com um momentum praticamente irrefreável.

Agora, suponha que alguém chega e pergunta, “Qual foi o empurrão decisivo 
que fez com que essa coisa girasse tão rápido?”

Você não conseguiria responder, a pergunta simplesmente não faz sentido. Foi o 
primeiro empurrão? O segundo? O quinto? O centésimo? Não! Foram todos eles 
juntos, em um acúmulo geral de esforços aplicados em uma direção consistente. 
Talvez alguns empurrões tenham sido mais fortes que os outros, mas um único 
empurrão, não importa a força, reflete apenas uma pequena fração de todo o 
efeito acumulado sobre o volante.
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A imagem do volante de inércia (flywheel) captura a sensação geral vivida em 
empresas que passaram de boas a excelentes. Não importa a dramaticidade do 
resultado final, as transformações de bom em excelente nunca acontecem em 
um único momento. Não ocorreu nenhuma única ação decisiva, nenhum grande 
programa, nenhum momento único de sorte, nenhuma revolução radical. A 
mudança de bom para ótimo vem de um processo acumulativo, passo a passo, 
ação a ação, decisão a decisão, volta a volta do volante, agregados para gerar 
resultados sustentáveis e espetaculares.

O “efeito do volante de inércia (flywheel)” 

As empresas que passaram de boas a excelentes compreendem uma verdade 
simples: há um poder enorme nas melhorias contínuas e na entrega de 
resultados. Indique realizações tangíveis, mesmo que inicialmente incrementais, 
e mostre como essas etapas se encaixam no contexto de um conceito geral 
que funciona. Quando você faz isso de forma que as pessoas veem e percebem 
o acúmulo de momento, elas colaborarão com entusiasmo. Chamamos isso 
de efeito do volante de inércia (flywheel). Além de investidores externos, esse 
conceito também se aplica a grupos constituintes internos.
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Vou contar uma história da pesquisa. Em um ponto importante do estudo, os 
membros da equipe de pesquisa quase se revoltaram. Jogando as anotações das 
entrevistas na mesa, perguntaram, “Temos de ficar fazendo essa pergunta idiota?”

“Qual pergunta idiota?”, perguntei.

“Essa sobre comprometimento, alinhamento e como as mudanças foram 
gerenciadas.”

“Essa não é uma pergunta idiota”, respondi. “É uma das mais importantes.”

“Bem”, disse um membro da equipe, “muitos dos executivos que fizeram a transição 
acham que essa pergunta é idiota. Alguns nem mesmo compreendem a pergunta.”

“Sim, temos que continuar a fazer essa pergunta”, eu disse. “Precisamos ser 
consistentes em todas as entrevistas. Além disso, é ainda mais interessante que 
eles não compreendem a pergunta. Portanto, continuem a perguntar. Temos 
de compreender como eles superaram a resistência às mudanças e fizeram as 
pessoas colaborar.”

Eu tinha certeza de que constataria que alinhar todas as pessoas, ou “criar o 
alinhamento”, para usar o jargão, seria um dos principais desafios enfrentados 
pelos executivos para converter o bom em excelente. Afinal, praticamente 
todos os executivos que participaram do laboratório fizeram essa pergunta, de 
uma forma ou outra. “Como mudamos a direção do barco?” “Como fazemos as 
pessoas se comprometerem com a nova visão?” “Como motivamos pessoas a 
colaborar?” “Como fazemos as pessoas adotar as mudanças?”

E foi uma grande surpresa constatar que a pergunta sobre o alinhamento não 
foi considerada um grande desafio enfrentado pelos líderes da transformação 
de bom em excelente.

Claramente, as empresas transformadas de boas em excelentes 
conseguiram um comprometimento e um alinhamento incríveis. Elas 
gerenciaram a mudança com habilidade, mas nunca pensaram muito 
sobre isso. Isso era totalmente transparente para elas. Aprendemos 
que, nas condições adequadas, os problemas de comprometimento, 
alinhamento, motivação e mudança simplesmente desaparecem.  
Na maioria das vezes, eles se resolviam sozinhos.
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Vamos considerar Kroger. Como fazer uma empresa com mais de 50.000 
pessoas, como caixas, empacotadores, estoquistas, lavadores de verduras 
e assim por diante, abraçar uma nova estratégia radical que, com o tempo, 
mudaria praticamente todos os aspectos de como a empresa cria e opera 
supermercados? A resposta é, você não faz. Pelo menos, não em um único 
evento ou programa.

Jim Herring, o líder de nível 5 que iniciou a transformação da Kroger, nos disse 
que ele evitou todas as tentativas de agitação e motivação. Em vez disso, ele 
e sua equipe começaram a virar o volante, criando evidências tangíveis de que 
seus planos faziam sentido. “Apresentamos o que fazíamos de tal forma que 
as pessoas percebiam as nossas realizações”, disse Herring. “Tentamos executar 
nossos planos de forma bem-sucedida passo a passo para que a maioria das 
pessoas passasse a confiar com base nos êxitos, e não apenas em palavras.”25 
Herring compreende que a forma de fazer as pessoas colaborarem com uma nova 
visão ousada era girar o volante de inércia de forma consistente com essa visão. 
De duas voltas para quatro, de quatro para oito, de oito para dezesseis. E então 
dizer, “Vocês estão vendo o que fazemos, e como funciona tão bem? Imaginem 
o futuro com base no que já fizemos. É para lá que estamos indo.”

As empresas transformadas de boas em excelentes tendiam a não divulgar 
metas ambiciosas desde o início. Em vez disso, elas começaram a girar o 
volante, da compreensão à ação, passo a passo, volta a volta. Depois que 
o volante de inércia adquirisse momentum, eles diriam “Se continuarmos 
a empurrar essa coisa, não há motivo para não realizarmos X”.

Por exemplo, a Nucor começou a girar o volante de inércia em 1965. Primeiro, 
apenas para tentar evitar a falência. Depois, para construir suas primeiras usinas, 
porque não conseguia encontrar um fornecedor confiável. As pessoas da Nucor 
descobriram que tinham habilidade para fazer aço melhor e mais barato que 
qualquer outra empresa. Então, construíram duas, e depois, três miniusinas. A 
empresa conquistou clientes, e mais clientes, e mais clientes. Zuuum! O volante 
de inércia adquiriu momentum, volta a volta, mês a mês, ano a ano. Então, 
por volta de 1975, as pessoas da Nucor perceberam que, se continuassem a 
empurrar o volante de inércia, poderiam se tornar a siderúrgica número um, 
a mais lucrativa da América. Marvin Pohlman explicou: “Lembro de conversar 
com Ken Iverson em 1975, e ele disse, ‘Marv, acho que podemos nos tornar a 
siderúrgica número um dos EUA’. 1975! E eu respondi, ‘Bem, Ken, quando você 
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Quando você permite que o volante de inércia fale por você, não precisa 
comunicar suas metas com entusiasmo. As pessoas podem simplesmente 
extrapolar o momentum do volante elas mesmas: “Se continuarmos a 
fazer isso, podemos ir longe!” Quando as pessoas decidem elas mesmas 
transformar potencial em resultados, a meta praticamente se define sozinha.

vai fazer isso?’. ‘Não sei’, ele respondeu. ‘Mas, se continuarmos a fazer o que 
estamos fazendo, não há motivo para não nos tornarmos a número um.’ ”26 
Foram necessárias duas décadas, mas a Nucor continuou a empurrar o volante 
de inércia e acabou gerando mais lucro que qualquer outra siderúrgica da lista 
Fortune 1000.27

Pare e pense um pouco sobre isso. O que as pessoas certas querem, mais do 
que praticamente qualquer outra coisa? Querem fazer parte de uma equipe 
vencedora. Querem contribuir para gerar resultados visíveis, tangíveis. Querem 
sentir o entusiasmo de se envolver em alguma coisa que, simplesmente, funciona. 
Quando as pessoas certas percebem um plano gerado pelo enfrentamento de 
fatos brutais, ou seja, um plano criado com base em compreensão, em vez de 
bravatas, elas tendem a dizer “Isso vai funcionar. Conte comigo.” Quando elas 
veem a unidade monolítica da equipe executiva por trás de um plano simples 
e as qualidades altruístas, dedicadas da liderança de nível 5, descartarão seu 
cinismo. Quando as pessoas começam a sentir a mágica do momento, quando 
começam a ver resultados tangíveis, quando podem sentir o volante começar a 
criar velocidade, é nesse momento que a maioria das pessoas passará a contribuir, 
a empurrar o volante de inércia (flywheel). 
 
 
Quer ler mais conteúdo de Jim Collins?  
Compre Turning the Flywheel: A Monograph to Accompany Good to Great para 
obter mais insights sobre o conceito original do volante de inércia (flywheel). 

25 Entrevista de pesquisa nº 6-C, páginas 16 a 17. 
26 Entrevista de pesquisa nº 7-F, página 11. 
27 Ranking Fortune 1000 do site Fortune.com, 9 de fevereiro de 2001.
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