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O "guru" Hyrum Smith fala dos desafios para melhorar a produtividade na era da informação 
 
Conseguir manter a produtividade em alta tendo que deletar cerca de 4 mil e-mails indesejados 
por ano é uma das missões mais estafantes do profissional atual. Pensar que esse número deve 
triplicar nos próximos três anos é desesperador. Lidar com essas armadilhas da modernidade e 
ainda ter forças para absorver uma avalanche de novas informações para enfrentar a 
concorrência, no entanto, é um desafio que precisa ser vencido. 
 
Foi dando dicas de como sobreviver a essa overdose de informações e tarefas, que o escritor e 
consultor Hyrum Smith conseguiu vender mais de dois milhões de livros em todo o mundo. Ele 
tem seis títulos publicados e traduzidos para 14 línguas. Um dos mais conhecidos no Brasil é "O 
que mais importa", lançado pela editora Best-Seller. 
 
Hyrum Smith chega ao país amanhã para participar do 2º Fórum Mundial de Alta Performance, 
onde fará uma palestra na quarta-feira. Além dele, participam do evento, Peter Senge, Richard 
Whiteley, Edward de Bono e o brasileiro Bernardinho. 
 
Esta é a segunda visita de Smith ao Brasil. Desta vez, ele falará sobre "estratégias para executar 
com precisão e responsabilidade". Considerado um especialista em gestão do desempenho 
humano, ele é co-fundador e vice-presidente da Franklin Covey, consultoria especializada em 
liderança, que atua em 40 países e têm um faturamento anual de US$ 500 milhões. 
 
Em seu último livro, Smith compara a luta dos antigos gladiadores com a dos administradores 
modernos. "Eles têm o mesmo objetivo que é chegar à vitória a cada dia", diz. A diferença, 
segundo ele, é que os antigos gladiadores podiam morrer, de fato, na arena e os atuais apenas 
sentem a sensação de estarem mortos no mercado. Do seu escritório em Utah, nos Estados 
Unidos, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Valor sobre como é possível para os executivos 
melhorar suas performances administrando seu tempo e objetivos. Em seguida, alguns trechos 
dela: 
 
Valor: Como os administradores modernos podem evitar que esse excesso de informações e 
demandas prejudique a sua produtividade? 
 
Hyrum Smith: A única maneira de lidar com isso é desenvolver um sistema de filtro próprio que 
os ajude a olhar apenas aquilo que é realmente importante. Quase 90% das coisas que são 
jogadas em cima de nós não são relevantes. É preciso aprender a filtrar rapidamente o que 
interessa. Nos Estados Unidos, saem 325 livros novos todos os dias. Não dá para a pessoa ler 
tudo, então ela tem que decidir, que escolher. 
 
Valor: Lidar com esta overdose de informações pode desviar os administradores de seus objetivos 
pessoais? 
 
Smith: Se você deixar, sim. A maioria das pessoas vive de um modo reativo ao invés de seguir 
um modelo pró-ativo. Isso significa que elas fazem o que todo mundo pede e não o que realmente 
querem fazer. Elas acabam se tornando pessoas muito infelizes. Os objetivos pessoais acabam 
voando pela janela quando você deixa o que é inútil entrar na sua vida. De novo, eu insisto que é 
preciso criar um filtro. Outra coisa é colocar seus objetivos no papel. Se as pessoas não fazem 
isso, eles não se transformam em metas de verdade. A necessidade de cumprir um objetivo 
escrito é três vezes maior do que a de realizar aquele que está apenas na sua cabeça.  
 
Valor: Os administradores podem se preparar para o que os espera no futuro? Mais e- mails, mais 
demandas? 



 
Smith: Sim, podem. Eles têm que ter um sistema muito bom que os ajude a focar no que 
interessa mais. A pessoa tem que disciplinar-se para filtrar mais e mais. Existem casos de e-
mails, por exemplo, que você não deve responder e sim jogar fora direto. Se a pessoa vier cobrar 
depois, você deverá ser cuidadoso para não ofender mas terá que dizer que tratava-se de um tipo 
de e-mail que você simplesmente não responde. Na minha opinião, a maioria dos administradores 
perde muito tempo respondendo e- mails que outras pessoas poderiam estar respondendo. 
 
Valor: Como alguém pode mudar um hábito improdutivo? 
 
Smith: Hábitos improdutivos só mudam quando a pessoa está ciente do que está fazendo. Muitas 
pessoas são improdutivas e nem se dão conta disso. A questão é elas devem questionar se as 
atividades que estão realizando vão de encontro às suas necessidades. Se elas puderem 
responder honestamente essa questão, conseguirão mudar. O ser humano não muda seu 
comportamento a menos que exista um interesse pessoal nessa mudança. Os administradores 
passam muito tempo tentando forçar as pessoas da organização a mudarem, mas isso não é fácil. 
Eu me tornei obcecado por esta idéia de saber como é possível mudar um hábito de forma 
permanente, inclusive, este é o tema do meu próximo livro. 
 
Valor: No seu último livro "The Modern Gladiator", o Senhor compara os administradores 
modernos aos antigos gladiadores, o que eles têm em comum? 
 
Smith: Os administradores modernos e os antigos gladiadores têm o mesmo objetivo: uma vitória 
a cada dia. Os dois querem sobreviver ao dia e ter o jantar a noite. Eles devem entender que a 
mensagem na antiga arena em Roma e na arena moderna, o mundo dos negócios, é a mesma. 
"Aja ou alguém agirá sobre você". Os antigos morriam, os modernos não necessariamente são 
mortos mas se sentem como se tivessem morrido. É como vencer uma batalha. Isso é o que 
motiva os antigos e os novos. 
 
Valor: O Senhor acredita, então, que incentivar a competição ajuda na produtividade? 
 
Smith: O desafio de qualquer líder é criar uma boa atmosfera entre as pessoas para que elas 
façam as coisas porque querem e não porque devem. Mas, o combustível que move as 
organizações é a competição. Falando genericamente, ela é boa na medida que incentiva as 
pessoas a se esforçarem para fazer as coisas cada vez melhor. Existem competições que não são 
saudáveis, mas desde que todos trabalhem na mesma direção, ela pode ser produtiva ao invés de 
destrutiva. O princípio geral, para mim, é que ela é saudável. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2005, Eu & Carreira, p. D6 
 


