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"Dedicată clienților, care din dorinţa lor de a obţine rezultate ne-a condus 
pe noi să evoluăm, să ne implicăm în cercetarea şi dezvoltarea unei 

expertize fenomenale" 
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PREFAŢĂ 

 
Toate epocile au fost marcate de prezența unor mari lideri. Oameni extraordinari, 
cu o carismă irezistibilă, capabili de a trezi vise latente și să conducă masele 
populare spre realizarea unor noi scenarii, pe care majoritatea nici măcar nu ar fi  
putut sa şi-o imagineze. 
 
Lider-ul, a fost sinonimul pentru o persoana de o mare virtute, capabilă să 
înțeleagă nevoile și speranțele unui popor. Era o ființă ce se deosebea prin 
integritatea sa morală și forța interioară. Acesta a avut un ţel măreţ de atins și o 
hotărâre neobosită să-l urmărească. 
Insă, au existat si epoci marcate de prezența unor mari mistificatori1. Lideri falsi, 
care au exploatat influența lor pentru a-şi atinge propriile lor interese, și nu binele 
comunităţii. 
 
Nu este nevoie să fim profesori de istorie, pentru a putea afirma că, în fiecare 
perioadă istorică, după apariția unuia sau mai multor lideri falşi, vedem o reticență 
justificată, privitoare la conceptul de conducere. O perioadă în care se pare că 
nimeni nu este cu adevărat dispus (sau atât de idealist) pentru a încărca pe sine cu 
responsabilitatea de a conduce pe alții. 
 
Ei bine, ne place sau nu, trăim într-una din aceste epoci. 
In ultimul secol, mulţi dictatori au creat fanatismul și în timpul ultimelor două 
războaie mondiale, mulți s-au sacrificat din devotament față de ei. 
Recentele evenimente teroriste ne-au demonstrat încă o dată, efectele nocive 
produse de oameni foarte abili pentru promovarea fundamentalismului religios 
periculos, pentru a-și consolida propria lor putere. 
 
Dar, este evident că acesta din urmă, nu constituie evenimente reale de 
conducere. 
Oriunde te uiți, este greu să găsești oameni cu o reală densitate carismatică, iar 
oamenii simt o lipsă totală a ambelor idealuri, a unui interes adevărat, din partea 
celor care, teoretic, ar trebui să îi guverneze. Cu consecința sumbră că oricum se 
va sfârși în lipsa altor, ne gâdilăm orgoliul propriu, ca un actor sau cântăreţ 
preferat. 
 
 
 
1.Mistificator: niște amăgitori, oameni care văd ceva atât de diferit de realitate. 
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Cu toții simțim această goliciune că până și religiile, noi sau tradiționale, nu o mai 
poate umple, depărtate de nevoile, din ce în ce mai complexe, de o umanitate care 
evoluează fără un obiectiv real sau un scop comun. 
 
Prin urmare, ne aflăm într-o perioadă extrem de delicată în istorie, în care, pe 
tronul vacant nu se află un conducător adevărat care (sau ar putea) să își asume 
responsabilitatea de a îmbunătăți, în mod concret, existența umană. 
 
Cu toate acestea, sa fii dispus să înfrunți lumea prezentă în mod pragmatic, vom 
vedea cine ar putea deține adevărul, acum uitat, rolul de conducător. 
 
Acești oameni sunt noii lideri ai erei moderne, sunt singurii care au puterea de a 
schimba calitatea vieții a milioane de oameni în funcție de opțiunile și acțiunile lor. 
 
Acești oameni sunt antreprenorii din întreaga lume. 
 
Noi știm că o astfel de afirmație poate părea puternică sau provocatoare. Cu toate 
acestea, o reflecție atentă, va apărea evident și elementar cât si ce poate face 
pentru fiecare ființă umană, care trăiește o mare parte din zi, într-un mediu de 
lucru, fiecare proprietar unic al unei firme. 
 
Acum, compania a devenit locul de unde se amplifică neajunsurile si din ce in ce 
mai evidente, lacunele de la școală, din familie și din societate, în general. Dar, de 
asemenea, si singurul loc în care aceste decalaje pot și ar trebui să fie depășite. 
 
Decizând să își asume această responsabilitate, devenind un adevărat lider în ceea 
ce privește personalul său cât şi în întreaga societate, ar putea fi într-adevăr o 
transformare epocală, liber de ideologii politice sau religioase. 
 
Aceasta ar însemna că, a-ti da frâu liber este o necesitate umană, naturală: însă 
existenţa permanentă a unui lider liniștește și consolidează un grup, permiţănd 
evoluția speciei. 
 
S-ar crea o schimbare radicală în viața de zi cu zi a tuturor, acum dezamăgiți de 
lideri falși, atăt de puternici si nepăsători la nevoile reale ale oamenilor.  
 
Ar putea fi o întoarcere la lider în sensul său cel mai adevărat, capabil să producă 
îmbunătățiri concrete în viața oamenilor. Un real ajutor tuturor celor care își 
dedică viața familiei și la locul de muncă, iar în schimb, ei primesc doar frustrare și 
nemulțumire. 
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Un lider pur, care generează pozitivitate, care cunoaște triumful oamenilor din 
jurul lui, și dând un singur scop mare care poate fi distribuit tuturor celor cărora le 
place să crească în timpul vieții lor. 
 
Un nou lider, de fapt, descris într-un mod simplu și edificator în această carte 
menită să răstoarne stereotipul de antreprenor: nu numai creatorul de bogăție 
materială, ci și - mai ales - de bogăție interioară. 
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INTRODUCERE 

 
Această carte este rezultatul a zece ani de cercetare în ceea ce privește 
managementul și perfecționarea personalului. 
 
Know-how-ul conținut în ea nu provine din analizele de laborator efectuate in 
absenţa oamenilor sau printr-un studiu intens al autorilor anteriori, care au scris 
despre poziţia de lider, de conducător. Ea provine din ani de experienţă câştigaţi 
cu sudoare în domeniu, si care ne-au condus să fim una dintre companiile cele mai 
inovatoare și de avangardă în acest domeniu. 
 
Acestă lucrare este recomandată managerilor și antreprenorilor, cât si oamenilor 
de știință. În consecință, limbajul textului este simplu, practic și axat spre aplicație. 
 
De-a lungul anilor, bibliografia pe care a trebuit să o furnizăm a fost din ce în ce în 
ce mai extinsă, incluzând numeroase texte din limbi străine și mai presus de toate, 
nu am luat în considerare toate datele din numeroasele studii de cercetare și 
cazuri practice rezolvate. 
 
Așa că am încercat să alcătuim un text care a inclus ideile, atitudinile și acțiunile de 
succes ale managerilor care obțin cele mai bune rezultate cu personalul lor. 
Lectura lui este o călătorie intensă în interiorul ideilor noastre auto-limitatoare, 
cauzele și secretele din spatele productivităţii individuale sau lipsa acestora. Vă 
sunt explicate în detaliu caracteristicile care trebuie să fie prezente într-un grup 
sau într-un manager pentru a crește în mod constant productivitatea oamenilor 
săi. 
 
Textul este o colecție organizată de idei, perspective și proceduri pe care fiecare 
manager le poate aplica cu ușurință pentru a îmbunătăți motivația și 
productivitatea celor care gestionează. Fiecare capitol oferă o serie de activități 
care pot fi puse în practică imediat și cu costuri reduse. Abordarea sa puternică in 
practică face ca un manager, chiar folosind numai datele DIN ORICARE dintre 
capitole, poate vedea cum oamenii din jurul lor devin imediat mai motivați și 
implicați. 
 
Cartea este împărțită în trei părți. Mai înainte, să facem o analiză la o serie de 
dificultăţi si cauze a scăderii eficacităţii managerului. Şi aceasta, nu din cauză că ne 
considerăm atât de buni încât să dăm lecţii managerilor sau antrepenorilor care au 
reputat un succes deosebit, ci, pentru că de multe ori în spatele managerul care nu 
a putut sa se motiveze in mod eficient, am descoperit unele idei sau 
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comportamente de auto-limitare, care pe termen lung, au dus la afectarea intr-un 
mod negativ atât a propriei companii cât şi a angajaţilor săi mai degrabă, decât să 
interacţioneze cu succes cu aceasta. În cazul în care compania dumneavoastră se 
prezintă deja ca având un succes remarcabil, în această primă parte veți găsi 
numeroase confirmări al modului tău de a actiona, în plus, câteva sugestii, foarte 
utile, în scopul de a integra și de a îmbunătăți eficacitatea acesteia. 
 
În a doua parte vom analiza, foarte detaliat, motivarea personalului. Vom 
împărtăși cu cititorul o serie de investigații și teste efectuate pe teren, care arată 
cu claritate ce fac acei manageri care primesc devotamentul, loialitatea și inima 
oamenilor pe care ii care conduc. De asemenea, vă punem la dispozitie un sistem 
de gestionare a timpului, care permite managerului suprasolicitat să se rupă, 
treptat, treptat de la activităţi mai puțin importante în gestionarea companiei lor, 
si de a se dedica extinderii, dezvoltării și conducerii propriu-zise. În Capitolul 7 în 
schimb, analizăm acțiunile care trebuie să le întreprindem pentru a constitui 
echipa pe care o vom gestiona, un grup real, si anume, un ansamblu de oameni 
care lupta pentru o cauză și care au sprijinit obiectivele companiei. 
 
Cea de a treia parte a cărții analizează caracterul și filozofia managerului si a unei 
gestionări motivante a companiei. Aceasta vă permite de a vă analiza atat singuri 
cât și compania dumneavoastră, în scopul de a crea un mediu care să fie un 
catalizator, și nu un inhibitor, în dezvoltarea și îmbunătățirea angajaților. Vom 
vedea rolul și armele unui conducător, în plus vom distruge multe mituri false in 
ceea ce priveşte conducerea, ceea ce a condus la manageri care, chiar dacă spun 
că personalul este resursa lor cea mai importantă, fără să realizeze, în practică, vor 
face totul totul pentru a-i descuraja. 
 
Pe măsură ce avansați în lectură vă veti da seama cum, prin punerea în aplicare a 
datelor prezentate, nu numai că se vor schimba oamenii care sunt in jurul tău, ci si 
tu insuţi vei incepe să încerci (sau să reincerci) acel entuziasm sănătos pe care 
fiecare leader îl incearcă în cele mai bune zile ale creării grupului său. 
  
În urmă cu mai mult de 2000 de ani, Aristotel a susținut că orice efect, bun sau rău, 
poate fi urmărit înapoi către o cauză. Această lege a fost mama aproape tuturor 
progreselor științifice ale omenirii. Succesul sau eșecul în gestionarea și motivarea 
personalului poate fi urmărit înapoi la unele cauze foarte specifice, unele legi 
naturale care, dacă vor fi violate, vor duce la scăderi  ireparabile ale productivității, 
la demotivare, la performanțe nu foarte excelente și în cazuri extreme, la o forță 
de muncă extrem de sindicalizată și ostilă. 
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În cazul în care managerul cunoaște și respectă legile naturale și principiile care 
stau la baza resurselor umane, nu numai că personalul său și apoi compania sa 
sunt administrate mult mai bine, dar el insusi trăiește o renaștere, datorită faptului 
că va fi în măsură  de a dezvolta și utiliza potențialul angajaților săi, fapt ce va 
deschide ușa unor posibilităti  majore de dezvoltare. 
 
Așa cum cartea pare să descrie o nouă tendință în gestionarea oamenilor, acest 
lucru este mult mai frecvent decât s-ar putea crede. "Noii lideri" nu sunt 
holograme, și există, numai în cărțile de management. Acestea sunt de fapt un 
buton, care operează adesea în companiile mici și mijlocii, care încep anonim, dar 
atunci când acestea apar în contextul unei piețe cu anumite turbulente agitate, 
pun in pericol si competitori, mult mai mari si organizaţi. 
 
 
După cum spunea Walt Disney, geniul imaginaţiei: 
 
"Poţi visa, crea, proiecta si construi cel mai frumos loc din lume ... dar pentru a te 
asigura că visul devine realitate, ai nevoie de oameni." 
 
Cu cele mai bune urări, 
 
Paolo Ruggeri 
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PARTEA 1° 
 
 
 NOII CONDUCĂTORI 
 

CUM NE LIMITĂM  

                       NOI 
INŞINE  



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

CAPITOLUL 1 

 
 
REFERITOR LA OBIECTIVE 
 
Ce trezește vitalitatea din noi? Ce ne face să ne simțim mai vigilenti, motivati și 
concentrati? Un obiectiv-analiză! 
Referitor la obiective au fost scrise sute de cărți deja, dar eu personal încă mai sunt  
surprins și fascinat de puterea care o avem in preajma succesului. 
Stai liniștit într-o cameră și imagineaza-ți ca trăiesti această situație: 
 
Tocmai ai câștigat 50 de milioane de euro la LOTO. Da, chiar tu ai fost câștigătorul! 
Norocul te-a luat in bratele sale. Dupa festivitățile corespunzătoare, acum e timpul 
în care tu ai la bancă, în contul tău, 50 milioane de euro. Cum s-ar schimba viața 
ta? Ai vrea, doar pentru un moment, ca tu să incerci să analizăm aceasta împreună 
(te rog să faci, într-adevăr, acest exercițiu mental) 
 În ce fel de casă vrei să mergi să locuiesti? Încearcă s-o descrii:  
O vilă? Piscină? Cum ți-ai dori sa fie mobilată? Casă de vacanță în vreun atol din 
Polinezia sau în Caraibe? 
 
 Ce masină vei conduce? Vei păstra aceeași mașină? 
Închipuie-ți că azi, ai 50 de milioane in contul tău! Ce fel de mașină vei conduce? 
Ultimul model de Mercedes? Un Lamborghini? Un Ferrari? 
 
Căror activități te vei dedica? Ai călători în jurul lumii? Care sunt locurile pe care ţi-
ai dori să le vizitezi nemaitrebuind să-ţi pui problema banilor? Ai vreun hobby care 
ţi-ar place să îl urmezi? 
 
Ţi-ai dori ceva cool ca să te distrezi? Să zicem, un iaht? Off- road-urile pe care le-ai 
visat mereu, un super motor? 
  
Și acum, uită-te la activitatea ta profesională, în cazul în care ai de gând să te 
dedici în continuare acesteia. Ce activitate ți-ar plăcea să întreprinzi sau să 
continui, care ţi-ar da mai multă satisfacție? 
În cazul în care ai decide să continui aceleași activități, care ar fi schimbările pe 
care le-ai aduce? 
Ce fel de investiții ai face? 
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Și acum sa ne gândim la cei care au fost mai puțin norocoși decât tine. Cu siguranță 
ai o inimă de aur și ai pe cineva pe care ai dori să-l ajuţi. Ajutor pentru prieteni sau 
rude? Binefacere? 
 
Bine! Iti mulțumesc pentru că ai colaborat la configurarea imaginii dorințelor tale. 
Ține minte asta! 
 
Acum am o veste proastă pentru tine: nu ai castigat 50 de milioane de euro.  
Aș dori, pentru un moment, să analizăm împreună imaginea pe care tocmai ai  
descris-o, pentru a vedea cum se schimbă viața ta după această veste proastă: 
 
Vila mai este încă acolo? Dar casa super-mobilată? Dar casa de vacanţă dintr-un 
atol din Caraibe? Ce a rămas din imaginea vieții tale? 
 
Ultimul model de Mercedes sau de Lamborghini ori Ferrari mai sunt încă acolo? Ce 
marcă de masină a rămas? 
 
Călătoriile în jurul lumii, rămân sau au iesit din peisaj? Și locurile pe care ai vrut să 
le vizitezi? Hobby-urile cărora ai vrut să te dedici? 
 
 Iahtul? Off-road -ul? 
 
Ce a mai rămas din activitatea profesională pe care ai decis să o întreprinzi? 
 
Dar din dorinţa de a face opere de caritate?  
 
Dacă esti la fel ca 90% dintre oameni din societate, probabil, imaginea vieții tale a 
fost drastic redusă. Ei bine, în acest caz, trebuie să-ți spun că ai grave probleme de 
imaginaţie! Dar nu te supăra! Iată de ce iti spun asta: 
 

N-O SĂ REUŞEŞTI NICIODATĂ SĂ OBȚII CEVA CE, ÎN PRIMUL RÂND, NU POŢI 
SĂ-ŢI IMAGINEZI! 
 
Vezi, toate lucrurile din această lume sunt create de două ori: prima dată în mintea 
noastră și, numai după ce au fost create destul de clar în mintea noastră, pot fi 
create în realitate. 
 
Toate lucrurile din jurul tău au fost create în acest fel. Încearcă să iti imaginezi 
construirea unei case. Inainte de a începe s-o construiesti te asiguri că stabilești 
exact ce vrei să construiesti, numărul etajelor, etc.  Imaginează-ți confuzia care s-ar 
produce în cazul în care ai începe lucrul fără a avea nici un fel de proiect. Câtă 
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pierdere de timp, de energie, cât de multe lucruri de facut, care apoi ar trebui  
schimbate. 
 
Funcţionează la fel si in viaţă. Vrei să ai un plan înainte de a începe cu adevărat să 
iti croiesti viitorul tău. De multe ori puteți începe o activitate fără a avea nici măcar 
cea mai vagă idee, e ca şi cum ai incepe sa torni fundaţia pentru casa ta, fără a 
avea, macar o idee complet clară. Dar, făcând aceasta si dacă n-ai avea RAPID un 
proiect, ar fi dramatic. 
 
Uită-te pe fereastră. Uită-te la casele sau clădirile din jurul tău. Acele case sau 
acele clădiri sunt acolo, acum, pentru că cineva le-a creat de două ori. În primul 
rând, le-a creat în mintea sa. A avut ideea de a avea acolo o casă sau o clădire. Și 
odată ce a avut ideea, a intrat în a doua etapă: abordarea ideii din prisma 
universului material (mediul din jurul lui). 
Probabil, individul a avut ideea unui bloc, și după care A TREBUIT SĂ-L PĂSTREZE, 
ÎN POFIDA CIRCUMSTANŢELOR NEFAVORABILE. Poate că a realizat că nu avea 
puterea economică necesară pentru ca să cumpere terenul să demareze 
construcția. Sau poate a realizat că, la acel moment zona unde voia să construiască 
nu era construibilă. Dar, vezi, în acest moment, când au început să apară primele 
greutăţi, el a pus în aplicare o calitate umană foarte importantă: NU A INGĂDUIT 
CA IMPREJURĂRILE NEFAVORABILE ALE UNIVERSULUI MATERIAL SĂ ANIHILEZE 
IDEA SA DESPRE CONSTRUIREA CLĂDIRII! Cu siguranță aceasta a fost, cumva 
modificată, pentru a fi adaptată condiţiilor dar, cu siguranță, dacă acea cladire este 
astazi acolo, se datorează faptului că EL NU A PERMIS CA ATACUL NEGATIV 
REPORTAT DIN MEDIUL INCONJURĂTOR SĂ-I ANIHILEZE PROPRIA-I IDEE. 
 
Ia acum o companie, orice companie. Ea, azi, este atât de puternică, atât de 
rezistentă, atât de impunătoare, deoarece creatorul său, într-o bună zi, a creat-o  
în mintea lui si apoi a continuat să creadă în această idee în ciuda greutăților, în 
ciuda informatiilor negative evidente, ale universului material. In pofida a "nu se 
poate face." Adesea ideea liderului, persoana care are o idee ce schimbă lumea, 
este întâmpinată cu obiectii, combătută, ridiculizată. Dar, dacă creatorul său va 
continua să creadă, această idee trebuie, în mod invariabil, să se materializeze, în 
cele din urmă. 
 
Să luăm ca exemplu pe Henry Ford, fondatorul celebrului brand de automobile, 
primul om care a inceput să producă automobile la scară industrială. Visul lui? Un 
automobil pentru fiecare american. Într-o zi am citit într-o carte, un citat de la 
începutul anilor '900, unde un bancher i-a răspuns lui Ford, care-i cerea un 
imprumut pentru a-şi pune in practică ideea: "Domnule Ford, mă îndoiesc serios, 
că automobilul ar putea înlocui calul, în viața americanilor de rând ..." 
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Chiar dacă, acel raspuns îți poate părea absurd, azi, pune-te in pielea lui Ford, la 
momentul respectiv. Ai o idee inovatoare, ceva care ar putea revoluţiona lumea, 
dar ai nevoie de fonduri pentru a realiza aceasta. 
Bancherii îți spun că ideea ta nu va avea niciodată succes. 
Ce faci atunci? Ford a continuat să creadă. 
 
Sau să luăm de exemplu, persoana care a inventat copiatorul. 
Prima companie căreia această persoană, i-a propus inventia sa, a fost IBM, care  
l-a refuzat, considerând-o neinteresantă. Apoi a mers la altă mare companie să 
prezinte proiectul său și a primit un alt nu. Morala povestirii: el a trebuit să meargă 
pe la treizeci si două de companii diferite inainte de a găsi una care a crezut în 
proiectul său și a fost dispusă să investească în el. Această companie este acum 
Rank Xerox. Cu cât de multe greutăți, cu cât de multe intenții contrare s-a 
confruntat această persoană şi care ar fi putut să-l aducă în punctul de a-şi 
schimba ideea sa? Dar el, ca și Ford, ca și persoana care a avut ideea de a construi 
clădirea din dreptul ferestrei tale, a abordat o caracteristică umană terifiantă: 
capacitatea de a-şi menține propria-i idee, propriul său vis, în ciuda 
circumstanțelor nefavorabile. 
 
Exemplele menționate mai sus, ne conduc să spunem in exclusivitate, 
următoarele: totul este creat de două ori, prima dată în capul nostru. După ce l-am 
creat în capul nostru, vor ieși la iveală circumstanțele nefavorabile, care vor 
încerca să ne convingă să ne schimbăm ideea noastră, să dăm înapoi. Tot ce 
trebuie să facem este să continuăm să credem, să continuăm să ne urmarim scopul  
și, aproape într-un mod miraculos, ideea noastră se va materializa. În orice caz, va 
dura ceva timp, dar tu și cu mine, dragă prietene, dacă acum citim această carte și 
dorim să devenim puternici în gestionarea resurselor umane şi in motivarea 
personalului, ne-am decis că, trebuie să investim un pic de timp. 
 
 Viața se poate compara cu un ocean mare care este străbătut de tot felul de 
curenti. Dacă ai un obiectiv, dacă ai o idee pe care doresti să o realizezi, ai primul 
mare ingredient pentru a prelua controlul asupra a ceea ce se întâmplă cu tine: ai 
proiectul, ai calea. În ciuda curenţilor sau furtunilor, la un moment dat poți ajunge 
departe în ceea ce-ți dorești să realizezi, tu, stiind ceea ce vrei, vei avea mereu un 
drum nou spre obiectivul tău.  
 
Dacă, totuși, nu ai un scop în viață, un vis care sa te ghideze, atunci vei fi la mila 
curenților, te vei lăsa dus de valurile oceanului vietii, vei fi supus multor 
evenimente neprevăzute, vei face obiectul multor evenimente aleatorii care vor 
determina incotro te indrepţi. În orice caz, la un moment dat, un curent s-ar putea 
sa te împingă spre o insulă frumoasă în care te vei simți confortabil, dar dacă nu ai 
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un plan, dacă nu știi cum este casa pe care vrei să o realizezi, vei fi adesea 
nemulțumit de ceea ce viaţa ţi-a pregătit. 
 
 Brian Tracy, unul dintre cei mai de succes autori americani în dezvoltarea 
potențialului uman, în cartea sa "Cele 100 de legi de succes în afaceri", spune că, în 
lipsa unui scop, "Viața este o serie de evenimente aleatorii și lucrurile se produc 
întâmplător. " Acest lucru este atât de adevărat că, dacă nu ai un țel în viață, viața 
ta, pur și simplu va merge în felul acesta: va fi direcționată către evenimente 
accidentale, va fi dominată doar de întâmplare și destin. 
 
Brian Tracy în cartea sa, continuă și spune că, din moment ce aceasta este situația, 
întrucât neavand un plan, ai de gând să nu reușești. Dacă nu începi să ai un scop in 
care crezi, viața ta va fi pur și simplu un rezultat al curenților, al evenimentelor 
neprevăzute, al norocului sau ghinionului - rezultatul acestor evenimente aleatorii. 
 
 De fapt, un studiu recent a constatat că 63% dintre oameni cred că realizarea 
obiectivele financiare este posibilă doar prin intermediul unui mare castig la loto. 
Altfel spus, există mulți oameni care au transferat capacitatea lor de a reuși și de 
realizare a propriilor visele, destinului si hazardului. 
 
Este adevărat că există anumite circumstanțe imprevizibile, ce pot aduce beneficii 
foarte multe. Dar ai accepta ca viața ta să fie in totalitate lăsată la voia întâmplării? 
Chiar crezi că poți fi fericit, să-ți vezi visul cu ochii, să îi faci fericiți pe oamenii din 
jurul tău, bazându-te doar pe noroc? 
 
Vom vedea prin urmare, că ne putem construi viața noastră folosind principiul 
"toate lucrurile sunt create de două ori, mai întâi în mintea noastră", sau în mod 
implicit2, acceptând ceea ce soarta sau evenimentele neprevăzute ne-au rezervat. 
Aşadar, facem un rezumat al datelor cheie apărute până în prezent: 
 
1. Nu poti obţine ceea ce nu ți-ai putea imagina. 
 
2. Toate lucrurile sunt create de două ori: prima dată în mintea noastră. 
 
3. Odată ce-am avut o idee sau unvis sau un scop, trebuie să continuăm să credem, 
în ciuda greutăților sau împrejurărilor potrivnice ce ar putea surveni şi, dacă vom 
continua să ne comportăm așa, mai devreme sau mai târziu, această idee se va 
materializa. 
 

4. Dacă nu ai un obiectiv sau un vis puternic care să te ghideaze, viața ta va fi 
creată în mod implicit și va fi controlată de soartă. 
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UN CAZ CIUDAT LA UNIVERSITATEA YALE 
 
În urmă cu câțiva ani, la un curs de pregătire, lectorul ne-a ilustrat această istorie 
ciudată: Universitatea Yale, din Statele Unite ale Americii, a implicat într-un 
experiment toți studenții din ultimul an de economie. I-a adunat pe toti și le-a 
solicitat acestora să spună "cine are un scop în viață." Un anumit număr de 
persoane au raspuns afirmativ. Apoi a cerut acestor persoane: "Care dintre ei si-au 
notat undeva despre propriul lor scop." 3% dintre participanții la experiment a 
răspuns afirmativ. Douăzeci de ani mai târziu, a mers să-i caute pe toți studenții 
care au participat la experiment și, poate că a fost o coincidență, doar acei 3% 
dintre persoanele care au scris propriul lor scop, au câștigat cel mai mult dintre 
toți, restul de 97% din studenți, au ramas la fel! Și e adevărat, banii nu sunt totul, 
dar veţi fi de acord cu mine că rezultatele economice sunt un factor foarte 
important în evaluarea succesului profesional al oricui. 
 
Atunci când am explicat acest studiu de caz și, așa cum au zis să ne scriem propriile 
obiective, am crezut că povestea a fost pregătită să ajungă la noi, să ne facă să 
înțelegem că e important să avem un scop în viață. Am văzut o frumoasă poveste 
de ficțiune, pregătită cu măiestrie, pentru a ne convinge pe noi, niste oameni 
novici, să ne facă să scriem despre scopul nostru in viată și să ne dea un pic de 
motivație. Dar, chiar dacă gândesc așa, am decis să mă implic și am scris 
obiectivele mele. 
 
 Păi, azi, la mai bine de zece ani, viziunea mea despre acel exercitiu, s-a schimbat 
dramatic. Studentii de la Yale au avut dreptate si lectorul nu voia doar să ne dea o 
"motivatie", ci, ne-a furnizat un instrument indispensabil pentru a avea succes. 
Dacă-ți scrii obiectivele, te uiți la ele, acestea continuând să existe, ei bine, 
obiectivele tale devin realitate.  
 
Dați-mi voie să vă spun povestea mea. 
 
 Atunci când am participat la cursul de formare, eram în Elveția pe lacul Lugano. 
Conduceam un Fiat Uno cu 250.000 de kilometri la bord, aveam lacune culturale si 
personale puternice. Veneam din Statele Unite, după o experiență de muncă 
dezastruoasă, nu aveam bani, depindeam de părinții mei pentru traiul de zi cu zi, si 
eram un student care părăsise facultatea de ştiinţe, fără măcar să fi terminat cel 
de- al cincilea an. 
 
Țin minte că, atunci când călătoream, de multe ori nu avem bani pentru a plăti 
taxa de autostradă și a trebuit să imi facă chitanță pentru neplată. În unele situații, 



19 
 

pentru a avea benzină să merg la muncă, chiar mi-am lasat la stația de benzină 
cartea mea de identitate sau roata de rezervă, pentru că nu aveam bani. 
Pe scurt, pe cât de captivantă a fost povestea de la Yale, nu cred că vrei să-ti 
închipui situația în care mă aflam eu!! 
 
Ei bine, în acea zi m-am lasat purtat de imaginatie şi am scris obiectivele mele 
îndrăznețe. La început, am simţit un pic de emoție, un pic din acel entuziasm 
sănătos, venind din faptul c-am ales ceva aşa de important. Era primăvara anului 
1992. Mă aflam în Elveția. Astăzi, când scriu această carte, sunt în biroul meu din 
Bologna, conduc o companie, lider în sectorul său, cu 80 de angajați foarte 
motivați, am câștigat într-un an ceea ce o persoana medie câștigă în douăzeci de 
ani de muncă, conduc o mașină sport, sunt cu o fată minunată și sunt un 
profesionist respectat în domeniul meu. Sună nebunesc, s-ar putea să fie o 
coincidență, dar multe dintre lucrurile pe care le-am scris în acea zi pe lacul 
Lugano, s-au materializat. 
 
Este adevărat că, în cei zece ani care au urmat, am avut si eu de asemenea 
suișurile și coborâșurile mele. Au fost clipe când m-am simțit descurajat, în unele 
momente am aruncat o privire peste obiectivele mele si mi-am dat seama că nu 
făceam nici un fel de progrese, însă continuând să cred, continuând să le privesc  
lună de lună, continuând să le reactivez, eliberându-mă din momentele de 
disperare care aproape că mă convinseseră că nu am fost in stare să le realizez, şi 
revenind să cred din nou în visul meu, azi sunt aici, cu majoritatea lucrurilor scrise 
pe acea foaie de hârtie, realizate. Dar dacă nu ar fi fost asa? 

  
FORŢA  IMAGINAŢIEI 
“Când tu iti doreşti ceva, tot universul conspiră, astfel încât să-ţi realizezi dorința ” 
Paulo Coelho  
 
Este adevărat, nu ai cele 50 de milioane de la loterie, dar de ce incă nu crezi nici 
acum în capacitatea ta de a realiza lucrurile pe care le-ai pus în planul tău de la 
începutul acestui capitol? Nu sunt cei 50 de milioane de euro, calea care îţi va 
permite să le realizeze, ci propria-ţi capacitate de a-ti imagina că, esti capabil să 
faci acest lucru. 
 
Mai devreme în acest capitol, am spus că persoana care a construit clădirea pe 
care o vezi de la fereastra ta, a fost în stare să facă acest lucru, deoarece nu a lăsat 
adversitatea universului material să anuleze ideea inițială  a clădirii. Bineînțeles că  
a trebuit s-o modifice într-un anumit fel, probabil s-o corecteze după ce a dobândit 
mai multă cunoaștere. Dar, cu siguranță, nu a permis ca probleme cu care s-a 
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confruntat pe parcursul etapei de realizare, să-i compromită ideea sa de avea in 
acel loc, propriul imobil. 
 
Prin urmare, putem spune că omul, după ce a avut un vis sau un obiectiv, poate 
acționa în două moduri: 
 

a) Poate continua să creadă în ideea inițială, în ciuda avalanşei de știri sau 
rezultate negative pe care le primește de la universul care-l înconjoară. Și, 
în acest fel, mai devreme sau mai târziu, el este capabil să-şi concretizeze 
visul.  În orice caz, la fel ca şi în cazul meu, nu va reuși să o facă într-un an, 
el va trebui să dedice acestui lucru 10 de ani de viaţa sa sau chiar mai 
mult, dar mai devreme sau mai târziu va realiza ceea ce a visat. 

Sau: 
 

b) Poate renunța, deoarece imaginaţia sa este distorsionată, cucerită, 
deranjată de veștile proaste și influențele negative ale mediului 
înconjurător. În acest caz, devine "realist", sau chiar pesimist. 

 
Şi, aici am ajuns la adevărata problemă, de ce nu prea se mai poate să-ți imaginezi 
realizarea visurilor tale: 
 
Universul material a schimbat ideile tale. Ai fost cucerit. Ai permis, ca, cea mai 
puternică arma a ta, capacitatea ta de a-ţi imagina un viitor diferit și mai luminos 
sa fie pusă la pământ, prin bombardarea cu știri sau experiențe negative cu care 
viața te-a pus să te confrunţi. Te-a convins că nu poți! 
 
Dar să iţi imaginezi, să crezi într-un viitor mai luminos și mai bun este cea mai 
importantă calitate esențială pe care o ai. Persoanele care au renunţat să aibă un 
scop, care au renunţat să mai viseze, tind să aibă o atitudine "realistă", pesimistă, 
aproape de înfrângere și să se simtă ca și cum, toate acestea le-ar controla puţin 
câte puţin viaţa. Aceste persoane, de obicei, dau vina pe alții pentru problemele 
lor, se justifică, au performanțe mult sub adevăratul lor potențial și se răsfață în 
diverse forme de "evadare", cum ar fi: petrecând ore întregi în fața televizorului, 
alcool, droguri şi caută distracție într-o viață socială intensă, dar fără nici un scop. 
 
Ei încearcă să compenseze lipsa de vitalitate care derivă din faptul de a nu avea un 
scop, având numeroase activităţi pe termen scurt: uneori, ei sunt obsedați de 
dorința de a face noi cuceriri amoroase, ei îşi doresc ultimul model de mașină,  
încercând în orice mod posibil să "stoarcă" distracția absolută din orice activitate 
în care sunt implicaţi.  
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 Dar, în realitate, ei se distreaza? Nu! Viața lor este o constantă plictiseală. E 
adevărat că au câteva sclipiri de entuziasm, dar de cele mai multe ori, când 
vorbești cu ei, te întreabă: "Ce facem în seara asta?" "Unde să mergem"?. 
Entuziasmul lor maxim, îl constituie jocul de fotbal de duminică, acolo unde  
altcineva este responsabil să genereze emoții pentru ei. Ori, la companie, să 
observe și să remarce frumuseţea noii angajate de vizavi. 
 
 Probabil renunţă la meciul de fotbal, la noua maşină, la noua lor cucerire (care, 
după un timp îi cam plictisește), la propria lor capacitate de a crea și de a trăi 
emoțiile și trăiesc cu un sentiment de goliciune. Pentru ce trăiesc ei cu un 
sentiment de goliciune? De ce nu au un scop? 
 
ENTUZIASMUL 
 
Entuziasmul este ceea ce simţi ÎN TIMP CE DEPĂȘEȘTI OBSTACOLELE ÎN VEDEREA 
ATINGERII UNUI SCOP. 
 
Aveţi un obiectiv. Imaginați-vă achiziționarea unui nou automobil. La un moment 
dat îți dai seama că dispui de mijloacele economice pentru a-ţi schimba maşina. Iei 
decizia de a o schimba. Acum ai un țel. 
 
Te duci să-ți cumperi un 4x4 şi o foloseşti. Care este sentimentul tău în acel 
moment? Există un sentiment, un interes puternic. Fii atent la felul în care remarci 
într-un mod diferit viaţa.  Ai condus pe drumul care te duce de la domiciliu la birou 
de sute, dacă nu de mii de ori, dar acum observi mașinile în mod diferit: "Acest 
model îmi place", " Totuși, și aia este  frumoasă ","Uite, aceea este noua marca, si 
este așa și așa...". Simţurile tale se trezesc, esti mai alert, mai viu. Și, toate acestea  
pentru că acum ai un țel. 
 
Dimineața de sâmbătă, pe care în mod normal ţi-o petreci in pat, dormind, te 
trezești devreme pentru că trebuie să mergi, să vizitezi niște reprezentanțe auto. 
Simți înăuntrul tău o anumită vitalitate. 
 
Când ai decis ce mașina iți vei cumpăra, ai simțit emoție și entuziasm. Cum te simți 
după ce ai semnat contractul de cumpărare? Simți entuziasm. Ești fericit, abia 
aștepți clipa când maşina ta, iti va fi livrată. 
 
În ziua în care te duci să-ţi ridici maşina, care este emoția pe care o simți? 
Entuziasmul! Maşina iţi place, descoperi că are multe calități. Mergi la bar, acolo 
unde normal te intâlneşti cu prietenii tăi, şi o parchezi cât mai la vedere. Te aștepți 
ca ceilalți să te vadă, să te intrebe despre maşina ta. Oarecum, te simţi mai sigur, 
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mai încrezător, mai puțin timid. Toate acestea pentru că îți dai seama că ai făcut 
unele progrese către obiectivul tau, iar această conștientizare iti pune circuitele 
vitale în funcțiune. 
 După o săptămână de cand ai propria masina ce fel de emoții mai simți? Încă mai 
ai un nivel rezonabil de entuziasm, dar dacă eşti ca mine, te confrunți deja cu un 
anumit declin . 
Acum ești doar mulțumit. Nu ești nemultumit. 
 
Maşina iti place, câteodată mai unele plusuri emoţionale pentru că iti aduce 
aminte de faptul că ţi-ai atins un obiectiv sau pentru că îți dai seama de unele 
funcționalităţi pe care prima oară nu le-ai observat la maşină. 
  
După 15 zile, de când o ai, care mai este sentimentul tău? 
Mai simți vreo emoție. Maşina a devenit ceva obișnuit, tonul emoțional a revenit 
cel din totdeauna. Dar, ascultă, în termen de 15 zile mașina s-a schimbat?  
Nu, dragă prietene! TU te-ai schimbat! 
 
Emoţia ta a scăzut deoarece nu mai ai nici un țel. 
 
A avea un scop, este cel mai mare carburant spiritual pe care un individ îl poate 
avea. 

 
 
ABANDONAREA PROPRIILOR OBIECTIVE 
 
Înțeleg că, și ție, ca de altfel, și mie, viața ne-a rezervat prea multe eșecuri, 
înfrângeri și știri negative, dar, dragă prietene, în măsura în care, tu iti abandonezi 
visele, acesta este sfârșitul. Din clipa în care accepti să stai fără un scop, pentru a 
face din imaginația ta, un teritoriu cucerit de știri negative despre viață, este 
sfârșitul. Tu, ca individ, începi să te estompezi. 
 
În mod similar, în cazul în care ai fost unul dintre acei indivizi descris ca fiind "cel 
mai norocos", este posibil ca, la un moment dat in viaţa ta, ai avut un țel mare și ai 
muncit din greu, până la momentul realizării acestuia. Dar, se prea poate, că după 
realizarea acestui obiectiv, vei sta, mulțumit de ceea ce ai obţinut, și vei uita să  
mai scrii și să încerci să realizezi un alt țel. 
 
Fără un scop, viața ta va fi creată implicit ca urmare a unor circumstanțe aleatorii. 
Nu vei simți nici un fel de încărcătură emotională, nu vei simţi nici un fel de 
entuziasm. Vei căuta cu disperare să compensezi lipsa unui obiectiv, storcând pe 
cât mai mult posibil, din activități deșarte, care după 15 zile sau o lună, te vor face 
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să te simți ca și mai înainte. O rochie nouă, o mașină nouă, o nouă geantă de 
mână, un week-end special ... 
 
Când te trezești dimineața, simți o încărcătură emoțională deosebită, știind că 
astazi vei face noi progrese spre fericirea ta, sau pur și simplu, te trezești obosit  
știind că "ai de-a face cu încă una din zilele obișnuite" sau gândindu-te la toate 
problemele cu care "vei fi nevoit să dai piept"? 
 
Noaptea, când te duci la culcare, adeseori în liniste, îți făurești fantezii, privind 
activitățile pe care le vei întreprinde în următoarele zile, în măsura în care, emoția 
pe care o simți nu te lasă să dormi?  Sau esti prea obosit ca să se te gândesti la ziua 
următoare? Sau prea îngrijorat pentru ceea ce va trebui să înfrunți? 
 
Pentru că, vezi tu, dacă noaptea când te culci nu iti mai făurești vise, dragă 
prietene, ești mort. Tu încă eşti preocupat de mișcările celor vii: să te trezești, să 
mănânci, să muncesti, să te intalnesti cu alte persoane. Dar viața din tine, puțin 
câte puțin, dispare. Trist, dar adevărat. 
 
Decide tu însuți, ca astăzi, să îţi schimbi propria viață, să accepţi rolul de regizor a 
ceea ce se întâmplă în jurul tău. Nu permite ca viaţa ta să fie creată în mod 
implicit, nu lăsa ca imaginația ta să fie anihilată. Tu, ca şi mine, iti poți materializa 
visele tale. 
 
 
OBIECTIVELE 
 
 Din moment ce am discutat despre asta atât de mult timp, este necesar să se 
specifice ce este un obiectiv. Putem spune că, un obiectiv este O DESCRIERE 
EXACTĂ A UNEI SCENE SPECIFICE CARE ÎN PREZENT NU EXISTĂ DAR, PE CARE  
DORESTI SA O REALIZEZI. 
 
Când vorbesc despre descrierea unei anumite scene, vreau să spun doar că, 
descrierea unei situații specifice este o imagine a ceea ce ne-am dori să fie în 
universul material. 
 
A fi fericit" nu este un obiectiv, dar este ceea ce rezultă din a face progrese către 
un obiectiv. "Să ai mulți bani " nu este un obiectiv, este doar o parte a obiectivului, 
și ratează, cea mai importantă componentă a fotografiei: ce anume vei construi 
pentru a produce bani. Obiectivul ar putea fi un supermarket, care abordează 
produse noi pentru o mulțime de clienți care cumpără, personal motivat și capabil 
și mulți clienți satisfăcuți, care vin de departe pentru a cumpăra produsele. 
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În activitatea mea de consultant în motivarea și dezvoltarea resurselor umane, am 
avut norocul de a întâlni mulți oameni de succes. Cel mai mult m-am lovit de 
fiecare dată, de faptul că succesul nu a fost rezultatul unor circumstanțe 
întâmplătoare, ci a fost căutat cu asiduitate. Fiecare dintre ei a avut un vis, o idee 
pe termen lung, ceva ce voia să realizeze, și, viața sa a fost dedicată realizării acelui 
vis. 
 
Noi nu putem realiza emoții sau sentimente. Noi putem realiza doar lucrurile ce ne 
vor oferi emoțiile sau sentimentele pe care le dorim! 
 
  DECIDE-ŢI PROPRIA-ŢI SOARTĂ 
 
Acum aș dori, ca tu, sa iei o bucată de hârtie și sa scrii obiectivele tale, pe o 
perioada de 5 ani.. 
 
Ia data de azi și adaugă 5 ani. Scrie noua dată în partea de sus a foii și apoi scrie 
care sunt obiectivele, care ți le-ai pus până la data respectivă. Nu scrie emoții, scrie 
ce îți dorești să fie realizat. 
 
 Să începem, din sfera profesională: 
Cum ti-ar place să fie activitatea ta profesională? Dacă ai o firmă, scrie cum ţi-ar 
place să fie: Dar nu scrie "mare" sau "expansiune" sau "lider". Descrie. 
 
Vezi, dacă tu însuţi construiești o casă, ai avea un proiect cu, camerele, etajele, 
dimensiunile. Cu siguranță, constructorii ar râde de tine dacă atunci când iţi vor 
cere proiectul, le-ai da un proiect care, pur și simplu, ar spune "o casă mare" sau 
"o casă confortabilă" sau "o casă de în care să fii fericit." 
 
Analizeaza în amănunt: câți oameni ai dori în firma ta, dacă ai sau conduci o firmă,  
ce fel de cifră de afaceri, în ce domenii? Ce fel de clienţi vrei să ai? Câte filiale? Dă 
frâu liber imaginatiei. 
 
Desigur, puteți fi, de asemenea, un pic mai realist". Dar, amintiți-vă că un studiu 
efectuat în 70 pentru a analiza caracteristicile genelor, pe care le-au avut în comun 
(Leonardo, Einstein, etc.), a arătat că fiecare dintre ei "aveau picioarele pe pământ, 
dar capul în nori." Așa că visează, dă frâu liber imaginației tale. 
 
Dacă tu conduci un departament al unei companii, cum ai dori sa fie acel 
departament: câți oameni, ce fel de oameni, ce fel de unelte, ce fel de muncă 
inovatoare ai vrea ca acești oameni să desfășoare? 
 



25 
 

Apoi descrie-te, ce fel de cultură, ce fel de experiență, ce fel tip de aptitudini. Ce 
fel de situație economică. 
 
Apoi ia în considerare, situația ta familiară. 
Ce fel de familie, care este relația cu partenerul tau. Fii mai detaliat în acest 
domeniu. 
 
În concluzie, schematizează-ţi imaginea vieţii tale pe următorii 5 ani: 
a) La nivel profesional 
 
b) La nivel personal 
 
c) La nivelul familiei 
 
Fii realist. Nu aduce în discuţie obiective complet nerealiste. Dar, în același timp, 
ȚINE-ȚI CAPUL ÎN NORI. Scrie ceva ce e ÎNTR-ADEVAR MOTIVANT. Nu-ţi înfrâna 
imaginaţia. 
 
Vei observa că în timp ce faci acest lucru, s-ar putea să-ţi vină în minte gânduri 
negative: "Nu, ceea ce vreau să realizeze este imposibil", "Sunt prea bătrân", " Nu 
am studii", "Situația de pe piață este prea dificilă, este de neconceput ca eu 
reușesc să realizez toate acestea", " Trebuie sa fiu realist, eu nu sunt în măsură să 
realizez ceea ce am stabilit" și așa mai departe... 
 
Îți dai seama că aceste gânduri sunt rezultatul mediului care TE-A FACUT să fii așa. 
N-ai tu idei din acestea. Daca le analizezi unul câte unul, în detaliu, vei vedea că 
acestea sunt gândurile PE CARE ALTCINEVA LE-A SPUS, probabil la vreun buletin de 
știri, poate chiar părinții tăi, poate că un partener de afaceri. Un individ, de fapt, 
începe să se auto-minimalizeze, după ce altcineva a diminuat pentru o vreme, 
timpul si capacitatea sa. 
 
Ascultând aceste gânduri iraționale, vei ramane oprit, neinspirat. Haide in schimb, 
ascultă ceea ce-a mai ramas din adevăratul tău EGO. Poate că în interiorul tău 
există o voce slabă, mică, care-ţi spune: "Poate că sunt în măsură să reușesc. Dar, 
Dumnezeule, de ce nu pot realiza nici măcar visele mele?" 
 
Lasă-te purtat de acea voce, hrăneste-o, fă-o mai rezistentă, deoarece aceasta este 
acea putere mare, care îţi poate permite să-ţi realizezi visele. Acesta este adevărul! 
Este ceea ce a rămas din esența ta, nu a fost încă poluată cu gânduri negative ce au 
fost împinse împotriva ta, de mediul din jurul tău. 
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Recunoaşte acea esenţă, protejeaz-o, hrăneşte-o, reabiliteaz-o. Dacă o pierzi, 
într-adevăr este sfârșitul. 
 
Nu permite mediului din jurul tău să cucerească si ultimul bastion din tine, care a 
mai rămas. 
 
Scrie-ți obiectivele. Simplul fapt de a le scrie, uneori, provoacă efecte magice. 
 
 În momentul în care, într-adevăr ai irosit pe ceva și te oprești, te cheamă afară  tot 
felul de evenimente și întâlniri neașteptate, trebuie să ajuţi. Simplul fapt de a te 
implica în ceva este un magnet puternic pentru ajutorul tău. 
 
Napoleon Hill. 
 

ÎN CONTINUARE, APLICAȚII PRACTICE PENTRU CEI CARE AU O DIFICULTATE  
ÎN A SE CONCENTRA PE URMĂTORII CINCI ANI 
 
Unii întreprinzători, mai ales cei care se găsesc în situații dificile de suprasolicitare, 
uneori, nu reușesc să "se concentreze într-adevăr” pe orizontul de timp, de 5 ani, 
sau o fac cu mare nesiguranță. Voi introduce pentru ei acest exercițiu suplimentar. 
O pot face de asemenea, si cei care au scris deja obiectivele pe o perioada de 5 ani: 
 
Ia o foaie de hârtie și scrie 10 obiective pe care doreşti să le realizezi în 
următoarele 12 luni. 
 
Pe cât de simplu ți s-ar părea, acest exercițiu poate crea o MARE schimbare în viața 
ta și în munca ta. Dacă faci exercițiul și păstrezi la tine hârtia, într-un an, vei fi 
surprins. Șapte, uneori opt dintre obiectivele pe care le-ai scris pe acea bucată de 
hârtie, vor fi materializate. Tu însuți vei experimenta o creștere imediată al 
entuziasmului și al eficienței tale. Uneori, simplul fapt de a fi identificat anumite 
obiective, pune literalmente în mișcare lucrurile din jurul tău. 
 
Scrie obiectivele, punând în față cuvântul "Eu" și folosind timpul prezent, ca și 
cum, deja, le-ai atins (Nu "Delegarea managementului afacerii", ci, "Eu deleg 
managementul afacerii ", nu "Să găsim 3 noi muncitori capabili", ci " Eu introduc în 
firma trei muncitori capabili", nu "profit + 15%", ci "Eu aduc profit şi îl cresc cu 
15%”. Vei descoperi că scrise astfel, au o mult mai multă putere asupra ta.                                                  
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CAPITOLUL 2 

 
 
IDEILE NOASTRE SUNT ARHITECTUL DESTINULUI NOSTRU 
 
"Suntem prizonierii propriilor idei" 
 
Ralph Waldo Emerson 
 
După ce ai scris obiectivele tale, vei simți o anumită emoție, un anumit sentiment, 
de nou, care te domină. Este esența ta vitală care revine la viață, sunt căile tale 
care se deschid. Tocmai ai recunoscut și consolidat acel refugiu esențial care zace 
sub dărâmăturile gândurilor negative, care ți-au fost aruncate asupra ta de mediul 
înconjurător. 
 
Îți vei da seama că în timp ce lucrezi pentru a-ţi atinge obiectivele, nu totul va fi 
bine. Uneori vei suferi înfrângeri, alteori va trebui să faci ocoluri. În unele cazuri, va 
trebui să faci unele mici ajustări la ideea ta, rodul unei noi experiențe, dobândită în 
timpul călătoriei spre obiectivele tale. 
 
Unii din cei 3% dintre studenții care au facut obiectul experimentului de la Yale, 
povestesc că au fost momente când, trezindu-se dimineaţa şi privind obiectivele 
pe care le scriseseră, s-au simțit extrem de frustraţi pentru că şi-au dat seama că 
nu făceau progrese sau că realitatea din jurul lor era complet diferită. Alteori, unii 
dintre ei, aproape că au vrut să se ia singuri la şuturi, pentru că erau atât de 
departe ținta lor. În mod similar, la rândul meu, în călătoria spre obiectivele mele, 
am experimentat de multe ori situații tragice, să-ți spun adevărul, într-un fel 
dramatice, momente de "slăbiciune" devastatoare. 
 
Dar toți studenții din cei 3% au fost de acord, argumentând că, în ciuda vieții, în 
acel moment aproape că au fost puși la colț, simplul fapt de a analiza din nou 
propriile obiective, le-a permis să se reechilibreze, să-si recapete controlul de sine, 
la fel ca atunci cand, după o furtună teribilă, fiind deviat de la curs, căpitanul unei 
nave a scos harta pentru a-şi da seama unde este și de a stabili o nouă rută. 
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 În mod similar, îti dai seama că faptul de a fi stabilit un obiectiv nu poate da 
imediat impresia că, în viața ta, s-a produs o schimbare. Este un pic ca și cum ai fi 
căpitanul unui mare transatlantic. Faptul că ai stabilit o nouă rută și că ai schimbat 
direcția, inițial nici măcar nu se va observa. Dar, cu trecerea timpului, noua direcție 
a transatlanticului va deveni evidentă. Acest lucru, funcționează de asemenea si în 
viețile noastre. Poate că mâine nu se va schimba nimic doar pentru faptul că ai 
scris o destinație. Dar, de-a lungul lunilor, și, probabil în ani, direcţia ta va deveni 
clară. 
 
Dar noi mergem mai departe. În acest capitol ne vom ocupa cu altceva. 
 
DE CE ANUME DEPIND REZULTATELE NOASTRE  
 
Acum vom intra în a doua fază. Vom vedea împreună ce vom schimba pentru a fi 
eficienți. 
 
Unul dintre scopurile pe care doresc să le realizez, prin lectura acestei cărti, este 
de a schimba REZULTATELE pe care le obținem în ceea ce privește gestionarea 
angajaților noștri. Ceea ce spunem acum, însă, nu are numai o aplicație în 
comportamentul oamenilor noștri, dar este în interesul tuturor de a crește 
eficacitatea cuiva. 
 
Să presupunem că vreau să obțin cele mai bune rezultate în activitatea mea 
principală, ca formator. De ce anume depind rezultatele pe care eu le obțin, din 
această pregătire? 

 
REZULTATE

?  
 
 
Vei fi de acord cu mine că rezultatele pe care le obțin în timp ce țin un curs de 
formare, depind în egală măsură de argumentele: de modul în care explic 
noțiunile, prin accentele și convingerea cu care o fac în acest domeniu, de 
capacitatea mea de a-mi modula timbrul vocii, de cât de bine mă descurc să implic 
persoanele din public. Toate acestea sunt ACŢIUNI pe care eu le fac pentru a 
obține un rezultat. 
 



29 
 

Prin urmare, putem spune că rezultatele pe care o persoană le obţine într-o 
anumită zonă a vieții lor, depind de acțiunile care le face si care ne pot aduce mai 
aproape sau mai departe de rezultatul ce ni-l dorim să-l realizăm.  
 
                       

                                           

REZULTATE

ACTIUNI

?  
 
Dar, de ce anume depind acțiunile? Cu alte cuvinte, de ce atât timp cât eu îmi țin 
propria sesiune de pregătire fac exact acele acțiuni și nu altele? De ce facem 
lucrurile pe care le facem? 
 
Unii dintre noi ar putea răspunde, că acțiunile depind de experiența noastră, de 
cunoștințele noastre, de convingerile noastre, de cultura noastră. Eu, când fac 
formare profesională, gestionez sala într-un anumit mod, pentru că, în trecut, am 
avut experiențe care mi-au spus dacă o fac în acest fel, obţin cele mai bune 
rezultate. 
 
Dar ce sunt experiența, cunoștințele, convingerile, cultura? Sunt IDEI! 

 
REZULTATE

ACTIUNI

IDEI  
 
Rezultatele pe care le obținem într-un anumit domeniu de aplicare, depind de 
acțiunile pe care le facem în acest domeniu, care la rândul lor depind de IDEILE pe 
care le avem cu privire la acesta. 
 
 Există un lucru pe care trebuie să-l știm despre mintea umană: mintea umană este 
un mecanism foarte simplu de manevrat. Aceasta funcționează fantastic și 
fascinant, aceasta este un calculator foarte simplu de manevrat. Ea nu dă greș 
niciodată. Este consecvențială. Singura ei limită, în cazul în care se poate vorbi 
despre o limită, sunt ideile din interiorul acesteia. În cazul în care acestea nu sunt 
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corecte, atunci concluziile (și in consecinta, acțiunile) pe care mintea le 
întrebuințează ar putea fi eronate. 
 
Uneori, când vorbesc despre mintea umană, această viziunea a mea este 
contestată. Apoi analizăm un pic mai profund în această bijuterie de inginerie, care 
este în mintea noastră. 
 
 Luaţi-vă computerul și deschideţi un program de grafică (un program care vă va 
permite să manipulați fotografii). Deschideţi două fotografii în același timp, 
fotografiile a doi oameni. Ce s-ar întâmpla cu calculatorul dumneavoastră dacă ar 
fi să luați capul unuia dintre cei doi oameni și să-l puneţi în locul celuilalt? 
 
Calculatorul va deveni mult, mult mai lent. O mașină care are potențialul de a 
efectua calcule complicate într-o viteză fantastică, în fața unei astfel de operațiuni, 
încetinește. 
 
Acum, luaţi în considerare mintea voastră. Închideți ochii și luați imaginea a doi 
oameni. Puneţi capul unei persoane pe corpul celuilalt. Mai încet? Pe măsură ce 
faceti această operaţiune, respirația voastră devine mai greoaie? Vă mișcati 
membrele corpului încet, ca și cum hard disk-ul calculatorului este super ocupat? 
Mintea ta incetineste? Nu, domnilor! 
 
Dar, în cazul în care unul dintre cele mai bune computere încetinește atunci când ii 
cerem să faca o astfel de operațiune, atunci câți Mega Ram trebuie să aibă mintea 
noastră? Mii, dacă nu milioane. Mintea noastră este un calculator perfect. Aceasta 
face milioane de calcule foarte rapid, și care sunt extrem de precise. Singurele sale 
limite sunt ideile din interiorul acesteia. 
 
 În cazul în care sunt greșite, sau dacă nu sunt destul de corecte, atunci toate 
concluziile și acțiunile care rezultă din acestea, sunt eronate. 
 
Rezultă că, dacă dorim să schimbăm rezultatele pe care le obținem într-un anumit 
domeniu, cu siguranță trebuie să punem elaborarea unor acţiuni diferite, MAI 
ÎNTÂI DE TOATE, TREBUIE SĂ SCHIMBĂM UNELE IDEI FUNDAMENTALE care ne 
împing să facem acțiuni greșite sau ne împiedică în aplicarea măsurilor 
corespunzătoare. 
 
Felul nostru de a acționa este guvernat de un model de acest tip: 
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REZULTATE OUTPUT

ACTIUNI HARDWARE

IDEI SOFTWARE  
 
Rezultatele cuiva, depind de acţiunile pe care se concentrează, care în analiza 
finală sunt ghidate de ideile pe care el le are. 
 
Ieșirea unui calculator (o foaie imprimată, de exemplu), depinde atât de de 
actiunile hardware-ului (în acest caz, imprimanta partajează) dar, în analiza finală 
acțiunile imprimantei sunt ghidate de ceea ce este în software-ul (în fișier). 
 
Linia punctată, care există mai sus de, IDEI și SOFTWARE indică faptul că acești doi 
factori sunt de multe ori sub nivelul nostru de conștientizare şi adesea nu le 
vedem. De exemplu, eu nu văd mintea cuiva, dar eu văd doar acțiunile sale. Pot  
să-mi imaginez care sunt ideile sale pe baza acțiunilor sale, dar nu voi fi sigur că 
acelea SUNT CU ADEVĂRAT ideile sale până când ele nu au fost verificate în 
detaliu. 
 
Dacă vreau să schimb rezultatele pe care le obțin într-un anumit domeniu din viața 
mea, trebuie să pun în aplicare diferite acțiuni, însă, în primul rând TREBUIE SĂ 
SCHIMB UNELE IDEI FUNDAMENTALE PE CARE LE AM (ȘI, PROBABIL, CRED CĂ 
SUNT CORECTE) altminteri, nu voi putea duce la bun sfârșit, într-un mod constant, 
acțiuni diferite. 
 
Să facem totul mai clar cu un exemplu: 
 
Imprimanta mea a tipărit o foaie în care în loc să fie scris "mere", scria "miere". Vei 
fi de acord cu mine că eroarea este prezentă în software (în fișierul pe care eu l-am 
creat) și exact asta e ceea ar trebui să corectez. Dar, în mod ironic, nevăzând 
software-ul sau fișierul, aş putea crede că imprimanta este cea care nu-și face 
treaba. Și, din nou, într-un mod ciudat, m-am concentrat atunci pe imprimantă și 
cu un considerabil efort, am încercat să direcționez acțiunile capului de imprimare 
(imaginați-mă în picioare lângă imprimantă apăsând cu putere cu mâinile mele pe 
capul de imprimare, in timp ce imprima): "Nu, întoarce-te acolo", "Nu, du-te acum 
înapoi și scrie aici", "Hai", "Nu, nu acolo, aia nu o scrie". Aș face un efort 
supraomenesc (și chiar as distruge imprimanta, vă rog să nu încercați asa ceva) si 
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dacă prin absurd aș fi putut să fiu capabil să fac imprimanta să scrie "mere"? Dar, 
apoi, de îndată ce aș fi plecat sau ar fi trebuit să acord atenție la cu totul altceva, 
ce va face din nou imprimanta?  Aceasta va incepe scrie "Miere" "Miere" "Miere".   
 
Ceea ce spun este că, fără a vedea ideile, noi putem avea impresia eronată că 
ACŢIONÂND ŞI INFLUENŢÂND DOAR ACŢIUNILE UNEI PERSOANE, PUTEM SCHIMBA 
REZULTATELE PE CARE ACEASTĂ PERSOANĂ LE OBŢINE. 
 
Acest lucru poate fi adevărat, dar: 
a) întotdeauna este nevoie de un efort mare și 
b) funcționează numai atât timp cât suntem prezenți. De îndată ce trebuie să ne 
ocupăm de altceva, persoana revine să se comporte exact ca înainte. 
 
Acesta este motivul pentru care, atunci când ne uităm la managerii de astăzi 
constatăm că aceștia sunt aproape întotdeauna stresaţi, suprasolicitaţi, plini de 
incertitudini și probleme legate de managementul resurselor umane: încercând să 
schimbe acțiunile oamenilor și nu ideile!!! 
 
Hai să luăm un alt exemplu: am un angajat care, dimineața în loc de ora 9:00, 
sosește în mod regulat târziu, să zicem, în jur de 09:15. Vei fi de acord cu mine că, 
dacă el se comportă în acest fel, are unele idei, care îi spun că "e bine să stai până 
noaptea târziu", sau că "a ajunge la timp, nu este atât de important", sau că "e 
bine stai în pat dimineața până mai târziu", sau altele. Noi nu știm însă, care este 
ideea care îl face sa reacționeze în acest fel, dar cu siguranta există. 
 
Eu unul, cum il pot vindeca, de a afla cum îi pot schimba ideea sau ideile care l-au 
condus să facă acest lucru. Pur și simplu aş putea sincer să mă limitez să încerc să-i 
influențez acțiunile sale: "Uite, tu vii mereu la 09:15. Nu bine. Trebuie sa ajungi la 
timp, la fel ca toată lumea. " 
 
Întrebarea, pe care v-o pun, este aceasta: 
A doua zi la ce oră sosește? 
Să presupunem că la ora 9:00. Izbucnirea mea si-a făcut efectul. 
Poimâine? Să zicem, pe la 09:02. 
A treia zi? Pe la 09:04 
În a cincea zi? El a revenit la vechiul obicei şi ajunge la 9:15!!! Nu şi-a schimbat 
ideile sale dar, numai după ce am încercat să-i influențam acțiunile sale, totul a 
revenit la normal. 
 
Sigur, aș putea avea, de asemenea, o altă opțiune. Aș putea să-l țin din scurt. În 
fiecare dimineață l-aș suna acasă la 07:30 pentru a mă asigura că s-a trezit.  
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Dar, vedeţi că TREBUIE SĂ FACĂ UN EFORT MARE? Și, dacă intr-o zi nu poate să 
facă asta? El se va trezi sau nu la timp? 
 
Această tendință de a lucra pe acțiuni și nu pe baza ideilor oamenilor, este cauza 
suprasolicitării mari și de stres la manageri care gestionează personalul. Alegând o 
scurtătură, drumul ce, aparent pare mai scurt este si drumul care în mod inevitabil, 
îi va conduce duce să fie suprasolicitati. 
 
 

O CORECȚIE EFICIENTĂ, FUNCȚIONEAZĂ ÎN PRIMUL RÂND, PE BAZA IDEILOR 
UNEI PERSOANE ȘI NU NUMAI PE ACȚIUNI. 
 
Principiul de mai sus este cu siguranță aplicabil gestionării personalului. Dacă 
dorim ca angajații noștri să se schimbe, trebuie să devenim mai deschiși ideilor lor, 
un pic mai atenţi pentru a înțelege ceea ce există în software-ul și fișierele lor, mai 
degrabă decât să ne limităm la a le cere să schimbe acțiunile lor. Mai mult decât 
atât, mai departe în carte vom reveni să discutăm despre cum vom face ca acest 
lucru sa fie fiabil în contextul corectării și perfecționării personalului. 
 
 Dar, principiul de mai sus, se aplică mai întâi de toate NOUĂ. Dacă ne dorim să 
schimbam sau să îmbunătățim rezultatele pe care le realizăm în anumite domenii 
ale vieții noastre, trebuie mai întâi, SĂ SCHIMBĂM UNELE DINTRE IDEILE 
FUNDAMENTALE . 
 
În special în zonele în care performanța3  noastră nu este optimă, avem idei care 
ne par de neatins, echitabile, corecte, dar în realitate ele nu-şi au locul aici. 
În cartea "Milionar peste noapte" a lui Mark Fisher, un băiat, îi cere unui bătrân 
miliardar, să-l ajute să devină bogat. Bătrânul miliardar, conștient de faptul că 
rezultatele unei persoane depind de ideile sale, în loc de a începe să-i dea sfaturi, 
la rândul său, întreabă: "De ce nu ești bogat încă?" Aceasta pare o întrebare 
retorică, dar nu este. O întrebare de genul acesta făcută către noi înșine, ar 
dezvălui "idei de auto-limitare", îndoieli, justificări, explicații cu privire de ce nu 
poți. Scopul acestei cărți, nu este de a ne face să devenim miliardari (bine, după un 
timp eu sper, știi drepturile de autor ...), dar ideea este alta: 
 
În orice domeniu al vieții, în cazul în care nu excelăm, avem idei care ne limitează, 
care ne pun să facem acțiuni greșite sau care ne împiedică sa obținem succesul pe 
care-l dorim. 
 
 

3.Performanță: prestație 
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Dacă schimbăm unele dintre aceste idei fundamentale, în mod magic, succesul și 
excelența, vor fi resimțite chiar și în zona în care nu părea să fie în regulă. 
 
În consecință, nu vă așteptați sa găsiti în această carte, niște simple rețete de tipul  
"gândeşte pozitiv" sau  "stabileste un obiectiv, vei vedea că totul va ieși bine." Nu, 
ceea ce ni se cere, dacă dorim să obținem rezultate foarte bune în gestionarea 
personalului, este curajul de a privi unele dintre ideile noastre cele mai adânc 
înrădăcinate și să le schimbăm. Numai atunci, succesul pe termen lung, se va 
manifesta. 
 
 
Sunteți pregătiti pentru această aventură? Atunci să începem! 
Vom intra în depozitul de idei ... 
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CAPITOLUL 3 

 
 
CAUZALITATE! 
 
"Omul nu este produsul circumstanțelor. Circumstanțele sunt produsul omului" 
Benjamin Disraeli.  
 
Viața însăși poate fi comparată cu un efort de echipă. Individul izolat, "lupul 
singuratic" nu are un mare succes. Acest individ supraviețuiește, trăieste de pe o zi 
pe alta. Câteodată, la televizor vedem câte un magnat al industriei, care este 
prezentat ca un adevărat star, o persoană cu calități fantastice. Acest lucru ar 
genera în mod eronat, să credem că succesul poate fi atins de o singură persoană 
sau este rezultatul unui efort individual. Ceea ce noi nu vedem în schimb, e că în 
spatele fiecărui mare antreprenor, în spatele fiecărei mari personalităţi, de multe 
ori există alte persoane care rămân în umbră, dar contribuie astfel, la declanșarea 
succesului persoanei în cauză: un partener valoros, angajați foarte motivați, o 
echipă de oameni. 
 
Să luăm de exemplu pe Bill Gates, fondatorul Microsoft. Observând superficial 
Microsoft, ar putea părea că Gates este unicul arhitect al acestei mari companii. 
Ceea ce ei nu văd este că, în schimb, Gates are sute de angajaţi disponibili, foarte 
motivați. Poate că nu observăm unii dintre partenerii săi inițiali: Paul Allen, de 
exemplu. 
 
Sau, să luăm președintele nostru actual al Consiliului (nu voi intra în meritele 
gândirii sale politice, analizăm doar persoana ca un antreprenor). Unii îl văd pe el, 
dar nu vad, că aproape de el, sunt colaboratori mari care au încredere în el și l-au 
ajutat foarte mult pentru a avea succes: fratele său, Confalonieri, Galliani, Mike 
Bongiorno, etc. 

 
Chiar și marele speculator finanțator care pare să direcționeze soarta unei 
economii prin cumpărarea sau vânzarea de acțiuni sau valute, are lângă el  
disponibili, motivati, zeci, dacă nu sute de angajați. 
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Cele menționate anterior, sunt doar pentru a spune că succesul nu se poate realiza 
în mod individual. Un individ pentru a avea succes trebuie să fie capabil să lucreze 
cu alții, fie ei clienți, angajați, rude, furnizori. 
 
Acest lucru, ne lasă din punct de vedere operațional, doar o singură cale: pentru a 
atinge succesul personal, trebuie să fim capabili de a colabora cu alte persoane, să 
influențam ideile lor, să le modelam, să fie modelati. 
 
În mod clar atunci când intrați în acest domeniu, care este cel al relațiilor 
profesionale și umane (fie ele de la șef la colaborator, sau de la frate la frate sau 
între soț și soție), intrați într-un câmp plin de probleme și dificultăți. Să vedem și sa 
analizăm unele dintre ele. 
 
Care sunt problemele pe care le avem atunci când încercăm să influenţăm o 
persoană? Care sunt problemele pe care le avem atunci când vrem să învățăm pe 
cineva sau să-l facem să-şi schimbe atitudinea? Care sunt problemele pe care le 
întâlnim în managementul angajaților? Hai să facem o listă. 
 
Atunci când întreb proprietarii de companii și managerii care se confruntă cu 
probleme în managementul personalului, în general îmi sugerează următoarele: 
 
x Angajații nemotivati. 
 
x Angajații care nu își asumă responsabilitatea pentru propria lor muncă. 
 
x Angajații care nu sunt mai implicați. 
 
x Oamenii care au probleme mai degrabă decât soluții. 
 
x Oameni cărora trebuie să li se explice în mod constant aceleași lucruri. 
 

x Divizii de afaceri "compartimentate", care nu cooperează între ele. 
 
x Persoane care nu se ocupă în mod eficient, de rolul lor. 
 
x Persoane care au nevoie mereu de comenzi. 
 
Și așa mai departe ... 
 
Sunt sigur, că și tu, care citești, trebuie să te fi gândit la un anumit tip de problemă 
cu care te confrunţi în managementul altor persoane sau în relațiile cu ceilalți. 
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 Acestea sunt probleme sau dificultăți care cauzează adesea reacții emoționale: 
uneori ne demoralizează, uneori ne supăra, în unele cazuri ar putea să ne facă să 
ne simtim dezamăgiţi sau frustraţi, mai ales în cazul în care, în ciuda încercărilor 
noastre de a le rezolva, acestea persistă. 
 
Imaginează-ți că ai o recepţioneră care vorbește la telefon. Te duci acolo și  
auzind-o, îți dai seama că este nepoliticoasă cu clienții. Așa că, după terminarea 
convorbirii, du-te la ea și extrem de pozitiv, îi explici, că ceea ce a făcut nu este 
bine, deoarece afectează în mod negativ compania. Ea este de acord și își ia 
angajamentul să se schimbe. Pleci mulțumit că ai clarificat un aspect important. 
 
Săptămâna următoare un client vă sună și se plânge, spunându-vă, că tocmai a 
sunat la companie și recepţionera a fost nepoliticoasă. La care tu, în ciuda faptului 
că esti un pic deranjat de aceasta, rămâi calm și pozitiv, revii la receptioneră, și ii 
spui că, probabil, tu i-ai explicat rău, sau că ea nu a înțeles. Ii explici din nou, 
modalitatea pe trebuie să o folosească pentru a răspunde la telefon. Ea isi cere 
scuze foarte mult și vă spune că acum a înțeles cu adevărat. Crezi că ai rezolvat 
problema? 
 
Trec trei zile, și în timp ce vorbești cu Directorul Administrativ, auzi recepţionera 
certându-se la telefon cu un client. Ce simți? 
 
 Reacțiile pot fi diferite: te superi, ai resentimente sau chiar te simți dezamăgit sau 
frustrat. Nu este atât de mult emoția specifică care ne interesează aici, cât faptul 
de A NU FI IN MĂSURĂ DE A INFLUENȚA O SITUAȚIE SAU O PERSOANĂ CARE NE 
PROVOACĂ O REACȚIE EMOȚIONALĂ NEPLĂCUTĂ. 
 
La acest moment vreau să vă dau o veste bună: În această carte, vă vom oferi 
unele tehnici, proceduri și cunoștințe, pentru a reuși să influențăm oamenii într-un 
mod pozitiv, de a motiva angajații nemotivați, pentru a face mai cooperanți clienții 
dificili. Voi descrie procedurile și acțiunile de succes ale managerilor care au 
beneficiat de grupuri extrem de motivate, de lideri care au reușit să modeleze și să 
crească inclusiv cei mai dificili angajati. Și, fără a fi acuzat de lipsă de modestie, pot 
să vă asigur că aceste tehnici funcționează atunci când sunt aplicate, determinând 
rezultate și progrese. 
 
Dar, avem o problemă. 
 
În absența unui ingredient prealabil, cunoștințele care sunt furnizate unei 
persoane în scopul de a avea un succes mai mare, acesta nu este absorbit. 
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Pare să fie o informație deformată, dar nu e. Este o informaţie cheie, în educația 
cuiva. Vă dau câteva exemple: 
Întâlniți un vechi prieten de-al vostru. Este destul de nefericit. Vă spune de o mare 
problemă care îl afectează și care îi ruinează viața. În timp ce v-o prezintă, vă dați 
seama că ați experimentat această problemă identică cu a sa. Dar nu numai asta. 
Ați rezolvat-o cu succes chiar. Cu alte cuvinte, aveți cunoștințe necesare pentru a o 
rezolva. 
 
Prin urmare, explicați-i ce credeți că ar trebui să facă în această situație (cunoștințe 
transferate). Dar ce vă va răspunde el, în 80% din cazuri, dacă este, într-adevăr 
doborât? 
 
"Nu, uite tu nu înțelegi" "Problema mea nu este la fel cum crezi tu," sau "Ușor de 
zis, ar trebui să treci si tu prin această situație". Chiar dacă îi veţi furniza 
cunoștințele necesare pentru a rezolva problema (și voi ştiţi că funcționează 
pentru că ați experimentat), el nu le asimileaza. De ce? Pentru că îi lipsește acel 
ingredient care vine înainte de cunoaștere.  
 
 Cu alte cuvinte, înainte ca un individ să poată asimila cunoștințe despre ceva, 
trebuie să existe un alt factor, pe care voi ați putea să îl oferiti: cea mai bună 
cunoaștere a acestei lumi, dar el nu va fi capabil să facă acest lucru. 
 
Motivația, spuneți voi. Nu, nu este motivația. Unii dintre voi vor spune că este 
interesul. Nu, nu este nici măcar interesul. Prietenul dumneavoastră este interesat 
în rezolvarea acestei probleme. De fapt, arată cum îl implică emoțional. 
 
Ai putea în acest moment să-mi spui că ingredientul care lipsește este experiența. 
Nu, nu este experienţa. 
 
Pentru a intelege ce este acest ingredient, trebuie să analizăm acest alt exemplu: ai 
învățat să conduci o mașină când ai mers la școala de conducere și v-a fost explicat 
cum se face (adică, ai fost expus la cunoaștere), iar când erati la volan și IA AMINTE 
LA ACESTE CUVINTE, vă simțeati responsabili pentru mașină, știati exact că oriunde 
ar merge mașina depinde NUMAI ȘI NUMAI DE VOI? 
 
Fiecare dintre noi a învățat ÎNTR-ADEVĂR să conducă mașina, ÎN MOMENTUL ÎN 
CARE S-A SIMȚIT RESPONSABIL DE MASINĂ, ÎN MOMENTUL ÎN CARE A AVUT 
PENTRU PRIMA DATĂ PERCEPȚIA CĂ PESTE TOT UNDE AR MERGE  MAȘINA, 
DEPINDE NUMAI DE EL. 
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De fapt, ingredientul care lipsește este sentimentul SENZAȚIA DE A SE SIMŢI 
SINGURUL RESPONSABIL PENTRU CEVA: RESPONSABILITATEA! 
 
Pentru a învăța ceva sau pentru a acumula cunoștințe, mai întâi trebuie să mă 
simt singurul responsabil sau răspunzător pentru acel lucru. 
 
Dacă nu mă simt responsabil, pare că lucrul nu depinde în totalitate de mine, ci, 
depinde într-o măsură mai mare de altceva sau altcineva, nu voi fi capabil să 
asimilez cunoștințele cu privire la acesta.  
 

RESPONSABILITATEA 
 
Dat fiind faptul că responsabilitatea pare să fie atât de importantă pentru 
absorbția cunoștințelor, trebuie să înțelegem ceva mai mult despre asta. 
 
Prin RESPONSABILITATE, ne referim la capacitateade a ne simți singurul 
responsabil de ceva. Cu cât se permite să se simtă acel lucru, persoana în cauză 
depinde în totalitate de noi. E o aptitudine. Unele persoane nu reușesc, sau 
reușesc într-o măsură foarte limitată, să se simtă responsabili. Ei simt că cele mai 
multe dintre lucrurile care li se întâmplă, sau nu merg în direcția corectă, sau sunt 
dependente de vina altcuiva. În alte situații in schimb, această capacitate este mai 
dezvoltată. 
 
Pentru că această abilitate este dezvoltată în tine, determină succesul tau. 
 
Dar să mergem mai în profunzime. 
 
De mai bine de două mii de ani filosofia estica cu legile sale celebre "Cauză și 
Efect"4 și "Responsabilitate"5 atribuie individului responsabilitatea pentru ceea ce 
se întâmplă în viața lui. 
 
Chiar și în Occident, mulți oameni de știință, începând cu Aristotel ("Este ridicol 
să atribuim vina pentru acțiunile noastre greșite, unor cauze externe") 
Shakespeare ("Vina nu este în stele, ci în noi înșine) Albert Schweitzer (" Omul 
trebuie să se oprească, să atribuie problemele sale, mediul înconjurător și să 
învețe din nou să-și exercite voința sa, răspunderea sa personală "), de-a lungul 
secolelor, ei au legat eficacitatea unei persoane cu capacitatea sa de a fi 
considerat cauza a ce se întâmplă în jurul  ei. 
 
4 Legea Cauzei și Efect: culegi ceea ce semeni 
5 Legea Responsabilităților: ceea ce ne înconjoară, este o oglindă in care ne vedem pe noi înșine și acțiunile 
noastre. 
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Mai recent, un alt savant, Julian Rotter6 a accentuat și mai mult conceptul de 
responsabilitate personală. Rotter, în 1966, a stabilit că unii oameni sunt 
caracterizați de ceea ce el numește un "control extern" (de exemplu, percep ca 
viața lor și ceea ce se întâmplă cu ei este determinată de întâmplare sau de 
evenimente în afara controlului lor) altele de către un "control intern" (adică se 
percep ca agenți sau cauze a ceea ce se întâmplă). O serie de studii au arătat că 
oamenii în "control intern" au, în general, mai mult succes în viață și sunt mai 
capabili să depășească stresul și dificultățile. 
 
Am putea extinde definiția responsabilității pe care o dăm în acest context, 
spunând: RESPONSABILITATEA E CAPACITATEA DE A FI CONSIDERAT CAUZA 
ACESTEI SITUAȚII. 
In fața unei probleme, iar problema, indiferent de orice situație, nu merge așa cum 
ne-am dori, putem considera Cauza (arhitecţii) sau Efectul (cei care sunt afectaţi): 
 

 

PROBLEMA

CAUSA EFECTUL  
 

 
Să luăm un exemplu. Hai să presupunem că tu participi acum la un curs, de-al meu, 
de formare și tu faci o obiecție. Există ceva cu care nu suntem de acord. 
Confruntandu-ma cu această problemă, eu pot alege (și e o alegere bună și 
adecvată cea pe care o fac) dacă mă consider ca fiind Cauza problemei (de 
exemplu: "eu sunt cel care nu explic foarte bine") sau Efectul (adică "tu ești cel 
care nu  înțelegi sau care nu vrea să înțeleagă "). 
 
Alegerea pe care o voi face, va determina dacă Responsabilitatea va fi prezentă 
sau nu. În lipsa responsabilității, nu voi fi capabil să dezvolt sau să absorb 
cunoștințele. Și chiar dacă cineva ar încerca să-mi sugereze ce să fac, câtă vreme 
eu nu mă voi considera cauza, eu nu voi fi capabil să absorb sfatul pe care această 
a treia persoană mi-l dă. În capul meu, Tu eşti cel care trebuie să te schimbi, cu 
siguranță nu sunt eu. 
 Nu dezvoltând cunoaşterea, voi fi în măsură să influențez situația? Nu, ce voi 
încerca în schimb? 
 
 
 6 ROTTER J.B. (1966) expectanțele generalizate, pentru intern versus control extern al armăturii.  Monografii 
Psihologice, 80. 
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Una dintre reacțiile neplăcute pe care, le-am menționat puțin mai devreme. 
 
 Cu alte cuvinte, dacă noi ALEGEM să considerăm cazul, mecanismul nostru de 
căutare și absorbția de cunoștințe nu va intra niciodată în funcțiune, iar atunci nu 
vom reuşi niciodată să influențăm situațiile. 
 
Și într-adevăr, una dintre cele mai importante date ale acestei cărți, este că, în fața 
problemelor trebuie să începem să ne antrenăm să ne vedem drept cauză si nu ca 
efect. Această informație este atât de puternică încât, vreau să împărtășesc cu voi 
un caz istoric: 
 
Într-o școală americană, unii cercetători au spus profesorilor, că toți elevii dintr-o 
clasă vor fi supuşi unei testări a coeficientului de inteligență IQ.  De fapt, ei au dat 
la elevi să completeze nişte chestionare lipsite de sens, apoi le-au aruncat intr-un 
cos și au extras, la întâmplare, numele a trei elevi. La elevi nu au spus nimic. Dar 
profesorilor le-au făcut cunoscut faptul că cei trei elevi erau cei mai inteligenţi din 
toată clasa, și nu înțelegeau cum se face că voturile lor nu erau pe baza 
coeficientului lor de inteligență. Dintre cei trei elevi, doi erau niste puști cărora 
studiul nu le-a parut interesant deloc si care ca unii dintre noi aduceau broaște la 
școală. Unul, în schimb, a fost în limite normale. La sfârșitul anului - şi aici trebuie 
să menţionez că profesorii au fost ținuti sub control, în sensul că, aceștia nu au 
putut sa ofere voturile după cum credeau de cuviinţă, dar au trebuit să dea 
voturile pe baza randamentulului propriu-zis– cei trei elevi au fost printre primii 5 
din clasă. DUPĂ VOI, S-AU SCHIMBAT ELEVII SAU PROFESORII? 
 
Cu siguranță ați răspuns că profesorii s-au schimbat. Dar, ce și-au schimbat? Ei  
și-au schimbat atitudinea lor față de performanța slabă a celor trei elevi. 
 
Atunci când unul dintre cei trei elevi a intrat în clasă și a fost întrebat dacă şi-a  
făcut temele, el a răspuns: "Nu. Știi, ieri am uitat notebook-ul la școală ... ",  prima 
dată m-am gândit, " Uite ce negativist este acest elev, e împotriva angajamentelor" 
(= considerând efectul), acum, în schimb, gândesc: Dacă el e inteligent, și nu face, 
atunci, probabil, eu sunt cel care nu sunt în măsură să explic și că trebuie să se 
schimbe ceva ". Cu alte cuvinte, și-au schimbat atitudinea în fața problemelor cu 
acești elevi, au început să le analizeze cauzal. Procedând astfel, ei au au devenit și 
mai calificați ca profesori. 
 
 În cartea sa "Pygmalion în Clasă " (Pygmalion a fost în legendă, regele Ciprului și 
sculptor). În sensul comun, "Pygmalion" înseamnă acum, ceea ce face maestrul 
unei persoane necizelate, needucate. În vederea îmbunătățirii capacităților 
acesteia, Dr. Robert Rosenthal de la Universitatea Harvard, citează numeroase 
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cazuri în care profesorilor le-a fost spus că un student (sau uneori, o întreagă clasă) 
a fost extrem de inteligent și, prin urmare, era de așteptat ca studentul să facă un 
mare salt înainte, în performanța sa academică în anul curent. Cu toate că 
studenții au fost aleși la întâmplare din rândul grupului de studenti, în măsura în 
care profesorii a fost făcuti să creadă că acei studenți erau extrem de inteligenți, 
studenții a avut performanțe incredibil mai bune decât ceilalti studenți din aceeași 
clasă sau clase similare sau acei care puteau să-şi imagineze pe baza 
performanțelor lor academice anterioare. 
   
Ce anume s-a schimbat? Atitudinea profesorilor. Confruntându-se cu performanța 
suboptimală a studenților, în loc de a fi luat în considerare efectul, acum ei au luat 
în considerare cauza. Și, ca atare, au obținut rezultate mult mai pozitive. 
 
ACCENT PE CAUZALITATE 
 
Imaginează-ți că ți-ai pierdut cheile de la mașină, și le cauți peste tot în casă. Le 
cauţi în fiecare sertar, în fiecare buzunar, pe fiecare noptieră, în sus și-n jos. Faci 
tot posibilul pentru a le găsi. O întrebi pe soția ta, te gândești la ceea ce ai făcut 
când ai ajuns în casă. Pe scurt, te transformi într-un detectiv "de chei". Acum,  
imaginează-ți că ai uitat cheile în mașină și nu acasă. Nu contează cât de mult le 
cauți în casă, cât de mult te lupți pentru a le găsi, niciodată nu le vei găsi în casă, 
pentru că nu sunt acolo. În mod similar, atunci când încerci să găseşti cauzele 
problemelor tale la alte persoane, nu le vei găsi niciodată, pentru că ELE NU SUNT 
ACOLO. Ele sunt in interiorul tău.  
 
Este adevărat, după cum vom vedea mai târziu, că există un procent de oameni 
care variază între 3 și 8% din populație (și prin urmare de asemenea şi între 
colaboratorii noștri), care, uneori, acționează într-un mod foarte negativ sau sunt 
foarte rezistenţi la corectură. Nu spun că e vina ta dacă acești oameni sunt astfel. 
Probabil că în cazul lor, ai încercat cu oamenii, cei mai dificili de manevrat. Fiecare 
dintre noi întâlnește în viața lui, un element dificil, cu care să aibă de-a face. Dar ne 
uităm la proporții: din 100 de angajați, care pot trece, pentru compania ta, 92/97 
sunt angajați cu potențial bun. În cazul în care nu fac, așa cum ai dori, problema nu 
se află în ei, ci se află în tine. 
 
Poate că se află în ideea, că tu, ești făcut din aceștia, și apoi din așteptările tale. Nu 
sunt primul care susține că, așteptările tale, influenţează oamenii din jurul tău. 
Motivul este simplu de înțeles. Ceea ce tu astepti de la oameni, determină mai 
mult decât orice, care este atitudinea pe care o ai față de ei, iar oamenii, acționând 
ca o oglindă, reflectă pentru tine, aceeași atitudine pe care o ai față de ei, 
indiferent dacă este pozitivă sau negativă.  
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Poate că problema depinde de modul în care interacționezi cu ei sau stilul de 
motivație pe care îl utilizezi, cine știe? Vom afla doar atunci când vom începe să 
luăm în considerare cauza eficienței lor. Abia în acel moment, într-adevăr, vom 
începe să analizăm, să punem în discuție pentru a găsi niște răspunsuri reale. 
 
Dacă dimpotrivă, vom continua a lua în considerare efectul, să credem că 
problema depinde de acesta, am putea obține cel mult același rezultat, ca şi 
neobositul căutător de chei din exemplul pe care l-am dat si oare ce a reuşit să 
obţină, căutând în casă cheile care erau în mașină: stres, agitație și frustrare.  
 
 De prea multe ori, în fața a ceva necorespunzător, noi înșine ne considerăm ca 
efect și uităm ceea ce NOI trebuie să facem cu această situație. Mă duc acasă la 
soția mea și îmi dau seama că în ultimul timp ea e un pic obosită. Lucrul acesta mă 
deranjează. Mă lamentez și încerc să-i schimb caracterul. Imi sar in ochi toate 
defectele sale. Nu mă gândesc deloc la faptul că sunt ani de cand că nu-i mai aduc 
flori. Am uitat că înainte să ne fi căsătorit, eu chiar eram un mare iubăreţ, 
romantic, atent să am grijă s-o fac să se simtă bine întotdeauna, s-o înveselesc, dar 
acum, acele câteva momente care le petrec cu ea, comportamentul meu și felul 
meu de a fi sunt complet schimbate. 
 
Sau mă uit la colegii mei și mă gândesc cu iritare că sunt foarte ineficienţi. Nu  
mi-am dat seama că stilul de management pe care îl folosesc cu ei ca fiind extrem 
de descurajant sau atunci când cineva vrea să vorbească cu mine n-am timp. Sau 
nu văd că, spre deosebire de când am început afacerea mea, în puţinul timp pe 
care-l petrec cu ei, sunt atât de tensionat și nervos sau sensibil la problemele pe 
care le am, vorbesc de tot ceea ce nu prea merge și nu dedic niciodată timp pentru 
a le motiva. 
 SINGURA MODALITATE DE A REZOLVA O PROBLEMA ESTE S-O INFRUNTI LUÂND ÎN 
CONSIDERARE SI CAUZA 
 

Am găsit în 100% din cazuri, că orice program de motivare și de perfecționare a 
personalului, tinde să eșueze, cu excepția cazului în care persoana care se află în 
fruntea companiei, "nu se însoară" cu cauzalitatea. Dacă managerul nu învață să ia 
în considerare cauza performanței și eficienței angajaților săi, orice îmbunătățire a 
programului de resurse umane va oferi un maxim de rezultate slabe. 
 
Nu spun că e întotdeauna din vina ta dacă angajații tăi nu produc așa cum ai dori. 
În unele cazuri, ar putea fi într-adevăr așa. În altele, poate depinde de colaboratori. 
 
Dar, chiar și atunci când este clar că responsabilitatea pentru ceva ce nu a fost 
făcut bine se datorează angajatului, nu trebuie să uitați că sunteți lider al 
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companiei și atitudinea pe care o folosiți poate duce spre o soluție sau la 
agravarea problemei.  
 
 Dacă ați interacționa cu angajații dumneavoastră, considerând că este vina lor 
dacă nu execută, dacă nu învață, dacă fac greșeli sau dacă nu sunt motivați, veti fi 
un efect. TU, PUR ȘI SIMPLU DRAMATIZEZI SI MAI MULT PROBLEMA, pentru că, așa 
cum și ei pot avea unele defecte, propria ta atitudine, le va face și mai rău, să 
renunțe. 
 
În cazul povestit, acela privind coeficientul de inteligență, pe care am mentionat 
anterior în acest capitol, lipsa de pregătire în studiul copiilor, care au adus 
broaștele la școală, probabil, nu a fost din vina profesorilor. Aceasta a fost, 
probabil si din cauza mediului în care au crescut, a părinților care nu i-au urmărit 
suficient sau cine știe ce alți factori. Dar povestea cazului, a demonstrat atât de 
izbitor, că, dacă profesorii abordează elevii considerându-se un efect, asta nu a 
îmbunătățit cu nimic situatia; dacă i-ar fi abordat considerând cauza, aceștia ar fi 
obținut randamente mai mari. 
 
În mod similar, este imposibil de a îmbunătăți o altă persoană, în cazul în care nu 
este luată în considerare cauza, pentru eficienţa sa, precum și pentru performanța 
sa. 
 
DACĂ VĂ APROPIAȚI DE O ALTĂ PERSOANĂ LUÂND ÎN CONSIDERARE EFECTUL, DE 
ASEMENEA SI ACEASTA SE VA COMPORTA PRECUM EFECTUL 
 

Cauzativitatea, ca și efectul, sunt contagioase. 
 
Dacă eu insult o persoană cu care sunt certat luând în considerare efectul, ea la 
rândul său, va lua în considerare efectul (despre mine) și va crede, că eu nu sunt de 
înțeles sau că mi-a explicat greșit. De câte ori am văzut doi oameni dând vina unul 
pe altul și am știut privindu-i, că, cu cât se acuzau mai mult, cu atât altercaţia lor va  
continua? 
 
Cauzativitatea este de asemenea contagioasă, dar această contaminare nu apare 
imediat ca în cazul existenţei efectului. Există o mică întârziere. În cazul unui litigiu 
cu o persoană, trebuie luată în considerare cauza, o dată, de două sau de trei ori, 
iar apoi voi vedea că cealaltă persoană va tinde să reflecte la atitudinea mea și la 
rândul său, să înceapă să vadă că și ea are o parte de responsabilitate pentru 
incident. 
  
Putem ajunge să spunem că MANAGERUL CAUZAL CREEAZĂ COLABORATORI 
CAUZALI, MANAGERUL EFECTULUI CREEAZĂ COLABORATORI AI EFECTULUI. 
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Cu alte cuvinte, atunci când realizezi că un angajat de-al tău a greșit, si te duci la el 
considerându-te tu efectul (gândindu-te că eroarea este vina lui) și ii spui: "Dar nu 
ai înțeles nimic, uită-te la dezastrul pe care l-ai facut!" este foarte probabil ca la 
rândul său, el va crede (deși, cu siguranță, nu ti-o va spune) asta: că cel care nu 
explică bine, în realitate eşti tu. 
 
În cazul în care, cu toate acestea, ne confruntăm cu un angajat care a făcut o 
greșeală cu un comportament cauzal, cum ar fi: "Uite, nu ești tu, cel care nu a 
înțeles,ci, eu ti-am explicat gresit", s-ar putea că prima dată să nu se întâmple 
nimic dar, după două sau trei ori, dupa ce noi ii vom vorbi in acest fel el ne va 
spune: "Ia uite ce SI EU AM SA FIU MAI ATENT".Cu alte cuvinte, el, de asemenea, 
devine din ce în mai cauzal. 
 
Între manager și angajații săi se creează un fel de "efect de oglindă". Angajații tind 
să folosească aceeași atitudine pe care managerul o folosește față de ei. 
 
Acest lucru este atât de adevărat că, dacă eu nu mă consider cauza performanței 
echipei mele, creați o echipă de oameni efect. Mă duc la Directorul meu de Vânzări 
și mă enervez din cauza volumului redus de vânzări. În acest sens, eu mă consider 
un efect, cred că munca SA este necorespunzătoare, EL este cel care nu 
administrează vânzătorii bine. După intervenția mea "motivată" ce crezi că va face 
el cu vânzătorii săi? Acesta va merge la vânzătorii săi vizând efectul, aruncând vina 
asupra lor și demotivându-i "de minune". 
 
În cazul în care nu avem angajați, asupra cui ne vom descărca? Pe producție care 
produce cu întârziere? Sau, vom imputa performanța lor slabă pe seama crizei. 
Sau, chiar si mai rău, vom încerca să acţionăm efectul în fața clienților ("Stai așa, 
îmi pare rău, DUMNEATA, domnule client, eşti cel care ai dat comanda târziu. Eu 
nu pot să fac nimic..."). 
 
În cazul în care mă consider de multe ori un efect, la un moment dat, voi aduce toți 
angajații companiei mele să ia în considerare efectul. Managerul care nu este văzut 
ca fiind cauza performanței angajaților săi, creează o echipă de oameni efect care 
dă vina unul pe celălalt pentru ceea ce se întâmplă. 
 
Managerul care acționează, deci, cauzal, obține colaboratori care, la rândul lor să 
acționeze într-un astfel de mod cauzal și prin urmare, sunt mai responsabili și mai 
eficienţi. 
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PRIMELE DETALII REFERITOARE LA CONDUCERE 

 
UN LIDER ESTE CINEVA CARE DĂ ORDINE SAU FACE CERERI PE CARE ANGAJAȚII SĂI 
LE INDEPLINESC CU MÂNDRIE. Cu alte cuvinte, dacă astăzi aici, cu noi ar fi fost Isus 
Hristos, unul dintre cei mai mari lideri din istorie si ne-ar fi cerut să facem ceva, 
NOI LE-AM FI INDEPLINIT CU MÂNDRIE. Același lucru s-ar întâmpla cu Gandhi sau 
oricare dintre ceilalți, marii lideri care au trăit sau trăiesc. Desigur, nu am spune: 
"Ah, am înțeles Isus. Din păcate, în seara aceasta joacă Juventus. Scuza-mă, dar eu 
chiar trebuie să merg acasă "sau" Ah, Gandhi, dar chiar mâine? Uite, mâine e 
Sâmbătă. E deja a doua Sâmbătă cand vin la muncă, în acest weekend am într-
adevăr nevoie de odihnă. " 
 
Am fi, dimpotrivă, încântați de solicitările acestora. Am fi onorați să participăm la 
proiectele lor. Dar acest lucru nu se întâmplă numai cu marii lideri ai istoriei.  Orice 
persoană care are bune abilităţi de conducere va obţine ca angajaţii săi să 
îndeplinească cu mândrie ceea ce ei cer. 
 
Dar noi trebuie să știm și altceva: nu este posibil să se dezvolte un conducător în 
ceea ce privește o persoană dacă luăm în considerare efectul acelei persoane. 
 
Dacă nu esti cauza, pentru o persoană, dacă nu simți că, comportamentul acelei 
persoane depinde numai de tine, asupra acesteia nu vei reuşi niciodată să dezvolţi 
o conducere extraordinară.  
 
VĂ PUTEȚI DEZVOLTA CA LIDER NUMAI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE OAMENII CARE TE 
SIMT CA FIIND CAUZA. 
 
Hai să facem un exemplu practic. Am doi noi angajați, dl. A și dl. B. Orice ar face dl 
A, cred că depinde de mine și că responsabilitatea pentru eventualele erori sau a 
performantei sale mai puţin favorabile, poate fi atribuită în principal mie. În 
schimb, cu dl B, uneori, mă consider cauza, alteori mă consider efectul. De multe 
ori, atunci când el greșește, cred că e vina lui. 
 
Ei bine, după două luni, în care voi acționa în acest fel, un fenomen surprinzător se 
va întâmpla: 
 
˚Când îi cer ceva domnului A, el va face cu mândrie. El va fi fericit să o facă. 
 
˚ Când îi cer ceva domnului B, el va face ce îi cer, pentru că, pur și simplu nu are 
cum face altfel (pentru că, la sfârșitul acestei luni are nevoie de salariu sau pentru 
că eu sunt șeful) dar, oricum va face toate acestea fără tragere de inimă. 
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Luând în considerare rezultatul performanței, precum și starea de spirit a 
angajaților noștri, chiar este cheia cu care putem deschide ușile conducerii. 
 
 
CAUZATIVITATEA MANAGERULUI 
 

"Dacă vrei să știi de ce angajaţii tăi nu lucrează bine, opreşte-te pentru un 
moment, du-te în fața oglinzii și uită-te. În cele mai multe cazuri, cea mai mare 
cauză a problemei, te privește direct în ochi " 
 
Ken Blanchard, autorul cărtii “Antreprenor La Minut”.  
 
Liderii eficienți, știu că munca lor este și pentru a câștiga proprii lor colaboratori. 
Managerii eficienți petrec adesea între 40 - 50% din timpul lor, pentru motivarea şi 
instruirea personalului. Potrivit lui guru al managementului Peter Drucker, 
"Activitatea principală a lui Thomas Watson (fondatorul IBM) a fost: a instrui, a 
instrui, a instrui." 
 
Atunci când unul dintre colaboratorii lor eșuează, acest lider, acceptă 
responsabilitatea pentru performanțele sale slabe și pentru a identifica cauza, 
priveste la el însuși și la propriile lui acțiuni sau omisiuni mai curând, decât ale 
angajatului. 
 
Acești manageri nu primesc doar o forță de muncă mai motivată și eficientă, dar, 
având în vedere cauza, dobândesc prima caracteristică necesară pentru a absorbi 
cunoștințe și de a dezvolta noi competențe: responsabilitatea. 
 
Data viitoare când vă simțiți înfuriat pentru eroarea sau pentru non-performanţa 
unei persoane care o gestionați, nu continua să faci ca individul care continua să 
caute cheile de la mașină în casă în timp ce le-a uitat în mașină. Pentru că, în 
măsura în care vei continua să faci acest lucru, te vei simti doar mai agitat, stresat 
sau supărat. 
 
În cazul în care vrem să îmbunătățim rezultatele pe care le realizăm în 
managementul angajaților noștri, prima idee pe care trebuie să o schimbăm e cea 
cand ne consideram efectul, asa va exista si posibilitatea să ne dezvoltăm sau chiar 
să ne păstrăm poziția de lider. 
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CAPITOLUL 4 
 
 
ȘANSA TA DE A AVEA SUCCES CREŞTE DACĂ VEI ADOPTA 
O EMOȚIE POZITIVĂ 
 
"În afaceri și în conducere crizele sunt inevitabile. Dacă vă implicați, şi în viață și în 
afaceri, se întâmplă în mod regulat, de-a intra și ieși din criză. Capacitatea 
dumneavoastră de a răspunde în mod eficient la un faliment sau o criză este 
adevăratul indicator al conducerii tale, este testul tau real. " 
 
Brian Tracy  
 
Fiecare antreprenor sau manager știe că, în drumul său spre succes vor fi, de 
asemenea, mici eșecuri sau crize. Nu te poți aștepta să escaladezi Everest-ul, fără a 
pune preventiv o genuchiera pe genunchi. 
 
În mod similar, nu se poate crea un grup copleșitor, fără a trăi, de asemenea, 
câteva crize. Un angajat care pleaca, un angajat care ne dezamăgește, un eșec cu 
un client, sunt doar câteva dintre nenumăratele exemple de criză, cu care ne-am 
putea confrunta.  
 
Crizele necesită o anumită datorie emoțională. Primirea de știri proaste sau un 
refuz, nu este pe placul nimănui, mai ales atunci când pune în pericol compania 
noastră sau, chiar mai rău, situația sa economică. 
 
Dar, în cazul în care, în virtutea platii datoriilor emoționale, îti pierzi complet 
bucuria, pur si simplu nu poti rezolva criza si devii un designer de criză. 
 
Daca vrei să ai o carieră copleșitoare, trebuie să înveți acum, să-ti aperi unul dintre 
atuu-rile7 tale principale: starea ta de spirit bună și încărcătură ta pozitivă. Cand le 
pierzi, atunci când ajungi la firmă și tu ești mereu supărat sau iritat, ai pierdut 
capacitatea de a găsi soluții creative, ai pierdut capacitatea de a ridica moralul și 
de a motivara mediul înconjurător, și îți asumi riscul de a transforma compania ta 
cenușie și mohorata. 
 



50 
 

Se vede de la o poștă., atunci intrați într-o companie ca acolo există un proprietar 
care și-a pierdut sarcina pozitivă și voiosia. Oamenii aleargă în jurul sau ca niște 
mici roboți, sunt introvertiți si comunica foarte puțin. 
După o vreme, dupa ce vorbești cu angajații, îți dai seama că într-adevăr le-ar 
placea să-și mai aprindă si ei cate-o țigară, să râda, să fie fericiti, dar nu le este 
permis. 
 
Atmosfera pe care o respir, e o atmosferă de restricții, reglementări și controale. 
  
În cazul în care managerul revine in companie, oamenii renunta sa mai comunice 
între ei. Dacă mai înainte ei au râs și glumit, ii vezi ca tac, se inchid in ei și se dedică 
muncii lor. În adâncul sufletului ei știu că managerul s-ar putea supăra. 
 
Atunci când un angajat greșeste și este prins de către manager, il vezi dand din colt 
in colt, încercând să explice și, dacă ești atent, în ochii lui poți vedea frica sau 
agitație. Asculta în tăcere remarcile sarcastice ale manager-ului. Și după ce 
manager-ul pleaca, se închide în el. 
 
Angajații acestei societăți pare a fi niste hortensii pe care nu le-ai mai udat de ceva 
timp: sunt ofilite. 
 
Prin contrast, atunci când intri într-o companie acolo unde există un proprietar 
care și-a menținut sarcina pozitivă și voiosia, veți vedea un mediu complet diferit. 
Există o atmosferă zgomotoasă și veselă, auzi frecvent rasete. Oamenii sunt foarte 
extrovertiți și comunică mult unul cu celălalt. 
 
Există reguli, dar regula principală este de a satisface clientul, iar restul poate fi 
chiar si încălcat. 
 
În cazul în care managerul se întoarce la companie, nu numai că oamenii nu vor 
tăcea imediat, dar se vor bucura si mai mult. Și, după ce au râs și glumit cu 
managerul lor, îi vezi ca se apuca să lucreze cu mai multă elan. 
 
 Dacă cineva greșește, știe că societatea îl protejează, și nu vor exista măsuri de 
vinovăție sau punitive împotriva lui. Deci, în fața greșelilor, oamenii se confruntă în 
mod deschis cu managerul lor, acceptând sfatul și discutând în mod creativ pentru 
a găsi soluții. Privind la aceste persoane, îți dai seama ca asta simt cu adevărat, ca 
pe propriul lor loc de muncă. 
 
Dar diferența fantastica, o observi în cadrul reuniunilor. În timp ce în compania în 
care managerul si-a pierdut voiosia și starea de spirit pozitivă, a se vedea întâlnirile 
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care sunt monologuri ale managerului, cu numeroase referiri la lipsa de 
responsabilitate a angajaților, iar în cadrul companiilor în care managerul a rămas 
vesel, în cadrul reuniunilor oamenii sunt zâmbitori, glumesc, par aproape să se 
distreze. Hopa, am rostit cuvântul interzis: distracție. 
 
În cazul companiilor în care managerul a păstrat voioșia și buna dispoziție, oamenii 
se distrează. În cazul companiilor în care managerul a pierdut buna dispoziție, în 
schimb, totul a devenit serios. 
 
In primul tip de companie sunt doi angajați care râd și glumesc în fața mașinii de 
cafea. Ei au fost acolo timp de 8 minute. Managerul ii vede și le spune: "Băieți, 
gata cu gluma. Cafeaua ati băut-o. Inapoi la munca." În mintea lui crede că, 
deoarece costul mediu pe minut al unui angajat este de șase sute de lire, zece 
minute din timpul lor costă compania, frumusica suma de șase mii de lire.  
 
 În al doilea tip de companie, managerul, în cazul în care ii vede, se duce la ei, și, de 
asemenea, se pune pe sporovaila si să facă glume. Peste câteva minute, după alte 
câteva glume și farse, oamenii vin înapoi singuri la munca lor, încărcați pozitiv. 
 
După părerea voastra, care va fi, dintre cele doua, compania cu angajații mai 
productivi? Care va fi aceea cu mai multă inovare? În care companie va fi mai 
multa colaborare? În care va fi mai multa rentabilitate? 
 
În ciuda costurilor ridicate ale tuturor acestor pauze de cafea, compania cea mai 
productivă și mai profitabilă va fi cea de-a doua. 
 
După cum spune el, Ken Blanchard, "un mediu aspru și grav înăbușă creativitatea" 
și, prin urmare, productivitatea. 
 
 COMPANIILE IN CARE EXISTA BUNA DISPOZITIE SUNT CELE MAI DE SUCCES 
 
 Îmi pot imagina deja obiecțiile unor cititori. "Ia te uită la Ruggeri. Să te distrezi 
este ok, dar munca e munca și trebuie să fie abordata în mod serios "sau" Ah, da, 
Ruggeri, el spune să fim veseli, dar vino putin în compania mea. Vezi situația de pe 
piață și apoi spune-mi dacă avem pentru ce sa fim fericiti ". 
 
Dar hai sa vedem anumite cazuri practice: 
 
Vreau să citez un ucenic Microsoft, care, după o perioadă de ucenicie la sediul din 
Redmond, a decis să accepte oferta de angajare și să devină, un angajat cu 
drepturi depline al companiei: "Acesta este mediul, mai mult decât orice alt lucru, 
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care m-a convins să lucrez la Microsoft. Am avut în vedere și alte companii, dar nici 
una, nu mi-ar fi permis să joc golf pe coridoare." - W.K., Microsoft. 
Această mărturie nu a fost luata înainte ca Microsoft sa fi fost implicată în celebrul 
proces antitrust american, care a amenințat că va subdiviza societatea. Dar, cum, 
domnii aceștia care au avut un proces în așteptare, si care ar fi putut sa fie o 
lovitură fatală pentru compani, încă mai tolereaza un angajat care " juca golf pe 
coridoare"? Așa e. Și, probabil, la fel ca și spiritul vesel și optimist este ceea ce le-a 
permis să aibă resursele creative necesare pentru a câștiga. 
 
Voi veti spune: "Nu, nu. Ei sunt fericiți pentru că isi pot permite, sunt numărul unu 
în lume, controlează piața, nu pot decat sa fie bine dispusi. Daca ar trai situația 
companiei mele, nu le-ar mai asde de glumit..."  
 
 Dacă ați știi povestea lui Bill Gates, ati ști că nu este chiar așa. Gates este genul 
care în urmă cu câțiva ani, când, inca nu exista Microsoft, a venit, stiind că o 
companie din Albuquerque (SUA), aveau in curs de dezvoltare un produs  numit 
"calculator personal",  și aveau nevoie de software-ul de bază pentru a-l face să 
funcționeze. I-a contactat și le-a promis să-l livreze, deși el nu a avea habar daca 
încă il mai are. Odată ce angajamentul a făcut, împreună cu partenerul său, a 
trebuit să elaboreze o modalitate de a-l crea. Și așa au inventat limbajul de 
calculator ce a făcut calculatoarele personale să devină realitate. Dar, cât de mult 
lipsa de seriozitate și spirit pozitiv pot fi folosite pentru a face față cu încredere la o 
provocare de genul asta? 
 
Cât de multa bucurie nebuneasca a trebuit să anime o persoană ca Ulise, pentru că 
el a îndrăznit să propună, în mijlocul unui război sângeros (in care grecii au 
pierdut), o soluție precum cea a Calului Troian? 
 
Nu știu care dintre voi ați auzit de Caterpillar, liderul mondial în buldozere. V-ati,  
putea aștepta ca, pentru o companie ca aceasta, seriozitatea este totul; că in 
cursul ședințelor nu zboara nici macar o musca, muște, toat lumea tace din gura, si 
ia in liniște notite.  Ei bine, atunci când prezintă noile modele, adesea ei conduc  
mașinile alea gigantice in hainele lor obisnuite... 
 
Sau, să vorbim de industria transportului aerian. Dupa 11 septembrie a suferit un 
declin înspăimântător. Sabena și Swissair au dat faliment, altele dintre ele au 
acumulat pierderi serioase. În această vară, în timp ce eram în SUA, am citit în ziar 
că una dintre companiile aeriene care a trecut cu bine peste aceasta lovitura, și 
continua să meargă bine a fost Southwest Airlines din Dallas. Nu este o coincidență 
faptul că, în această societate, valori precum creativitatea și buna dispozitie a 
angajatilor sunt luate in considerare. Înainte de a fi luat în considerare pentru 
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angajare, un candidat trebuie să răspundă într-un mod satisfăcător la următoarea 
întrebare: ". Spune-mi cum ai folosit recent, simțul umorului într-un mediu de 
lucru"  
 
Gessi s.p.a. di Vintebbio (VC) este un producător de robinete și accesorii pentru 
mobilier de baie, care funcționează într-o piață statică, care nu este în creștere. Cu 
toate acestea, în ultimii trei ani, cifra de afaceri a crescut de la 20 la mai mult de 60 
de miliarde de euro, cu o serie de valori record în perioada ce urmat zilei de 11 
Septembrie. O parte din creștere este cu siguranță atribuită stilului informal, 
deschis și vesel al managerilor săi. Dacă ai încerca să participi la o ședință de 
informare a departamentului de vanzari, veți vedea mai mulți reprezentanți 
autorizați, distrandu-se în așa măsură, incat este puțin probabil, sa renunțe la una 
dintre numeroasele întâlniri pe care Gessi, le desfășoara în cursul anului. Sunt prea 
motivati! O parte din reprezentanți autorizați, susțin chiar că "a participa la 
întâlnirile Gessi, intr-adevar este da o corvoada, deoarece acestea sunt atât de 
multe, dar n-as lipsi pentru nimic in lume". În cadrul acestor întâlniri oamenii sunt 
inspirati, încărcati pozitiv, apreciati. Participând la unele dintre aceste reuniuni, 
chiar sa întâmplat să aud de la un agent "Ce mai belea: mâine am o întâlnire la alta 
dintre companiile pe care le reprezint. Mă duc pentru că trebuie să ma duc, dar nu 
sunt sigur ca o sa fie ca acestea de la Gessi. Acolo, în timpul întâlnirii, încep să ne 
spună tot ce trebuie să facem, iar tu ești la pământ! " 
 
Nu există nimic, care sa aiba un asa de mare impact asupra productivității 
individuale, precum un climat, plin de bucurie și amuzament, la fel cum nu există 
nimic mai deprimant precum seriozitatea excesiva, severitate, vina, critica. Dacă 
doresti ca firma ta sau grupul de persoane pe care-l conduci sa fie cat mai creativa 
si productiva, începe să creezi o ambianță placuta mediului înconjurător. 
 
"O mare toleranță la eșec este o caracteristică esențială a mediului pozitiv și 
inovator, și orientate spre succes. Toleranța, fiasco-ul este o trăsătură aparte a 
culturii companiilor de succes. " 
 
Tom Peters, autorul cartii In Cautarea Excelentei.  
 
 
O EPIDEMIE DE MANAGERI SEVERI 
 
Acum câțiva ani, am fost invitat să particip la o reuniune la sfârșitul anului pe care 
directorul general al unei companii a convocat-o pentru a stabili noul buget. Au 
fost prezenți toți liderii din ramură. Fiecare persoană, printre care si eu, s-au 
îmbrăcat într-un mod foarte formal. Eșantioanele vânzări, care, anul trecut, au 
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intrecut toate recordurile, erau liderii filialei sud-italiene. În acea dimineață, 
avionul lor de la Napoli, a suferit o întârziere, asa incat întâlnirea a început fără ele. 
Am avut un pic de curiozitate cu privire la acei trei oameni, care, cu totii ii descriau 
ca fiind niste adevarati manageri. Am vrut să înțeleg atitudinea lor și modul pentru 
care, ei fac acest lucru, "pentru că există întotdeauna cineva de la care poti învăța 
mai mult pentru a obtine rezultate foarte bune." Pe la 10:30, la întâlnirea, care era 
deja în curs de desfășurare de o oră, ușa se deschise, și a intrat cele trei monstre. 
Noi toți, cu sacourile si cravatele noastre am fost surprinși pentru un moment: 
erau îmbrăcați în tricoul lui Napoli ... 
 
Confruntandu-se cu un astfel de comportament, mulți manageri sunt afectati, o 
consideră o lipsă de respect. Ei gândesc că astfel de oameni, nu sunt serioși in ceea 
ce priveste munca. Dar nu si managerii companiilor care au cel mai mare succes. Ei 
știu că angajatul care, se distreaza si care isi da frau liber simtului umorului, este 
mult mai productiv. 
 
Astăzi există o epidemie reală de manageri severi și seriosi. Acești manageri au 
învățat (nimeni nu știe unde) că, atunci când abordează lucruri cu duritate, ordine, 
disciplina, și preiau frecvent întregul personal, vor câștiga respect și astfel 
productivitatea. 
 
Dacă aveți un sef de genul asta, este greu să-l faci fericit. Nimic din ce faci nu-i 
convine. Găseste întotdeauna defecte. Să râdă, este un lucru care se petrece 
foarte rar. 
 
Managerul pare să fi uitat că oamenii scot ce au mai bun in ei în timp ce se 
distreaza, atunci când sunt fericiți. 
 
Ideea e că, pentru a atinge succesul, trebuie să fie foarte serios și nu foarte vesel, 
devine evidenta dacă ne uităm la stereotipul managerului sau antreprenorului de 
succes, pe care-l avem în minte.  Atunci când ai posibilitatea de a cunoaște unul 
dintre acești oameni care au construit imperii, înainte de întâlnirea tu ești un pic 
intimidat. Te temi că dacă spui ceva greșit, el va da afara din birou. Dar, când 
ajungi sa il cunosti, îți dai seama că ai în față o persoană deschisă, veselă și extrem 
de plăcuta, care știe cum, să-i facă pe oameni să se simtă în largul lor. 
 
Fericirea și succesul merg adesea mână în mână. La prima vedere s-ar părea că 
primul depinde de al doilea. De fapt, aceasta este a doua care depinde de prima.  
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 Dacă nu schimbi, stereotipul managerului de succes, pe care-l ai în cap, compania 
va continua să sufere, să aibă suișuri și coborâșuri, iar tu nu vei intelege de ce 
angajații tăi nu par să obțină rezultate foarte bune. 
Tom Peters și Robert Waterman, în cercetările lor asupra celor mai bine gestionate 
companii americane (In Cautarea Excelentei), au arătat că, în cele mai multe 
companii de succes, poți respira o emoție pozitivă, poți adesea glumi, sunt 
celebrate cu intensitate victoriile, și există o euforie fantastică printre toți 
angajații. Nu numai managerii acestor companii sunt oameni entuziaști, dar, de 
asemenea, sunt selectati pe baza capacității lor de a-si aduce angajații într-o stare 
de spirit pozitivă, și, prin urmare, mai productiva. 
 
 
Sigur, a avea o atmosferă veselă, nu este totul. Dacă aveți oameni fericiți, care sunt 
neprofesioniști, și, prin urmare, nu isi pot face munca lor, vei avea în continuare 
dificultăți. Dar, ști că, în măsura în care aceștia sunt pozitivi, disponibilitatea 
acestora, dorința lor de a învăța, nivelul lor de responsabilitate crește. După tine, 
pentru vânzători, este mult mai probabil, să învețe în întâlnirile pozitive și 
motivante de la Gessi, sau în monologurile invechite și serioase ale concurenților 
lor? 
 
 
Nu iti poti permite sa ai angajați posomorâti sau introvertiti. Nu iti poti permite sa 
fie plictisitori si cenusii. Revitalizează mediul care te inconjoara. Lipsa de bucurie, 
costa. 
 
 
CAPACITATILE NOASTRE PERCEPTIVE SI CREATIVE, SE DIMINUEAZA ODATA CU 
DIMINUAREA EMOȚIILOR  NOASTRE 
 

Philip Mc Graw (autor al bestseller-ului, Strategii de Viata) susține că "nu există nici 
o realitate, dar există doar, percepții." Mc Graw spune că fiecare dintre noi 
construiește propria sa viziune asupra realității bazată pe modul în care 
interpretează percepțiile care provin din mediu.  
 
Un exemplu ar putea fi conceptul de frumusețe. Este extrem de personal. Diferite 
culturi apreciază frumusețea în mod diferit. În unele țări africane, pentru ca o 
femeie, să fie considerata frumoas, trebuie să aibă un gât lung. Sau, timp de mai 
mulți ani, în Japonia medievală, o femeie era considerată fascinanta, dacă avea 
picioarele mici. Fiecare dintre acești oameni au văzut același lucru, o femeie, dar 
filtrau percepțiile pe care le-au primit de la mediu, folosind un filtru special: în 
acest caz, ideea lor de frumusețe.  
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Văzând unul dintre angajatii mei in birou, si care avea o mica sueta cu ceilalti colegi 
ai sai, as putea crede, că acest lucru reprezintă o pierdere de timp pentru mulți 
oameni care sunt plătiti de companie. Un coleg de-al meu, văzând aceeași scenă ar 
putea crede că, datorită întâlnirii la care au participat, oamenii din grup vor fi mai 
implicați și, prin urmare, mai productivi. Percepția mea și a colegului meu, sunt 
identice, dar într-un fel vedem "ceva diferit." 
 
Toată lumea are un punct de vedere sau posedă filtre unice, care fac astfel, ca 
ceea ce noi primim prin cele cinci simțuri sa fie interpretat în mod diferit. Aceste 
"filtre" sunt create prin experiențele pe care le trăim, sunt influențate de cultura în 
care am trăit, și fac parte din aceste "idei" celebre despre care am vorbit în 
capitolul 2. 
 
Chiar și emoțiile pe care le simțim, creaza filtre puternice care ne fac să percepem 
realitatea într-un mod distorsionat. 
 
S-au efectuat nenumărate experimente, cu care se dovedește că doua persoane 
care au un nivel emoțional diferit (una vesel, și una plină de resentimente), citirea 
aceluiași articol de ziar, care se referea la domeniul lor, face o altă viziune a ceea 
ce se intampla. Persoana care este veselă, folosește ceea ce este scris in articol, 
pentru a argumenta că, în industrie, există oportunități de creștere. Cea plină de 
resentimente, are impresia, că pot exista mai multe probleme. 
 
 Ti-i s-a mai intamplat vreodată, ca după ce ai fost supărat pe cineva, să întâlnesti 
un alt angajat, si sa te apuci instantaneu sa critici pana si activitatea acestuia din 
urmă, dar apoi după ce ai evaluat mai temeinic, îti dai seama că, în cele din urmă, 
era vorba de o treabă bine făcută? 
 
Atunci când suntem furiosi plin de resentimente, sau supărați, vom vedea " doar 
jumatatea goala a paharului", avem tendința sa ne axam pe problemele și 
defectele angajaților noștri și făcând în felul ăsta acestia vor incepe a se susţine 
unul pe celălalt. Dar nu numai asta; în măsura în care ne complacem în emoțiile 
negative, vom face chiar mai multe greșeli, determinând personalul nostru să facă 
același lucru. 
 
Ce faci, daca de fapt, angajatul este fie prea anxios, fie prea prudent? Face greșeli, 
este distras, se depreciază atat el insusi cat si propria-i capacitate. Cu siguranță nu 
inovează. Dacă vorbești cu un client, atunci când este în acea stare de spirit, 
clientul nu mai are o impresie bună, nu mai rămâne surprins de serviciul clienți al 
companiei. 
 



57 
 

Un alt exemplu foarte interesant al filtrelor de distorsionare create de emoție, au 
în context, căutarea și selectarea personalului. Anii de de consiliere pentru 
antreprenori mi-au arătat, dincolo de orice îndoială, că antreprenorul care 
menține o emoție și o atitudine pozitivă, este mult mai eficient de a alege, dintr-o 
listă de candidați, persoanele care au cele mai bune caracteristici. 
Pe de altă parte, prin susținerea antreprenorilor în selectarea personalului de 
conducere, am realizat, că antreprenorul care acționează de cele mai multe ori cu 
o emoție colerica sau ostilă față de angajați, este invariabil opusul: de la un 
trandafir de candidați, au tendința de a alege candidatul care apoi va provoca mai 
multe probleme în managementul companiei.  
 
Ca și în afaceri, crizele sau micile eșecuri sunt pe ordinea de zi, trebuie să știm că 
atunci când răspundem la o problemă cu o emoție negativă, atunci când dam 
acestor lucruri puterea de a ne face să pierdem bucuria noastră și simtul umorului, 
e ca si cum am porni un filtru care ne va duce la evaluări distorsionate ale realității 
și a activității angajaților noștri, și care ne va conduce în cele din urmă la 
deprecierea potențialului, grupului de persoane pe care il gestionam. 
 
 Cei mai buni manageri știu acest lucru și apoi, cand sunt confruntati cu probleme 
sau dificultati sau cu esecuri ale propriilor angajati, fac tot posibilul sa mențina un 
climat pozitiv si constructiv, evitând să reacționeze cu mânie, furie, resentimente 
sau severitate. În sinea lor, ei știu că, crizele, sarcinile nerealizate și probleme sunt 
la ordinea zilei, și, că un caracter arțăgos, sever, critic sau ostil este un medicament 
mult mai rău, pentru boala pe care incearcă să o vindece. 
 
 
Ceea ce ai creat se datoreaza în mare parte efortului tau si perseverentei tale, dar 
dacă ai fi ratat bucuria și spiritul pozitiv pe care le-ai avut atunci când ai creat 
compania ta, nu ai fi fost unde esti acum. 
 
Bucuria este ca drojdia. Daca iți lipsește, oricât de mult muncești din greu, toate 
prăjiturile ,pe care le vei face, vor iesi prost. 
 
Inovarea, cei mai buni angajati, succesul și lumea aparțin oamenilor fericiți. 
 
Atunci când pierzi bucuria, din acel moment vei continua să pierzi.  
 
DACĂ VREI CA LUCRURILE SĂ SE SCHIMBE, MAI INTAI TREBUIE SĂ TE SCHIMBI TU 
 

În acest capitol, noi nu spunem că trebuie să fi bun la spus bancuri. Noi spunem că, 
dacă vrei ca lucrurile să se schimbe, dacă vrei angajații tai să fie mai productivi, 



58 
 

dacă vrei ca firma ta sa aiba mai mult succes, primul lucru pe care trebuie să il 
schimbi, esti tu. 
 
Viață poate sa-ti rezerve, evenimente pozitive, sau evenimente extrem de 
negative. Este posibil să fi avut profesori buni, sau ai luat ca model cifre care te-au 
indus în eroare. Cultura în care ai crescut ar fi putut să te faca sa-ti dezvolti idei sau 
filtre care sa nu iti usureze munca pentru motivarea personalului.  
 
 Dar dacă nu recunoști, pentru ceea ce sunt ideile profunde care te conduc spre 
faliment, în cazul în care nu folosesti cu îndrăzneală și curaj  causativitatea pentru 
a sparge aceste mecanisme reactive, dacă nu înveți din când în când, să nu iei totul 
în serios, și să râzi și să glumesti, nu mă întreba de ce  esti, întotdeauna, înconjurat 
de probleme. 
 
În exemplul, cu acei copiii care au fost supuși testelor de IQ, convingerile sociale au 
spus acelor profesori că în cazul în care un copil nu a făcut temele, acestia ar fi 
trebuit să devină severi și furiosi. Dar, atunci când aceiași profesori, adoptând o 
atitudine cauzala, au iesit din acele convingeri, de la ceea ce "era normal să facă în 
această situație", s-a realizat o îmbunătățire a performanțelor elevilor. 
 
Daca vrei să reușesti, trebuie să începi să gândești din nou cu capul. Trebuie să  
contactezi și să dezvolti ceva ce ai deja in tine: bucuria, simțul umorului și spiritul 
pozitiv. 
 
Oricât de dificile pot parea situațiile cu, care tu si firma ta trebuie sa vă confruntați, 
stii că, starea ta de spirit: vesela, pozitiva si motivanta, este lucrul pe care, mai 
mult decat orice altceva, va da ție și angajaților tai, accesul la energiile creative de 
care aveți nevoie pentru a depăși numeroasele obstacole care stau între tine și 
obiectivele tale. 
 
Protejeza-le, și, printre altele, du-te si da un pic "de apă acelor hortensii care sunt 
ofilite”. Bucură-te de ceea ce te inconjoara. 
 
Daca vrei ca lucrurile să se schimbe, mai întâi trebuie să te schimbi tu. 
 
Altfel orice altceva este inutil. 
  

 
 



59 
 

 
 
PARTEA 2° 
 
 
 NOII CONDUCATORI 
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CAPITOLUL 5 
 
 

CE VOR COLABORATORII NOSTRI PENTRU A OFERI 
MAXIMUM 
 
"Personal, sunt nebun după căpșuni cu smântână; dar eu nu știu de ce din motive 
de neînțeles, peștii preferă viermii. " 
 
Dale Carnegie  
 
Citatul de Dale Carnegie, ne prezintă una dintre cele mai mari dificultăți ale celor 
care gestionează personalul: să înțeleagă într-adevăr, care sunt arcurile, care fac sa 
se miste oameni. 
 
În acest capitol vom arăta rezultatele unei cercetări cu privire la factorii de 
motivare care stimulează oamenii să ia măsuri și să le implice în activitățile și 
destinațiile de afaceri. 
 
In exemplul de mai sus, cel cu peștele, un pescar, care pune la undita, capsuni, ca 
momeala, dupa un timp o sa observe ca nici un peste nu trage, acesta s-ar putea 
enerva sau demotiva, și a crede în mod greșit că" peștiilor nu le e foame." O 
concluzie greșită, care ar putea ulterior, duce la a avea mai multe esecuri la 
pescuit. 
 
Dacă am transpune exemplul în domeniul motivației resurselor umane, iar eu, 
încerc să "motivez" personalul meu, nefăcând pârghie pe factorii care ÎNTR-
ADEVĂR ii motiveaza, (sau chiar, folosind factori pe care acestia ii consideră 
nemotivati în timp ce eu cred că i-ar motiva), am putea ajunge la concluzia că 
"oamenii nu doresc să lucreze." O concluzie eronată, din moment ce, spune că 
"peștilor nu le este foame." 
 
Sa demitizam această idee, potrivit căreia oamenii nu au nici o dorință de a lucra. 
Ideea corectă este: "Oamenii, în cazul în care nu sunt motivati în mod 
corespunzător, vor da impresia ca nu doresc să lucreze."  
 
 Ideea "oamenii nu doresc să lucreze" pentru un manager sau o persoană care 
aspiră la o poziție de conducere, denotă în primul rând faptul că se consideră 
"efect". În al doilea rând, este una dintre acele idei care influențează negativ 
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acțiunile noastre și ne determină la rezultate dezastruoase în managementul 
personalului. 
 
Oameni, dacă sunt motivati în mod corespunzător, vor da maximul, ca și peștii care 
vor face tot posibilul pentru a lua momeala... dacă in undita sunt viermi.  
 
Să mergem atunci în domeniul motivației angajaților pentru a risipi o parte din 
confuzia care există pe această temă.  
 
 
CLIENTUL INTERN  
 

Motivarea personalului este mai ușor de înțeles dacă este comparata cu o vânzare. 
În vânzări vom încerca să facem un efort economic pentru client, pentru a satisface 
o parte din nevoile sale. 
 
Chiar și în motivarea personalului, căutăm, să facem un efort, pentru un 
colaborator (de a fi mai organizati, sau de a lucra mai mult, sau de a acorda mai 
multă atenție calității, sau de a face mai multe vizite, sau de a fi mai puțin critic, 
etc., etc.) . 
 
Ca să mă asigur, ca angajatul depune toate eforturile, acesta trebuie să perceapă 
avantajele sau satisfacerea unora dintre cerințele sale. 
 
Într-o societate în curs de dezvoltare, salariul la sfârșitul lunii poate fi un arc 
suficient pentru a se asigura că angajatul îndeplinește acest efort. Dacă aș fi trăit în 
Senegal, în cazul în care există un deficit mare de locuri de muncă și în cazul în care 
nivelul de trai este destul de scăzut, simplul fapt de a fi angajat și să-mi PASTREZ 
un loc de muncă în companie, mi-ar oferi posibilitatea de a-mi îmbunătăți în mod 
constant nivelul meu de trai, și constituie, în sine, o mare sursă de motivație. 
 
 Din păcate (sau din fericire, pentru că nu ar fi frumos să trăiască fără apă de băut 
în casă, sau fără a avea clienți calificați, carora sa le poata vinde), îmbunătățirea 
standardelor de viață ale unei țări aduce în mod inevitabil cu ea faptul că, 
angajatul nostru, ajunge să ia în considerare salariul mai mult și mai mult ca ceva 
datorat "trecerii timpului în companie"; de fapt, încă de la două sau trei luni de la 
preluarea mandatului, salariul tinde să nu mai fie un factor motivant. Este ceva 
dobândit, sau cel puțin este perceput ca atare, de către cei mai mulți angajați. 
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Acest lucru se întâmplă, probabil, nu atât de mult din răutate sau intenții rele din 
partea angajaților, ci pentru faptul că a) de multe ori ceea ce noi le oferim, s-ar 
oferi si în altă parte (pentru anumite tipuri de lucrători, cum ar fi muncitori, 
tehnicieni de producție ,vanzatorii, designeri tehnici,și altele, de multe ori cererea 
depășește oferta); b) bogăția familiei, pune angajatul noastru, într-o situație în 
care, în unele, cazuri nu are o nevoie economică atât de urgentă cum au avut 
părinții noștri (atunci când un cuplu se căsătorește astăzi, de exemplu, în mod 
normal, casa este donată de către părinții lor; mulți adulti de treizeci de ani, încă 
trăiesc în casă cu părinții lor, pe scurt,  de cele mai multe ori nu există o situație 
economică disperată,și c) asigurarile sociale fac angajatul sa perceapa uneori, în 
mod incorect, salariul ca un fapt dobândit. 
 
Eu cu siguranta nu am încercat să spun că sunt de acord cu cele de mai sus. Eu 
doar m-am limitat, de a ma raporta la ceea ce intampla in cele mai multe cazuri. 
 
Salariul de la sfârșitul lunii, el însuși, nu mai este suficient pentru a crea motivație 
și implicare. Evoluția standardelor de viață a creat o evoluție, chiar și în nevoile și 
dorințele angajaților noștri, și să continue să se gândească, ca trebuie sa punem in 
aplicare o politica motivanta, folosind simplul fapt de a plăti un salariu la sfarsitul 
lunii, e ca și cum ai crede că vei continua sa satisfaci nevoile industriei de 
automobile, prin vânzarea modelului Fiat Uno. Nu că Fiat Uno ar fi o masina urata, 
ci dimpotriva; totusi evolutia cerintelor, a facut astfel încât, în timp ce cu câțiva ani 
în urmă a fost probabil cea mai bună mașină compactă de pe piață, astăzi nu mai 
este ceea ce vrea clientul.  
 
 Apoi ne întoarcem la comparația noastră cu activitatea de vânzări. Cerem 
angajaților noștri să facă un efort care adesea impune o standartizare mai mare, 
care presupune să depăşească anumite temeri, unele limite personale, unele idei 
greșite, dar înrădăcinate în el pentru o lungă perioadă de timp. Cerem să se afirme, 
să se schimbe. 
 
Dar care sunt "căpșunile" sau "viermii" pe care le punem in undita? Am spus că 
simplul salariu este considerat un fapt dobândit. Ce altceva mai trebuie să punem 
in undita? 
 
Probabil unii antreprenori, ajunsi la acest punct al cărții, se vor supăra și critica ce 
spun eu: "Dar cum? Eu plătesc deja 2000 de euro pe lună acelui pierde-vară! ", " El 
ar trebui să lucreze din greu pentru salariul iI dau, pentru că la FIECARE sfârșit de 
lună eu îl plătesc!"  și alte comentarii de genul acesta. 
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Astfel de reacții, deși ușor de înțeles, caracterizează un antreprenor care chiar are 
nevoie sa continue lectura acestui capitol. De fapt, el operează în această piață, si 
cu acest punct de vedere, cu siguranță a avut deja multe eșecuri în gestionarea 
angajaților săi. 
 
Salariul este un factor cu adevărat motivant, numai în societățile, în curs de 
dezvoltare, și este NUMAI pentru câteva luni după angajare. Pierde mai târziu, o 
mare parte din mesajul său motivațional. 
 
Pentru a ajunge la soluția problemei motivației, trebuie să evoluam și să ne dăm 
seama că trebuie să luam în considerare persoana pe care o gestionam în calitate 
de CLIENT INTERN. 
 
"În orice societate a erei globale a informațiilor, oamenii sunt resursa cea mai 
importanta. Iar acea resursă merge acasă în fiecare noapte și a doua zi se poate  
sau nu să se mai întoarcă. Companiile cele mai ilustre iau în considerare toți 
angajații lor, ca și cum ar fi intreprinzatori, care desfășoară activități 
independente. " 
 
 Ed McCracken  
 
Cel mai important capital al unei companii sunt oamenii. Cunoaștem care sunt 
arcurile care-i motivează și ii împing să acționeze, sau va fi mai bine ca noi sa 
studiem și le înțelegem în grabă. In zilele noastre odată cu răspândirea dezlănțuită 
a tehnologiei, compania care devine lider este aceea care este capabilă să-și 
păstreze și motiveze oamenii. Compania, care nu are cunoștință de această 
schimbare, și nu pornește, o politică de motivare, precum și implicarea resurselor 
sale umane, este inevitabil sortită eșecului.  
 
O EROARE ÎN A ÎNȚELEGE NEVOILE CLIENTILOR, DUCE ÎN MOD INEVITABIL LA O 
VÂNZARE NEREUȘITA 
 

În orice curs de marketing, suntem învățați că, în scopul de a face o vânzare, 
trebuie mai întâi să înțeleagem cerințele clientului. Dacă înțeleg nevoile clientului, 
pot plasa produsul meu (și, prin urmare, efortul economic pe care clientul va 
trebui să-l facă, ca să-l cumpere) ca si sistemul pe care clientul il are pentru nevoile 
proprii. 
 
Să presupunem că încerc să vând, la un antreprenor, serviciile mele de motivare și 
de formare și că el, în calitate de antreprenor, ia în considerare, mai important 
decât orice altceva, faptul că totul va fi facut cu mare calitate.  
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Eu, vânzătorul, spun: "Uite ce dl Rossi, eu lucrez rapid și iți voi da ieftin." El va fi 
motivat de oferta mea? 
 
Probabil că nu. Dat fiind faptul că cel mai important aspect pentru el este calitatea, 
faptul că eu lucrez în grabă, și el să plătească puțin, l-a demotivat. 
 
Dar ai grijă, eu l-am "demotivat" sa cumpere, în timp ce spuneam ceva care, dupa 
mine, ar fi trebuit sa-l motiveze. Cu alte cuvinte, în opinia mea, am vorbit bine de 
produsul meu. 
 
Noi știm că în vânzare, cel mai important lucru este cel de a afla nevoile clientului 
și NUMAI ATUNCI începem să descriem produsele sau serviciile noastre, ASTFEL 
INCAT ESTE CLAR CA ACESTEA REPREZINTA SISTEMUL PENTRU SATISFACEREA 
CERINTELOR DUMNEAVOASTRA. 
 
Deși ceea ce vreau să spun este simplu si aproape evident, în practică, aceasta este 
EROAREA PE CARE MAJORITATEA DINTRE NOI O COMITE ÎN MOTIVAREA 
PERSONALULUI.  
 
 Mă duc la un angajat, fără să știu nevoile sale si ceea ce îl motivează cu adevărat, 
și incep să-i vorbeasc, să "vândă" importanța de a lucra din greu la firmă, fiind mai 
precis, mai determinat, mai convins. Sunt în pericol de a obține un angajat 
nemotivat.  
De ce? Pentru ca nu cunoaștem nevoile sale, ceea ce EL consideră că este 
important, sunt in pericol de a pune in undita căpșuni sau o furculiță sau un 
pepene ... 
 
La începutul carierei mele, când eram un agent de vânzări începător, greșeala pe 
care am făcut cele mai multe ori a fost să înceap să descriu avantajele produsului 
meu, fără să fi înțeles care erau nevoile clientului sau macar presupunandu-le. Am 
avut un procent de incheiere ingrozitor. 
 
Cum ar fi exemplul cu peștii, înainte de a pune ceva in undita, trebuie să imi dau 
seama ce ii va stimula clienții mei interni (personalul meu) în caz contrar, gândind  
pentru a-i motiva, in realitate sunt in pericol sa-i  demotivez. 
 
CE ANUME MOTIVEAZA CLIENTUL NOSTRU INTERN (ANGAJATUL NOSTRU)  
Am efectuat un studiu asupra a ceea ce sunt factorii de motivare, arcurile care 
împing oamenii la acțiune. În acest studiu amplu, am realizat, cu angajatii din 
diverse categorii, un chestionar,  
in care erau intrebati CE AR DORII DE LA SUPERIORII LOR. 
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Am efectuat acest studiu pe un eșantion mare și reprezentativ, care a inclus 
oameni din diferite domenii și cu ocupații diferite, insa subordonate. Probabil, 
chiar cineva dintre angajații dumneavoastră a fost "cobai". 
 
Le-am prezentat oamenilor, un chestionar, in care am enumerat 10 factori 
motivanti, și am cerut, tuturor acestor angajați,  sa puna în ordine, factorii, de la 1 
la 10, având în vedere 1 ceea ce isi doresc mai mult de la superiorii lor, și 10, ceea 
ce doresc mai puțin. În acest sens am folosit, adaptandu-l la piața italiană, un 
chestionar, care a fost elaborat de catre savantul in stiinta motivarii, Elton Mayo. 
 
 Dar, conștient de faptul că nu întotdeauna angajatul are priorități clare (mulți 
dintre angajații companiilor noastre nu sunt, de fapt, absolventi de la Harvard, în 
științele comportamentale și, prin urmare, nu sunt capabili să recunoască în 
condiții de siguranță care sunt stimulii care ii pun in miscare), am INCERCAT, DE 
FAPT, să ne asigurăm ca superiorul sau va furniza angajatului, ceea ce el a cerut. 
Ne-am dat seama ca, chiar oferindu-i cat a cerut, nu reusea mereu, sa creasca 
productivitatea sa. Apoi le-am fluctuat un pic indemnizația până când nu am găsit 
cu certitudine absolută lucrurile care odata furnizate salariatului, „l-au pus în 
acțiune“ și a crescut productivitatea sa. 
 
Am implicat in cercetare inclusiv managerii companiei, intrebandu-i pe acestia, ce 
au  considerat ei că au vrut angajați. 
 
Acest sondaj a produs rezultate surprinzătoare și ne-a aratat că, în cele mai multe 
cazuri, atunci când clienții noștri au încercat să motiveze personalul, a plecat la 
pescuit „punand căpșuni in undita.“ 
 
Ca o introducere la rezultatele acestui studiu vom face un mic exercițiu. În tabelul 
de mai jos, veți găsi zece factori care pot motiva un angajat. Puneți-vă următoarea 
întrebare: 
 
„Ce anume vrea de la mine personalul meu?“ 
 
Prin urmare, vă cer să pună în ordine, de la 1 la 10 (dând votul „1“, factorului care 
in opinia dumneavoastră, este cel mai dorit, și votul „10“ celui mai puțin dorit) 
acești 10 factori, luând în considerare angajații  dumneavoastra de astăzi.  
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                                         CE VOR DE LA MINE ANGAJAȚII MEI? 

 
 
(Pune în ordine, de la 1 - 10, ținând cont de angajații dvs.actuali) 
 
Condiții bune de muncă 
Sa se simta implicat în problemele legate de muncă 
Nu o disciplina copleșitoare 
Apreciere deplină pentru activitatea desfășurată 
Loialitate din partea conducerii către angajati 
Nivelul salarial bun 
Promoții, și să crească odata cu afacerea dvs. 
 
 Înțelegerea și de interes în probleme personale 
Siguranța la locul de muncă 
Muncă interesanta. 
 
 
 
MANAGERUL CARE DESCURAJEAZĂ PERSONALUL ÎN TIMP CE CREDE CA-I MOTIVEAZA 
 
Ce ai pus în top trei? Care sunt, în opinia dumneavoastră, factorii pe care angajații 
ii doresc cu adevărat? 
 
Prin realizarea acestui studiu, ne-am dat seama că factorii pe care managerul i-a 
pus pe primul loc, de multe ori nu coincid cu ceea ce este, de fapt necesar 
angajatilor săi. Acest lucru a condus la un manager care a interacționat cu 
personalul său să creada că îi motivează, atunci când de fapt, el ii descuraja.  
 
Atentie, acest lucru, nu a fost sondajul politic, clasic, realizat prin telefon sau prin 
supunerea unei persoanei la un chestionar. A fost nevoie de ani de studiu, pentru a 
colecta date și pentru a-l testa. Desi rezultatele pot parea ciudate (dar atunci vei 
vedea si vei fi de acord), de fiecare dată când am încercat să acționăm fără a 
respecta valorile care au rezultat în urma studiului, am obtinut angajați 
descurajati. 
 
După cum s-au profilat rezultatele acestui studiu, primele reacții atat ale mele cat 
și ale colegilor mei, au fost de surpriza, de neîncredere. Noi nu am înțeles de ce 
angajații ar putea să prefere anumiti alți stimuli. Nu părea să corespundă cu ceea 
ce personalul insusi ne spusese. Era ca și în cazul în care, într-un studiu ipotetic 
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facut printre pesti, acestia spuneau că ar fi căpșuni cu smântână, dar apoi, în 
realitate, ei ar fi reactionat prin mișcare numai dacă le-am fi dat viermi. 
 
Același lucru se întâmplă cu angajații noștri. Cu toate că v-am putea solicita și alți 
factori, ceea ce cu adevărat vor angajatii este pus in ordinea care urmeaza: 
 
1) APRECIERE DEPLINA PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ:  
 
Oamenii cu alte cuvinte, isi doresc ca superiorii lor, sa le spuna de asemenea, ce 
au făcut bine, și nu numai ceea ce au făcut greșit.  
 
 O persoană nu greseste tot ceea ce face într-o zi. Adesea, realizeaza, si lucruri 
făcute bine. Uneori poate fi în întârziere în executarea unui anumit lucru. Dar, de 
foarte multe ori este CHIAR punctual sau chiar in avans. 
 
Ei bine angajații noștri, atunci când fac bine ceva, VOR SĂ SPUNEM ACEASTA SI SA 
REMARCAM ACEST FAPT. 
 
Dar, in mentalitatea managerului modern, exista această tendință absurda să se 
creadă că „ceea ce a fost făcut bine se datorează numai muncii sale și, prin urmare, 
nu merită nici o mențiune“. Ceea ce nu s-a făcut bine, în schimb, se va remarca,se 
va corecta si va fi adus imediat la cunoștința persoanei respective. Un fel de „Este 
mai important să subliniem lucrurile care nu au fost făcute bine decât cele care au 
fost făcut bine“, cu alte cuvintea, să fie descurajati LA MAXIMUM. 
 
Dacă doriți să obțineți un personal motivat, fraza care abia am rostit-o, va trebui 
INVERSATĂ: 
 
ESTE MULT MAI IMPORTANT SĂ SUBLINIEM ANGAJATULUI NOSTRU, LUCRURILE 
FACUTE BINE, DECAT CELE FACUTE GRESIT, pentru că aceasta este singura 
modalitate de a motiva și de "incarca" oameni. 
 
Nu spun că nu ar trebui să corectam erorile angajaților noștri și trebuie să trecem 
peste asta. În capitolul X, vom vedea modul în care trebuie să luam măsuri pentru 
a corecta unul dintre angajații noștri atunci când acesta face greșeli, procedura 
exactă care nu duce la demotivare. 
 
Ceea ce oamenii noștri ne cer este, doar ca NOI VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CÂND AM 
FĂCUT LUCRURILE BINE. 
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 Aprecierea este de fapt ce facem cu adevarat sa punem in miscare si sa 
imbunatatim prestatia oamenilor. 
 
Să examinăm studiul de caz de mai jos. 
 
Într-o companie, zece tehnicieni au fost implicați în următorul experiment: ei au 
fost împărțiti în două grupuri având aceeași capacitate, și le-au fost date fiecaruia 
dintre cele două grupuri cate zece probleme de matematica / fizica legate de 
activitatea lor.  
 
 Primului grup, indiferent de rezultatele pe care le-a obținut, i sa spus că este 
necesar să depună eforturi mai mari și îmbunătățire a acestora, deoarece 
performanța lor nu a fost adecvată. Ca dovada a cestui fapt, au fost prezentate, 
toate problemele pe care tehnicienii grupului nu au fost în măsură să le rezolve. 
Prin urmare, acestia au fost încurajati să se implice mai mult in studiu, deoarece, 
după două săptămâni, va urma al doilea test. 
 
Celui de-al doilea grup, indiferent de rezultatele pe care le-a obținut, i s-a spus că 
ei au fost buni deoarece au rezolvat în mod corect multe dintre problemele  care 
le-au fost date (de fapt, au rezolvat mai mult sau mai puțin, același  număr de 
probleme din primul grup). Si acestora din urmă le-a fost cominicat, de asemenea, 
că după două săptămâni, se vor confrunta cu un nou test. 
 
Ei bine, în următorul test, FIECARE INDIVID DIN PRIMUL GRUP A OBTINUT, 
REZULTATE MAI PROASTE, DECÂT LA PRIMUL TEST. FIECARE SINGUR INDIVID DIN 
CEL DE-AL DOILEA GRUP, A OBTINUT REZULTATE NET SUPERIOARE FATA DE 
PRIMUL TEST. 
 
Ceea ce reiese din experimentul de mai sus pare absurd. S-ar părea că daca ne 
limitam, doar sa spunem oamenilor, pur și simplu, ceea ce au făcut bine, dorința 
lor de a învăța și, prin urmare, si productivitatea acestora crește. 
 
Potrivit lui Kenneth Blanchard, autorul bestseller-ului, La Minut și expert în 
motivare, un bun manager, VA TREBUII SA SE INDREPTE SA SURPRINDA OAMENII 
ÎN TIMP CE FAC CEEA CE ESTE CORECT PENTRU COMPANIE. Operând în acest mod, 
în conformitate cu Blanchard, el ar fi personal motivat în mod constant. 
 
Observaţi deci cum imprejurarea evocata mai sus este în contrast puternic cu 
modul obișnuit de a acționa al managerului nostru, care este un fel de „hai să dam 
o tura prin compania ca sa vedem ce belele mai au de gând să pună astia la cale.“ 
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Dar de câte ori spunem „Bravo!“ Sau „Excepțional!“ pentru angajații noștri, în 
cursul unei zile? Dacă noi nu spunem cel puțin de o duzină de ori pe zi, vom nega 
oamenilor combustibilul necesar ca să crească. Trebuie să ne antrenăm pentru a 
introduce in vocabularul nostru cuvinte sau fraze, cum ar fi:  
 
„Minunat!“, „Ești un campion!“, „Excelent!“ „Foarte bine!“. Trebuie să spunem 
aceste cuvinte angajatilor nostrii, literalmente de ZECI de ori pe zi. 
Unii dintre noi ar putea argumenta că „a spune prea des la oameni ca sunt buni, 
acestia, ne vor cere în mod constant creșteri salariale.“ Acest lucru este valabil 
numai pentru aproximativ 5 persoane din 100. Pentru celelalte 95%, dacă nu 
apreciezi în mod regulat tot ce-au făcut bine, vei obține descurajarea și implicit, o 
productivitatea inferioara.  
 
Într-adevăr, după cum va fi prezentat la sfârșitul acestui capitol, DACĂ NU LE 
SPUNEM „BRAVO!“ IN MOD CONSTANT, OAMENII VOR SFÂRȘI PRIN A FI MOTIVATI 
DOAR DE CRESTEREA SALARIULUI. 
 
Am constatat că EXISTĂ O RELAȚIE DIRECTĂ între numărul de premii şi aprecierii pe 
care managerul le exprimă personalului său și nivelul lor de motivație. În mod 
similar, am constatat că managerul care isi exprimă foarte rar sau aproape deloc, 
aprecierea față de personal, are INTOTDEAUNA SI FARA EXCEPTIE la comanda sa 
un grup de oameni descurajati. 
 
Unul dintre clientii nostri, managerul unui lanț de supermarketuri în creștere 
rapidă, în timp ce eu vorbeam în timpul unui curs, de această necesitate să-și 
exprime recunoașterea și aprecierea față de oameni, a intervenit spunând că a fost 
complet de acord. Acesta a fost de fapt realizat, atunci când, în timpul întâlnirilor, 
a dat angajatiilor mulțumiri scrise, acestea au creat un efect pozitiv motivațional, 
chiar si cu acele stimulente economice. În unele cazuri, angajații încaseaza, aceste 
premii, și le cheltuiesc în casă.  
 
Dacă doriți ca să realizati importanța pe care unii dintre noi o dau, aprecierilor și 
premiilor, încercați să căutați în unele din dulapurile pe care le aveți acasă. 
Probabil, pe undeva, păstrati încă, unele dintre medaliile care le-ați câștigat la 
concursurile sportive de la școală, de când erati un copil. Ele sunt obiecte care nu 
au nici o valoare economică și sunt adesea inestetice. Dar, nu le aruncați. De ce? 
Pentru că aprecierea este motivanta, extrem de motivanta.  
 
 Unii dintre voi, analizând acest factor, s-ar putea gândi: "Nu, eu pur și simplu nu 
sunt în măsură să spun" bravo "unor angajati. Nu pot. atenția mea se focalizeaza 
automat asupra a ceea ce nu au făcut bine, nu pe ceea ce au făcut bine ". 
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Acestor oameni, din cate imi amintesc, trebuie sa le fie aplicate, cele menționate 
anterior, în capitolul IV: DACĂ VREI CA LUCRURILE SĂ SE SCHIMBE, MAI INTAI 
TREBUIE SA TE SCHIMBI TU. În această carte discuţia nu este despre "tehnici de 
manipulare" concepute pentru a "influența pe furiș oamenii". Este vorba despre 
faptul că obținerea succesului necesită o pregătire constantă pentru a îmbunătăți 
caracteristicile noastre, să ne schimbe ca oameni, si pentru a schimba idei 
preconcepute bine înrădăcinate, care ne determină să acționăm în mod greșit. Am 
făcut acest lucru de multe ori, în trecut, pentru a deveni cel mai buni vânzător și 
cel mai bun manager. De asemenea, trebuie să facem la fel în ceea ce privește 
gestionarea angajaților noștri. 
 
Trebuie să ne antrenam tot timpul pentru a fi in masura sa ne exprimam 
aprecierea și recunoștinta fata de angajații noștri. Poate că la început va trebui să 
ne fortam un pic, dar cu trecerea timpului (și văzând rezultatele pozitive), această 
atitudine va deveni pentru noi, mult mai naturala, până la a face din noi un  lider. 
 
În unele cazuri, capacitatea noastră de a-și exprima aprecierea și recunoașterea 
angajaților noștri ar putea fi afectată de unele idei eronate pe care le-am acumulat 
în mintea noastră: 
 
a) "Când am fos, angajat (sau vânzător sau angajat sau muncitor) m-am comportat 
diferit. Nu-mi pot imagina de ce, el are nevoie de toate aceste lucruri pentru care 
muncește din greu. Pe vremea mea nu a fost nevoie." 
 
Această idee face ca managerul sa continue să folosească „ el însuși“ ca etalon 
pentru a evalua angajații săi. Nu există o greșeală mai mare. 
 
În cazul în care angajații noștri AU FOST CU ADEVARAT CA NOI, dacă a avea, 
propriile noastre abilități și propria noastră capacitate de auto-motivare, probabil, 
acum, ar fi și ei antreprenori sau ar ocupa locul NOSTRU!  
 
 După cum spune Blanchard: „Nu așteptați ca angajații tai sa faca lucrurile PERFECT 
înainte să-l lauzi“. Uneori, rezultatul pe care angajatul nostru l-a obținut este 
pentru el un REZULTAT MARE, chiar dacă pentru noi nu este încă perfect. De 
exemplu, un vânzător care nu a vândut nimic pentru o lungă perioadă de timp vine 
in companie si anunta ca EL A FĂCUT UN CONTRACT! Zile intregi intra în companie 
cu fața tristă, cenusie, aproape deprimat. „Ai închis?“ „Nu. Există o mare negociere 
deschisa, dar încă nimic „(aproape scuzându-se). 
 
Astăzi, cu toate acestea, a închis. Vine în companie și e încarcat, zâmbitor. Vine de 
la responsabilul pentru vânzari si ne prezinta un contract destul de frumusel. El se 
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așteaptă acum, la ceva de la managerul său de vânzări, ceva care sa-i întăreasca 
comportamentul și atitudinea lui câștigătoare. "Ce a mai spus managerul de 
vânzări?" „Eh, dar condițiile de plată ale acestui contract ar fi putut fi mai bune ...“ 
  
El tocmai si-a distrus furnizorul. Acel furnizor, contrar a ceea ce managerul de 
vânzări ar putea crede, va intra iar într-o criză neagră . 
 
A doua idee, e că trebuie să eradicam noi înșine după cum urmează: 
 
b) „Rezultatele bune ale asociaților sunt actualizate. De ce ar trebui să spun bravo 
cuiva care face pur și simplu munca pentru care este plătit? " 
 
Dar imaginați-vă acum Del Piero și Vieri, o Totti unul dintre acești fotbalistii, care 
sunt printre jucatorii de fotbal profesionisti, cei mai bine plătiți din lume. Ce crezi 
că s-ar întâmpla cu motivația lor, dacă nici unul din echipa lor nu ar alerga să-i 
îmbrățișeze atunci când dau un gol? Cum s-ar simți dacă în ziarul de luni sau la 
televizor, nu s-ar face nici o mențiune despre impresionantul lor gest sportiv? 
 
Vei spune că „ei sunt profesioniști,“ „golul este ceea ce aşteptăm cel puţin de la 
ei,“ Capello ar putea spune, de asemenea, „ Eu când eram jucator o făceam mai 
bine“. În acest fel,totusi, vom avea doar o echipă de jucători nemotivați. 
 
Proprietarul de afaceri, sau managerul, care tinde să ia drept sigure rezultatele 
colaboratorilor sai, a ajuns acum la o astfel de „ariditate emoțională personală“, 
probabil, atitudinea sa este în regulă pentru a negocia achiziții  sau pentru a face 
un control de gestiune, dar nu are nimic de-a face cu conducerea oamenilor.  
 
 Nu trebuie, sa presupunem că se cunosc deja rezultatele pe care angajații noștri le 
obțin. Poate pentru noi ar fi fost mai ușor pentru a le obține decât le-a obținut 
angajatul nostru. Probabil l-am plătit foarte bine pentru a face ceea ce face. Dar, te 
rog, atunci când el devine un rezultat noi sa nu spunem: „De ce să-i spun bravo 
dacă a făcut bine facturile? La urma urmei este treaba lui ... 
 
POATE PENTRU NOI, cu marea noastra experiență, „ a face bine facturile“ ESTE 
USOR. PENTRU ANGAJATUL NOSTRU, IN SCHIMB, AR PUTEA FI UN REZULTAT CARE 
NECESITA UN EFORT FOARTE MARE. 
 
În susținerea a ceea ce a fost spus despre deplina apreciere vreau să vă povestesc 
un caz personal, care, în opinia mea, explica foarte bine idea de miracol pe care 
deplina apreciere  pentru activitatea sa o poate genera. 
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Nepotul meu Alex, face școala primară și pur și simplu nu a vrut să invete. Este un 
pic „ca acei studenți de povestea cazului despre IQ-ul, si care aducea broaștele  la 
școla. Într-o zi s-a întâmplat că în timp ce el era școală, Alex, a fost chemat la tablă 
pentru a rezolva o impartire care nimeni din clasă, chiar și cei mai buni, n-ar putea 
rezolva. Alex nu stia sa faca impartiri și, până în acea zi, practic, le-a gresit pe toate. 
Cu toate acestea, în acea zi, probabil accidental, pe aceea impartire, el a fost 
capabil să-o rezolve. Toată lumea în clasa a început să-i spun: „Big Alex! Într-
adevăr, ești foarte bun. " Adica o veritabila ovatie. În ziua aceea am luat masa la 
mama mea și l-am văzut venind, in fuga, spunând: „Bunico, sa mancam repede, 
pentru că după ce am de facut niste lucruri. “La care eu, suspicios, de acesta 
schimbarea de atitudine, am spus: „Dumnezeu știe ce o să facă, probabil va intra in 
vreo belea, mai bine să cercetez“. 
 
Apoi am început să-l întreb, cu o oarecare insistență, că ce avea programat sa faca 
in acea după-amiază. Eram îngrijorat sa nu intre in vreo belea. El continua sa 
vorbeasca într-una, repetând mamei mele, că a trebuit să mănânce repede pentru 
că, după ce trebuia să facă. 
 
Prin virtutea de a insista, în cele din urmă Alex mi-a spus ce vroia să facă după 
masa de prânz: „Trebuie să fac impartiri !!!“  
 
La școală, L-AU MOTIVAT INVOLUNTAR, iar acum, el, care nici macar, nu vroia sa 
auda vorbindu-se despre invatat, dintr-o dată el s-a transformat. Vroia sa facă 
impartiri. De ce? Pentru că cineva ia spus că, in acest domeniu, a fost bun!  
 
Este exact ceea ce vom reuși să obtinem exprimandu-ne aprecierile: oamenii se 
vor concentra mai mult pe ceea ce au făcut bine, ei vor se vor antrena cu mai mult 
angajament pentru a da, treptat, cele mai bune rezultate. 
 
Evaluările nu costă nimic. Dar, fac minuni în crearea modificărilor. 
 
„Fiecare persoană pe care o intalnim are un panou în jurul gâtului său pe care 
scrie: «Fă-mă sa ma simt importantă». Dacă poți face acest lucru, vei avea succes 
nu numai în afaceri, ci și în viață "  
 
                Mary Kay Ash, fondatoarea lantului de companii Mary Kay Cosmetics.  
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CONSECINȚELE CERERII, DE APRECIERE DEPLINA, DIN PARTEA ANGAJATIILOR 
NOSTRII. 
 
Dar faptul că angajații noștri au nevoie de o apreciere completă, atunci când  
analizam mai in profunzime, nu se termină odata cu acțiunea noastră de a spune 
„bravo“ pentru angajații noștri atunci când fac lucrurile bine. 
 
Observand aceasta în mod superficial un manager s-ar putea întreba: „Dar faptul 
să-mi exprim Deplina Apreciere pentru munca depusă la colegii mei, aceasta 
înseamnă că, dacă unul dintre ei dărâma un zid, in mod accidental, cu 
motostivuitorul, trebuie să merg la el si sa-i spun „Excelent, bravo! Ai putea sa pui 
la pământ toata hala, în schimb tu ai dat jos doar un zid. Felicitări din nou!???" 
 
Și asta ne duce la gestionarea erorilor sau a angajaților mai puțin eficaci. Uneori 
realizez că observand activitatea unora dintre angajații noștri, nu găsesc, intr-
adevar, nimic pentru care să le spun bravo. Sau, unul dintre angajații noștri face o 
greșeală, cum acționăm? Dacă ne limităm doar la a remarca eroarea, el va avea 
tendința de a se demotiva. Dar dacă îi spunem ca e bine și vom trece peste, în final  
el ar putea  facă aceleași greșeli.  
 
Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să analizăm mai profund ceea ce înseamnă 
faptul, că angajații noștri au pus Apreciere Deplina Pentru Munca Prestată, pe 
primul loc între valorile motivante. 
 
Faptul că Aprecierea Deplină Pentru Munca Prestată a fost pusă pe primul loc,  
înseamnă că ANGAJATUL NOSTRU VREA UN SEF CARE SA-L PUNA ÎN POZITIA DE A 
BENEFICIA DE ACEL ,,BRAVO"! Cu alte cuvinte, personalul nostru, isi doreste lideri 
care sa-i ajuta sa obține rezultate, care sa-i faca sa  câștige. Ei isi doresc antrenori! 
 
Tom Peters, vorbind despre companiile cele mai de succes, a declarat că 
„transformă bărbați și femei mai putin talentati in câștigători. Permit, si chiar 
promovează, ca persoanele să se distingă." 
 
Angajatul nostru, doreste un lider care sa-i ajute să triumfe, pentru a scoate în 
evidență calitățile care sunt prezente în el. Și în sintagma „ transformand oameni 
mai putin talentati, in niste castigatori“ avem una dintre cele mai importante chei 
de motivare. Ori de câte ori suntem în măsură să ne asiguram că angajații noștri 
reusesc să demonstreze capacitățile si competentele lor, obținem un angajat mai 
motivat. 
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Dar ia în considerare pentru un moment, pe noi înșine. Ce anume reprezinta 
pentru noi noul depozit al companiei? Ce anume reprezinta pentru noi, trecerea 
de la 20% în cota de piață la 27,5%? Pentru ce depunem un efort atat de mare 
pentru a creste companiile noastre? Facem acest lucru pentru a câștiga mai mulți 
bani? 
 
Uneori întâlnesc antreprenori care, deși acum sunt milionari, ei ajung dimineața la 
ora 06:00 în companie. Ei sunt primii care sosesc și ultimii care pleaca. Probabil că 
ar putea vinde totul și să se retragă si să trăiasca o viața de huzur in Maldive. Dar, 
în ciuda acestui fapt ei continuă să-mi vorbească de investitii, de cum sa faca sa  
crească compania, pentru a deschide alte ramuri, pentru a lansa noi produse. 
 
 De ce ei operează în, în acest fel? De ce ei sunt în căutarea aprecierii depline? Ce 
reprezinta noul depozit, daca nu modul de a-si demonstra abilitatile si aptitudinile 
lor? Ce semnificatie au acele medalii vechi, pe care le ținem în dulap, în cazul în 
care nu dovedesc, că noi am fost câștigătorii? 
 
 
 MANAGERUL CARE INCEARCA SA FIE MOTIVAT DE ANGAJATII SAI  
 

Se intamplă cu adevărat. In ciuda ceea ce tocmai am spus, este, de asemenea, 
evident pentru noi înșine, că în fiecare zi in cadrul companiilor intalnesc managerii 
care in din lipsă de motivare VIN LA ANGAJATII LOR PENTRU A OBȚINE MOTIVARE. 
Nu este un paradox9. Se întâmplă cu adevărat. 
 
De exemplu, există Directorul Departamentului Vanzari care colaboreaza cu 
agentulu sau de vânzări. Directorul Departamentului nu este cu adevărat motivat. 
Înainte de a se intalni cu un client Directorul Departamentului spune agentului sau 
de vânzări: „Tu sa taci, ca acum vorbesc eu.“ Sau, după doar două minute, de cand 
a inceput intalnirea, monopolizeaza inreaga conversatie și conduce el toate 
negocierile. Sau încheie contractul sau dobândește comanda. Când iese de la 
negociere ce va spune agentului sau de vânzări, acest sef de departament, lipsit de  
motivare? El îi va spune: „Ai vazut cum se face?“ Agentul de vânzări ce anume va  
raspunde? „La naiba, dar ești foarte bun !!!“. Acum, seful departamentului, după 
ce a primit apreciere deplină pentru activitatea desfășurată, este motivat. Ceea ce 
acest director de departament nu a obsevat e că adesea  propriul agent de vanzari 
va spune, si altceva: „Va fi dificil pentru mine să devină la fel de bun ca tine ...“ De 
ce? 
 
Pentru că tocmai l-am DEMOTIVAT BRUTAL! Munca noastra in calitate de  
manager este aceea DE A DEMONSTRA CAT DE BUN ESTE, si de a-l pune PE EL în 
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poziția de a primi laude. Nu este ABSOLUT necesar de a arăta cât de buni suntem 
noi!  Pentru că facand astfel, căutăm să ne motiveze angajații noștri în loc să ii 
motivăm noi. 
 
Este dramatic faptul de a observa cât de mulți manageri italieni merg la angajații 
săi să „caută să se motiveze.“ Acolo este managerul care în fața dificultăților unuia 
dintre angajatii sai, se duce la el și-i spune: „Stai, uite, am să-ți arăt cum se face.“ 
Apoi, el face treaba, și când a terminat-o, ii spune angajatului „Ai văzut?“  
 
NU! NU! NU! Pe buna dreptate, dacă este necesar, du-te si arată-i cum se face, 
DAR APOI ANULEZI LUCRU CARE A FOST FACUT SI PUNE-L SA FACA LUCRUL DIN 
NOU, PANA CE EL VA REUSI SA-L FACA BINE.  Și, dacă este necesar, exersezi chiar și 
de zece ori, pentru că este de datoria TA ca exercitiul LUI să-l pună în poziția de a 
primi un "bravo"! 
 
Sau e managerul care ajunge într-o companie un pic„nemotivat, un pic plictisit. El 
vede un angajat de-al sau care face o treabă destul de bine. Se duce la el și-i 
spune: „Uite, acum îți voi arăta ce se poate face chiar mai bine, și într-un timp mai 
scurt. Urmărește-ma. Uite, eu o pot face chiar și cu ochii închiși. Uite, fără mâini 
acum ... " 
 
Cu alte cuvinte, acest manager, în mod constant încearcă să arate colegilor săi cat 
este EL de bun, cat este el abil. De ce? Pentru că EL ÎNSUSI DUCE LIPSA DE 
MOTIVARE! Poate ca nu au priorități exacte pe care ar trebui să atingă, poate că e 
de la suprasarcină. Cine știe. Faptul e, că acest manager nu face nimic pentru 
companie pentru a surprinde oamenii în timp ce fac ceva bine sau pentru a-i 
pregăti pentru a-i face mai eficienti, ci, in schimb se invarte prin compania 
demostrandu-si propriul talent. 
 
În mod ironic, este ca și cum, eu, modest jucător de fotbal, m-am trezit aproape de 
Maradona, care vrea să mă motiveze. Maradona se aseaza in mijlocul terenului și 
spune: „Uite acum iti voi arata ca sunt capabil sa lovesc bara transversală, de la 
jumatatea terenului.“ Sut. Bara transversală. „O să-ți arăt că pot s-o fac din nou.“ 
Sut. bara transversală. 
 
 
„Uită-te bine cum reusesc sa dau mingea cu acest efect.“ Sut. Bara transversală. 
NU! NU! NU! Asta nu este un manager. Este un demotivator de personal! 
Managerul real, liderul adevărat este cel care se aseaza in mijlocul terenului  cu 
asistentul său și spune: „Acum vom sta aici si vei lovit bara transversală. Nu 



77 
 

contează dacă trebuie să stăm aici toată noaptea. Esti în stare să o faci și o vei lovi. 
„Adevăratul conducător este cel care te face să-i invingi pe alții.  
 
 O SCHIMBARE RADICALA DE GESTIONARE A CARIEREI 
 
Tot ceea ce spunem, impune ca orientarea managerului să treacă printr-o 
schimbare radicală. Trebuie să ne schimbăm o idee care este de multe ori esențială 
pentru noi și ca atare, modul în care afectează viziunea pe care o avem in munca 
noastră. 
 
Este necesar ca îndrumarea adecvată a managerului, sa treaca de la 
 

 MANAGERUL CARE NU REUȘESTE IN CARIERA 
la 
MANAGERUL CARE ISI INDEPLINESTE SARCINILE, CARE CREEAZA PERSONAL 
PRODUCTIV 

 
Și aceasta este ceea ce vrem să facem, dacă dorim o crestere radicala a motivației 
personalului nostru. Fiecare dintre noi trebuie să identifice 5 sau 6 oameni buni, cu 
potențial, și să se dedice în totalitate acestora, ca un antrenor, ca să-i faca sa 
crească și în cele din urmă sa câștige. 
 
Doar trebuie sa ne dedicam in totalitate timpul, rolului nostru ca antrenori si care 
vor obtine un grup de oameni extrem de motivați. Managerul care duce pe umeri 
această toata aceasta munca, deoarece: „eu sunt singurul de aici care știe cum să 
facă lucrurile mearga bine“ sau pentru că „Nu, acest lucru trebuie să-l fac neapărat 
eu; colegii mei nu ar fi niciodată în stare" ISI VA SUSTINE CU HOTARARE, FAPTUL 
CA E INTR-O LIPSA DE MOTIVARE SI CA NUMAI ACELE SARCINI SUNT MODUL SAU 
DE A-ȘI DEMONSTRA ABILITĂȚILE SALE. 
 
Acest tip de manager sfârșește suprasolicitat, muncind în fiecare sfârșit de 
săptămână și trebuie să facă mereu față crizei. În plus, el va ajunge, în mod 
inevitabil, să aibă o echipă de angajați nemotivați. 
 
Pentru a închide această parte din Aprecierea Deplină pentru Munca Depusă, 
permiteți-mi să-i citez unul dintre cei mai mari generali din istorie: Napoleon. 
Napoleon a creat în Europa multe dezastre și milioane de victime, dar un lucru este 
sigur. Din toate părțile ii vine atribuita o foarte mare motivare personala.  Legenda 
spune că el era capabil să traversa Alpii cu o armată care a fost, in cea mai mare 
parte compusă din bărbați desculți.  
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 Ei bine, despre oameni, Napoleon a spus: 
 
„Oamenii nu ar vinde viața lor chiar și pentru tot aurul din lume. Dar ti-o va da în 
schimbul unei medalii." 
 
Dăm medalii angajaților noștri. Să-i surprindem în timp ce fac ceva bun și să zicem 
asta cu solemnitate. Să-i antrenăm sa fie EI invingatori, in loc sa ne plimbăm prin 
companie căutand să ne motiveze ei pe noi. În cel mai scurt timp, vom descoperi 
că angajații noștri ne vor da nu numai timpul lor, dar, de asemenea, si inimile lor. 
 
Continuăm acum cu rezultatele investigației noastre. Al doilea element pe care 
angajații noștri doresc de managerii lor este: 
 
2) SA SE SIMTA IMPLICATI IN PROBLEMELE DE MUNCA.  
 
Ce înseamnă „A se Simti Implicați în Problemele de Muncă“? 
 
Implicarea are de a face cu informația, cu faptul că aveți informații despre ce se 
întâmplă. 
 
Fostul președinte și CEO al Scandinavian Airlines, John Carlzon, a declarat: „Un 
individ fără informații nu își poate asuma responsabilitatea. O persoană careia i se 
furnizeaza aceste informații, nu poate face altceva, decat să își asume 
responsabilitatea. " 
 
Ne mutăm în mod deliberat discursul nostru într-un teren de fotbal, nu pentru că 
acest exemplu nu ține în companie, ci pentru că, uneori, este util să ne uitam la 
sport ca la un model de motivare. In sport, de fapt, fiecare antrenor știe că 
motivația grupului este crucială. Cinci minute de demotivare al unui jucător, în 
aproape toate sporturile, poate însemna pierderea unui joc. A avea jucători 
motivați este unul dintre cei mai importanți factori. 
 
Imaginați-vă un atacant care, printr-o ciudata intamplare, ii este permis doar sa 
vadă numai jumătatea de teren a adversarilor, cea unde el trebuie să marcheze, 
fără sa i se permita să vadă jumatatea de teren a echipei sale. Imaginați-vă acum 
un antrenor care mai are cinci minute pana la sfarsitul partide strigand: „Oh, 
trebuie sa marchezi !!!“ Și el răspunde: „Dar cum? Am marcat de deja două ori. " El 
nu știe că echipa sa, între timp, și-a luat trei ...  
 
Sau să experientam exemplul și imaginați-vă o echipă de jucători care, din anumite 
motive stranii, nu știu niciodată rezultatul jocului, sau ce loc ocupa in clasament și, 
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nici măcar nu știu cine este „echipa în tricoul galben-verde împotriva cărora ei 
joacă”. Care ar fi nivelul de motivare a acestor jucători? Naspa', ati spune. Toate 
aceste exemple ne permit să vedem care este rezultatul daca nu oferim informații 
angajaților noștri. 
 
Angajații noștri știu scorul final? Cu alte cuvinte, ei știu cum merg lucrurile? Ei 
cunosc cifrele de afaceri? Ei cunosc planurile și prioritățile companiei? CONSTANT 
ei sunt informați despre ceea ce se întâmplă? 
 
Noi forțam si mai mult exemplul cu jucătorul de fotbal și ne imaginăm că, în plus că 
nu cunoaște locul echipei sale în clasamentul și că nu este informat de rezultatul 
jocului, dar nici măcar nu știu ce fac alți jucători ( „nu este atât de important ca el 
sa știe, el trebuie să facă și încă s-o faca bine „). Care ar fi nivelul de motivație? 
Slab. Dar antrenorul la un moment dat strigă, „Oh, uite ca trebuie să fugi! Dar, 
suteaza minge aia odata, la naiba! Te plătesc un miliard pe an. Ai face bine să treci 
la treabă !!“. Ce anume gândim despre un antrenor de genul asta? Am crede că 
pur și simplu nu este capabil. Ce nu a înțeles, e, că, oricat ai țipa sau oricat ai plăti, 
dacă vrei ca jucatorul să se implice, dacă vrei să facă, trebuie să-i dai informații 
despre ce se întâmplă. 
 
Dar, la cat de absurda este acea situație, exista si în cele mai multe dintre afacerile 
noastre. O să-ți spun un caz în care am fost implicat personal. O companie cu 
aproximativ o sută de muncitori ne-a contactat pentru că, spuneau ei, că oamenii 
erau leneși și nu erau deloc implicați. În câteva cuvinte, dupa spusele lor, „nu 
dădea doi bani pe companie.“ Directorii companiei ne-au cerut să facem un curs 
de formare cu o durata de timp mare, a tuturor angajatilor pentru a „ridica nivelul 
de responsabilitate al companiei“ (citat). 
 
În loc să intram în lungi sesiuni de formare, ne limitam cu livrarea unui chestionar 
scurt care contine patru întrebări la care trebuie să răspundă angajatii:  
 
1. Luna trecută, cifra de afaceri a companiei a fost mai mare, mai mic sau egala, cu 
aceeași lună a anului trecut? 
 
2.Cifra de afaceri a companiei in acest an este în creștere, sau in scadere decât 
cifra de afaceri de anul trecut?   
 
3. Care sunt obiectivele pe care compania le-a stabilit pentru acest an? 
  
4. Care sunt obiectivele pe care compania le-a stabilit pentru următorii trei ani?  
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Ce crezi că au răspuns? O amestecatura mare de date. Din răspunsurile angajaților 
nu puteam să îmi dau seama dacă această companie a fost în creștere, a fost in 
stagnare sau a fost în scădere. Angajații, cu alte cuvinte, ne spuneau că ei nu au 
știut rezultatul jocului, nu au știut clasamentul și chiar nici măcar nu știu in ce 
campionat au jucat. A fost suficient pentru a avea o întâlnire cu managerii, unde au 
înțeles că nu erau angajații leneși, ci era vorba chiar de ei si de faptul ca nu i-au 
implicat. 
 
Comunicarea este liantul care ține o organizație unita. Companiile cele mai 
productive fac, ca fluxul de informații sa circule în mod liber. Încrederea este data 
angajaților, furnizandu-le informații financiare relevante. Angajații bine informați 
sunt angajați productivi pentru că se simt implicați. 
 
„Oamenii fără informații nu pot acționa în mod responsabil. Oamenii informați 
sunt obligați să acționeze în mod responsabil "  
  
                    John Carlos, Alan Randolph, Ken Blanchard, consultanți americani..  
 
Direcția lanțului hotelier Holiday Inn, de exemplu, realizând că media camerelor 
ocupate în fiecare zi a fost de doar 67%, a decis să înceapă sa comunice zi de zi 
tuturor angajaților procentul de camere ocupate. Această singură modificare a pus 
în mișcare un proces prin care orientarea de serviciu a fiecărui colaborator s-a 
îmbunătățit radical. În termen de optsprezece luni, ratele de ocupare a ajuns la 
85%.  
 
Intel nu ar fi în cazul în care este în prezent (numărul unu mondial în 
microprocesoare), fără o forță de muncă motivată și angajată. Un factor cheie a 
fost politica pusă în aplicare de către președintele său Andy Grove, de a comunica  
cât mai multe informații posibile numărului maxim de angajati din interiorul 
companiei. „Managementul se face cu bun simț, organizat “ - spune Grove - 
„Comunicam și comunicam și comunicam la toate nivelurile, în orice mod. Oricine 
poate pune orice întrebare oricărei persoane. " 
 
În anii șaptezeci și optzeci, Dana Corporation, sub îndrumarea lui Rene Mc Person, 
în ciuda faptului că a fost o companie care operează într-o industrie low-tech, a 
ajuns să se plaseze pe locul doi în topul „500“ din „Fortune“ în ceea ce privește 
randamentul investițiilor. În 10 ani, veniturile companiei s-au triplat. Una dintre 
liniile esențiale ale filozofiei Mc Person este după cum urmează: 
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„Nimic nu implică mai mulți oameni, nimic nu consolidează mai mult credibilitatea 
și generează entuziasm, decat comunicarea directă. Este esențial să arătăm și să 
discutăm toate cifrele rezultatelor companiei, cu tot personalul nostru. " 
 
Faptul de a nu avea informații, să nu fie conștienți de ceea ce se întâmplă, are un 
impact negativ asupra moralului și entuziasmul angajaților. Adesea, o persoană 
care nu este implicată în mod activ prin furnizarea de informații, încetează să mai 
fie considerată ca parte a jocului. 
 
Faptul de a organiza reuniuni periodice, faptul de a circula statistici, planuri și 
informații referitoare la performanța companiei, precum și faptul de a efectua NOI 
INSUSI discuții unde explicam ce dorim să realizăm ca firmă, poate stimula foarte 
mult echipa pe care o conducem. 
 
Joe Stack, CEO al SRC Corporation (companie americană care se ocupă cu motoare 
de reconstrucție), a fost unul dintre pionierii în asigurarea faptului că angajații au 
acces la fișele contabile ale companie, a înțeles și le-a înțeles, de asemenea, modul 
în care activitatea lor ar putea afecta în mod direct performanțele intreaga 
companie.  
 
Stack si-a început cariera sa la International Harvester. I-au incredințat divizia de 
producție utilaje, in care anul anterior, a existat cea mai mica productivitate din 
întrega companie. Stack a decis să furnizeze fiecarui sef de departament, statistici 
zilnice care au masurat productivitatea departamentului, solicitând ca acestea sa 
fie comparate cu cele ale altor departamente din companie. În doar trei luni, 
productivitatea diviziei sale a trecut de pe ultimul loc pe primul. 
 
Al doilea pe care l-am prezentat deja, Tom Peters, spunea ca, unul dintre cei mai 
importanți factori în companiile de succes este compararea rezultatelor în rândul 
personalului. Potrivit lui Peters, în companiile cel mai bine gestionate, informatia 
este structurata atât de extensiv încât toți angajații știu imediat cine isi va face 
treaba bine si cine nu. Acest lucru creează între angajați un fel de presiuni interne 
de a face mai bine. Controlerul nu mai este managerul, ci, se pare colegul de 
muncă. 
 
Peters continuă să susțină că suntem sensibili la compararea rezultatelor, mai mult 
decât ne imaginăm. Cel mai important lucru este faptul că informația nu este 
prezentată de către companie in mod critic. Poate că este dorința noastră 
inconștientă de a fi câștigători, atunci cand singuri, singurei vedem cifrele si 
suntem încurajați să facem mai bine decât altii, pentru a fi mai bine. Dacă această 
tendință umană este întărită de un mediu care este orientat spre aprecierea 
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deplină pentru munca depusă, creați un cocktail care propulseaza oamenii să 
acționeze. 
 
Dar, prin implicare noi nu intentionam numai a oferi la fiecare angajat, cifre care 
măsoară productivitatea sa, astfel că se poate compara cu cea a altora. Ar fi ca si 
cum ai da atacantului unei echipe titlul de golgheter fără ai face cunoscut, de 
asemenea, clasamentul echipei sale. Implicarea înseamnă, în primul rând, a explica 
performanța companiei, arătând în mod regulat evoluția vânzărilor și alte valori 
importante, pentru a înțelege obiectivele. Pe scurt, să simtă această implicare toți 
angajații noștri care, pentru noi, reprezintă o parte importantă a echipei. 
 
Pentru a motiva, prin urmare, trebuie să furnizăm informații.  
 
 Asta este, trebuie să facem reuniuni, statisticile o demonstreaza, explicând ce 
înseamnă acestea, și la ilustrarea în mod regulat, a planurilor, atat pe termen 
scurt, cat și lung. Nu este suficient pentru a organiza aceste reuniuni, anual sau 
semi-anual. Acestea ar trebui să aibă loc în mod regulat în fiecare departament. 
(Ar fi ca și cum Moggi, CEO-ul. la Juventus, convoca jucători o dată pe an, pentru a 
le spune cum stau în campionat ...). 
 
În timp ce, liderul eficient PRIMESTE SPRIJINUL propriilor sai angajații, implicati   in 
activitatea companiei, managerul mediocru, continuă să fie suprasolicitat, 
baricadat în propria zonă de pedeapsă pentru a respinge de unul singur, asediile 
echipei adversarii. El este prea suprasolicitat pentru a găsi timp pentru ai explica 
lui Del Piero ce se întâmplă, și modul în care acesta l-ar putea ajuta ... 
 
Al treilea element, pe care si-l doresc cel mai mult colaboratorii nostri este:  
 
3) ÎNȚELEGEREA ȘI INTERESUL FAȚĂ DE PROBLEMELE PERSONALE (= UN REAL 
INTERES PENTRU EL, CA PERSOANA)  
 
Am adăugat expresia „un real interes pentru el ca persoană“ pentru a clarifica 
acest aspect, asta nu înseamnă ca „să ne fie puse in carca toate problemele 
personale ale personalului nostru“, dar aceasta înseamnă că, în afară de toate, 
indiferent de relațiile economice care ne leagă de angajati, el, în primul rând, este 
important pentru noi ca persoană. Ne dorim ca el să fie bine, pentru a câștiga. În 
cazul în care agentul nostru de vânzări nu vinde, suntem preocupați nu numai 
pentru faptul că nu se ajunge la buget, dar MAI ÎNTÂI DE TOATE, pentru faptul că 
el nu-si atinge obiectivele sale. 
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Studiul de caz, care urmează este foarte edificator. Într-o companie în sectorul de 
producție au adunat muncitorii de pe linia de asamblare. Au fost intrebati de ce 
anume ei aveau nevoie casă crească productivitatea. Lucrătorii au răspuns că ar 
trebui sa „fie mai puternica lumina de pe linia de asamblare“. Cu alte cuvinte, 
muncitorii au susținut că productivitatea a fost afectată de faptul că era lumina 
putina pe utilaje. 
  
Persoana responsabilă de producție a făcut, prin urmare, ca intensitatea luminii sa 
creasca. La două săptămâni după aceasta schimbarea ce sa întâmplat cu 
productivitatea? Aceasta a crescut. Aşadar s-au întors, din nou să adune muncitorii 
și ia întrebat ce ar putea fi făcut pentru a crește și mai mult productivitatea. 
Muncitorii au răspuns „un aranjament diferit al utilajelor.“ 
 
Prin urmare, managerul de producție, in consecinta a dispus ca mașinile sa fie 
aranjate conform indicațiilor muncitorilor, dar din acel moment, INTR-UN FEL 
IMPERCEPTIBIL ÎN FIECARE ZI, CATE UN PIC, TREPTAT, A ADUS  ILUMUNATUL LA 
NIVELUL DINAINTE. Dupa două săptămâni lumina a revenit așa cum a fost la 
începutul experimentului, insa, utilajele au ramas aranjate asa cum au cerut 
muncitori. Ce sa întâmplat cu productivitatea? Ei bine, n-o sa crezi, dar 
productivitatea a crescut din nou. 
 
După doua săptămâni, o altă sedinta. De data aceasta muncitorii au spus că era 
necesar ca sefii de tura sa făca controale diferite la începutul schimburilor. Prin 
urmare, managerul de producție, a dispus ca sefii de tura, sa faca verificarile 
conform indicatiilor, dar în același timp, puțin câte puțin, sub anumite pretexte, el 
a pus mașinile mai mult sau mai puțin în pozitiile în care se aflau înainte. Și 
productivitatea? N-o sa-ti vina sa crezi, dar a crescut din nou!! 
 
Ce putem concluziona din experimentul de mai sus? Că ceea CE MOTIVEAZĂ CU 
ADEVĂRAT OAMENII, E CA, NU E VORBA DE CEEA CE FACI, CI DE CATA ATENTIE SI 
INTERES LE ARATI!!  
 
Lucrătorii au avut o productivitate mai mare, pentru că cineva era interesat de ele. 
Cineva ii asculta, că cineva  era într-un fel implicat. 
 
Ori de câte ori sunteți interesați într-adevăr de oricare dintre angajații dvs., ori de 
câte ori de el CU ADEVARAT îți pasă, el, ca o consecinta, o să-i pese. 
Unii manageri, care s-au dovedit a fi foarte priceputi la implicarea angajaților lor 
este Lee Iacocca. De două ori a salvat Chrysler de la faliment. Printre poveștile care 
gravitează în jurul „legenda Iacocca“  este cea care ma impresionat cel mai mult. In 
ciuda faptului ca este un om super-bogat, Iacocca mergea să mănânce în sala de 



84 
 

mese impreuna cu muncitorii. De ce? Pentru că el a spunea că doar acordând 
atenție  celor care au lucrat pentru el a reusit sa faca profitabile companiile pe care 
le gestiona. 
  
Interesul față de oameni este atât de important încât vom vorbi în capitolul 
următor, care analizează caracteristicile personale ale liderului. Deocamdată, ceea 
ce trebuie să știți este că angajații noștri reacționează pozitiv dacă cineva se 
intereseaza efectiv de ei, dacă cineva SIMTE cu adevărat ceea ce simt acestia, si să 
nu ii trateze doar ca  pe niste cifre, ci ca indivizi. 
 
Dar fii atent. Acest lucru nu înseamnă că ne-am asumat pentru toate problemele 
personale ale angajaților noștri. Aceasta înseamnă că trebuie să-i ascultam, trebuie 
să-i cunoaștem, trebuie să înțelegem ce se întâmplă în viața lor. Preocuparea 
noastră și câteva sfaturi ale noastre, pot face adesea minuni pentru nivelul lor de 
motivare. 
 
Unii manageri vor spune: „Eu nu sunt interesat de problemele personale ale 
personalului meu. Am deja prea multe eu" sau “Dacă eu sunt interesat de 
problemele personalului meu, acestia vor începe să-mi ceara bani", sau  “Dacă 
sunt prea interesat de ei, vor incepe sa nu ma mai respecte."   Din nou, managerul 
care are astfel de gânduri, este acela care de ceva timp are dificultăți în 
gestionarea resurselor umane. De ce? Deoarece nu există nici un substitut pentru 
interesul pe care-l avem pentru oameni. 
 
Sa ne intreabam cand a fost ultima dată când ne-am dus la masa de prânz cu un 
angajat și am fost cu adevărat interesați de obiectivele pe care el le-a stabilit 
pentru cariera sa? Sau ultima dată când l-am întrebat cum merg lucrurile în viața 
sa. Când a fost ultima dată când am dovedit unui omul de-al nostru, ca, indiferent 
de productivitatea sa, era important pentru noi ca persoană? 
 
Cunoaștem scopurile și ambițiile tuturor principalelor persoane care lucrează 
pentru noi? 
 
Facem cazul de emoțiile și problemele lor? Il simtim ca fiind, al nostru? 
  
Dacă noi nu facem asta, sau o facem numai în parte, noi pierdem un tren atât de 
important din punct de vedere al productivității și angajamentului, care nici măcar 
nu ne-am imagina. Deoarece lucru este înțeles, nu voi mai adăuga mai multe 
explicații teoretice, dar voi menționa un angajat al unei companii, si care într-un 
timp scurt, datorită unui nou management realizat, a fost complet remediat: 
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„Ceea ce mă motivează este faptul sa stiu ca firma are grija de mine; așa că si eu, la 
randul meu, am grijă de ei. Eu chiar gandesc în acest fel. „ C. A. 
 
Deseori, managerii spun ca „nu se pot interesa de angajații lor, deoarece ei nu au 
timp, sunt suprasolicitati.“ Această idee în primul rând indică un manager care, 
probabil, nu își dă seama că societatea sa a crescut și așa trebuie să  treaca de la 
„managerul care lucreaza“ la „managerul care a lucrat.“ În al doilea rând, acest 
manager, ignorând oamenii din jurul lui, va fi suprasolicitat în mod constant. Nu îi 
motivează pe oameni, va continua să se întâlnească cu crize de tot felul, la care va 
trebui să facă față de unul singur.  
 
 IN ORDINE ALȚI FACTORI SUPLIMENTARI 
 

Imediat după Apreciere Deplina, Implicare și Interese, angajații ne cer „Salariu 
bun“ și „Securitate la Locul de muncă.“ 
 
Cu siguranță, după cum Aprecierea Deplină este importanta pentru angajați, nu o 
să înlocuiască pe deplin faptul că acestia au, de asemenea, necesități economice. 
Dar vom vedea clasamentul complet al valorilor motivante, în conformitate cu 
personalul:  
 
CE ANUME, CONSIDERA PERSONALUL, MAI IMPORTANT 
 
1. Apreciere deplină pentru activitatea desfășurată 
2.Sa se simta implicat în problemele legate de muncă  
3.Înțelegere și interes în probleme personale (interesul în el ca  persoană) 
4. Nivelul de salarizare bun  
5.Siguranta la locul de muncă  
6. Munca interesanta 
7. Promoții și o creștere, odata cu compania  
8. Loialitatea conducerii, față de angajati  
9. Condițiile bune de muncă 
10.Disciplina nu prea coplesitoare 
 
Studiul rezultatelor constatate in această investigație ne furnizeaza alte date cu 
privire la ceea ce-i motiveaza cu adevarat oamenii noștri. 
 
Să luăm factorul pe care angajații noștri l-au pus pe al șaselea loc (Muncă 
Interesanta). Am întrebat de ce acest factor a fost pe locul al șaselea. Am întrebat 
ce era un „job interesant“: este un loc de muncă în care te pricepi, si unde îsi pot 
demonstra abilitățile lor. 
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„Persoana care face un lucru bine primește un feedback pozitiv, comportamentul 
pozitiv va continua, cel mai probabil, în viitor,“ - Ken Blanchard 
 
Pentru ce „Promoțiile și creșterea odata cu compania“ este pe locul șapte? Pentru 
că dacă lucrez intr-o firma in care managerii ma antreneza să câștig și mă surprind 
că fac lucrurile corect, dacă sunt implicați în probleme de muncă și în cazul în care 
superiorii mei se intereseaza CU ADEVARAT de mine ca persoană, păi ...  CU 
SIGURANTA CA EU CRESC IN COMPANIA ACEEA! Nu simt nevoia si nu cere nici 
macar un „plan de cariera“. 
 
Este de asemenea interesant de observat că „DISCIPLINA NU PREA 
COPLESITOARE“, a fost retrogradat pe locul al zecelea. Ce înseamnă? Aceasta 
înseamnă că, dacă pretuim o persoană, o implicam si suntem foarte interesați 
CHIAR și pentru succesul acesteia, ei nu-i pasă dacă o vom supune la programe 
istovitoare sau o punem sa munceasca din greu. Ea ne va da sufletul  
 
PACHETULUI DE REMUNERARE ASTEPTAT 
 

Pentru a înțelege mai deplin motivația trebuie să adăugați un alt concept, cel al 
„pachetului salarial așteptat“, în cazul în care termenul de „pachetul“ înțelegem „o 
combinație de lucruri.“  
 
 Fiecare persoană care începe o muncă, sau a început să lucreze cu o firma, se 
aștepta la un salariu. Această remunerație nu se face numai din bani, dar acesta 
este un set de lucruri real. Conceptul de „Pachet Salarial Așteptat“, explică de ce 
unii angajati sunt descurajati.  
 
PACHETUL SALARIAL ASTEPTAT   
Remunerare Concret                                      Remunerare Intangibila 
Salariu                     Apreciere deplină pentru activitatea desfășurată  
Stimulente       Implicarea în problemele legate de muncă  
Spații/Echipamente     Interesul pentru el ca persoană 
 -----------------------------                                       --------------------------------  
=Factori Hard                                  = Factori Soft  
 
Colaboratorul nostru, se așteaptă la un salariu. Acesta este compus dintr-o 
remunerație MATERIALĂ (compus din elemente concrete, și anume factori „hard“, 
adică palpabili) și un salariu INTANGIBIL (și anume, compus din elemente „soft“, 
imateriale sau imateriale). 
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Ambele tipuri de compensare trebuie să fie prezente, altfel ANGAJATUL devine 
demotivat. 
 
Factorii hard (grei) constau din salarii, planuri de stimulare, spații de calitate în 
care să lucreze sau cele mai bune echipamente pentru a-si desfasura propria lor 
muncă (de exemplu: „Iti dau masina de serviciu“ sau „Vei lucra cu cele mai recente 
tehnologii „). 
 
Factorii soft (moi) sunt Apreciere Deplina, Implicarea și Interesul pentru el ca 
persoană. 
 
De fiecare dată când salariul este similar (lipsa de factori soft sau lipsa de factori 
hard) avem o persoană demotivata. 
 Înainte va explicam că cele mai multe dintre problemele noastre se datorează 
faptului că angajatul nostru nu este licențiat în științe comportamentale la 
Harvard. De fapt, problema este că de multe ori angajatul nostru nu reușește să 
recunoască ceea ce sunt factorii de motivare care lipsesc. De exemplu, ar putea fi 
o situație: 
 
Noi nu oferim lucruri usoare unuia dintre angajații noștri. De exemplu, vom 
continua să scoatem in evidenta ceea ce el nu face bine, fără a mai face comentarii 
legate de apreciere, oferim informații limitate și rareori suntem interesați în el. 
Deși continuă să lucreze în cadrul companiei, EL SIMTE CA-I LIPSESTE CEVA. Nu știe 
ce anume, dar simte că ceva nu merge. 
 
Atunci când un prieten îi cere să vada cum merge lucrarea sa, el va răspunde, 
probabil, ceva de genul: „Asa, s-așa“ sau „Uite, eu nu știu, nu ca merge prost, dar e 
ceva care i-mi scapă ...“ 
 
Într-o seara, intorcandu-se acasă, și soția lui îl întreabă: „Cum a fost ziua ta“ El 
spune: „Binisor“. Sotia: „? Dar ce este“ „Uite,  nu știu“ (El nu a absolvit la Harvard, 
nu înțelege ce e în neregulă). Sotia: „Dar spune-mi ce este!“ „Nu știu, e ca și cum 
imi lipsește ceva ....“ Soția: „Este pentru că te plăteasc putin“! 
 
Acum, el se lumineaza: „Poate că e adevărat! Dacă ar plăti mai mult, m-aș simți 
mai bine.„ Vine la companie și cere o marire de salariu. In realitate nu banii sunt 
adevarata problema, nu acesta este lucrul care-i lipseste. El simte că îi lipsește 
ceva și crede ca acest lucru sunt bani. 
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I-am da o marire de salariu. Ce primim? Am obținut ceea ce în jargon se numește 
efectul „foc de paie“. Pentru câteva luni el produce mai bine, apoi totul este la fel 
ca înainte. 
 
Nu spun că e greșit să se dea creșteri salariale pentru angajații care o merită, 
dimpotrivă. Spun doar că FOLOSIREA FACTORILOR HARD, PENTRU A COMPENSA 
LIPSA FACTORILOR SOFT, AU CA EFECT UN " FOC DE PAIE". De multe ori, nu bani 
sau stimulente sunt cele care lipsesc. Sunt factorii soft !!! 
 
Pentru a păstra motivata o persoană trebuie să fie prezente ambele componente 
ale pachetului de plată preconizat (ambii factori: soft si hard). De exemplu, în cazul 
în care in companie nu există un plan de stimulare pentru angajați, acest factor 
„hard“ lipsă va ajuta la crearea motivației. Dar atentie, că angajații din sondaj ne-
au spus că  FACTORI SOFT SUNT, PENTRU EU, PUTINTEL MAI IMPORTANTI DECAT 
FACTORII HARD.  
 
După cum s-ar putea crede, dimpotrivă, lipsa de factori soft aduce imediat un 
declin în motivarea angajatului nostru. Deși el continuă să lucreze cu noi, 
dedicarea lui și „inima“ lui sunt în altă parte. 
 
Unul dintre clienții mei lucrează în domeniul telefoniei. Acesta este unul dintre cei 
mai mari dealeri din Italia, a unei importante companii de telefonie mobilă. Odată 
cu creșterea companiei si-a dat seama că el va avea un număr de persoane care 
aveau nevoie să fie motivați. In prima zi cand l-am intalnit mi-a facut un tur al 
întregii societăți. El mi-a arătat noul centru de date, curățenia și ordinea care 
domnea în depozit, noile uniforme care le-a furnizat fiecarui angajat, investițiile 
mari pe care le-a făcut pentru a crea un fel de cantină, și toate eforturile sustinute 
pentru a satisface nevoile angajaților. El a subliniat că salariile și mediul de care 
angajatii au beneficiat au fost mai mult decât bune. Toate lucrurile pe care el mi le-
a arătat au fost fantastice. Au fost foarte puține companii care au oferit un astfel 
de mediu de lucru. Dupa tur el a spus: „Uite Ruggeri, eu nu înțeleg de ce, cu toate 
că am oferi toate astea colegilor mei, ei nu sunt motivați.“ 
 
Ea le-a oferit numai factori "hard"! Nu „a surprins oamenii în timp ce faceau ceva 
bine“, au fost foarte puțini oameni care s-au implicat cu adevărat în jocul 
companie, și „niciodată nu a avut timp“ pentru a se interesa într-adevăr de 
angajatii sai. Vorbind cu el a fost dificil. Era genul de manager mereu suprasolicitat 
de munca, chiar daca, în timp ce angajații săi vorbesc despre ceva, ei deja gândesc 
cu totul altceva. Cu alte cuvinte, a ascultat prea putin. 
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El putea să investească toți banii pe care dorea, în factorii de „hard“, dar el nu 
putea obtine angajati cu adevărat motivati. S-a intamplat doar atunci când, în plus 
față de factori „hard“,el a inceput a început să furnizeze „factori soft“. 
 
 
 
 A SE SIMȚI EFECTUL LUCRURILOR CARE, ÎN REALITATE, SUNTEM CAUZA. 
 

Revenind la ceea ce am prezentat în capitolul al treilea, putem spune că una dintre 
cele mai mari probleme ale omului este cea de a se considera „efect“ al lucrurilor 
de care el este de fapt „cauza“. Dacă nu as uda plantele pe care mi le-ar vinde un 
florar și, acestea se usucă, nu este vina florarului, este a mea. Dar, totusi, as putea, 
prin absurd, să continui să privesc cum mor plantele și să cred că „florarul este 
doar un escroc. Uită-te la plantele pe care mi le-ai vândut, acestea nu au rezistat 
nici macar două săptămâni." Sau as putea spune, „Plante blestemate, uite ce mi-ati 
facut ! Ati facut-o intenționat. " 
 
Dacă eu mă consider "efect" de un lucru de care ar trebui sa ma simt “cauza,“ ma 
voi implica într-o problemă de nerezolvat. Nu voi reusi niciodata sa o rezolv dand 
vina pe alții ... deoarece eu sunt acela care o creez. Dacă nu mi-am dat seama că 
EU SUNT CEL CARE NU A UDAT PLANTELE, pot, chiar, schimba, tipul de plante 
achiziționat, pot schimba florarul, dar plantele vor continua să moară. Dacă eu mă 
consider „efect“, a ceva la care eu sunt„cauza“, problema persistă. 
 
Când eu nu imi exprim în mod regulat aprecierea deplină pentru angajatii mei, nu 
i-am implicat, si pe mine nu ma intereseaza cu adevărat ei, eu fac ca acestia sa fie 
mai putin motivati si, deci mai putin productivi. Iar atunci cand „învartindu-ma prin 
companiei pentru a surprinde oamenii atunci când acestia greșesc,“ eu, reprezint 
unul dintre factorii principali la demotivarea companiei mele. 
 
Problema nu sunt angajații mei. Nu sunt metodele mele de selecție. Adevarata 
problemă, sunt eu. 
 
Cu toate acestea, managerul care își desfășoară activitatea, fără a ține cont de 
analiza de mai sus, continuă să spună sau să creadă că „problema reală o 
reprezinta angajații săi.“ Un exemplu clasic al modului în care luăm în considerare 
efectul  lucrurilor care de fapt sunt cauza. 
  
Astfel de manager alimenteaza adesea ostilitatea față de personalul său, se va 
supăra privind greselile lor, și în acest sens, nu numai ca va agrava și mai mult 
situația angajaților săi, dar, de asemenea, starea sa de spirit. 
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Angajatul nostru este un client intern. El ofera devotamentul si inima lui, liderilor-
antrenori care l-au pus în pozitia să urce pe scenă și sa triumfe, că, implicându-l și 
avand, cu adevarat, un interes pentru el ca persoană, il face să se simta parte 
dintr-un grup. 
 
Putem sa nu analizam aspectele despre care am mentionat în acest capitol. Putem, 
indiferent de toate studiile de piață să continuam să omitem  să oferim angajaților 
noștri acei stimuli care ii consideră motivanti. În acest caz, cu toate acestea, să nu 
ne întrebam de ce ne simțim singuri în managementul companiei noastre. 
 
Pune in undita lucrurile corecte!  
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CAPITOLUL 6   
 
 

IEȘIREA DIN CRIZĂ:  
IDEILE PE CARE TREBUIE SA LE SCHIMBĂM 
DACA VREM SA AVEM TIMP! 
 
. „Dușmanul nu este timpul, ci scopul in care il folosim."”  
 
Richard Koch  
 
Pentru a obține rezultate bune în gestionarea și motivarea personalului, 
managerul trebuie să învețe să gestioneze timpul său in mod diferit și mai eficient. 
 
Există cazuri, de fapt, în care prezența unor serii de logici ale companiei, ne 
conduce aproape de "a fi prizonieri ai companiei noastre“, ne împiedică să fim 
creativi și să ne dedicăm acelor activități care a) va face o mare diferenta pentru 
viitorul companiei noastre și b) care sa ne amuze și să ne motiveze. 
 
Un exemplu: îți dai seama că noul manager de vânzări nu se ocupă bine de rețeaua 
de vânzări. Unul dintre cele mai buni agenti de vanzari ai vostri, v-a făcut personal 
sa înțelegeti. În timp ce călătoresti cu el în mașină pentru o vizită la un client 
important, asculti ceea ce spune, si înțelegi că, în ciuda faptului că a fost un 
vânzător bun în trecut, are multe îndoieli și incertitudini cu privire la cum ar trebui 
să fie gestionata funcția sa. Simțiti că, dacă nu-i furnizati cât mai curând un pic de 
asistență și ajutor, vor exista probleme. Cu acest gând, verificati inca odata, in 
minte calendarul și programul dvs., dar va dati seama că prima zi, pe care i-o puteti 
dedica, este peste trei săptămâni ... 
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De câte ori, în timpul zilei, ne gândim la lucrurile pe care trebuie să le facem si care 
ar fi oportune să se desfasoare în scopul de a consolida compania noastră, dar 
apoi, deși plini de bune intenții, ne găsim absorbiti în situații de urgență? 
 
De câte ori ne-am gândit că ar trebui să acordam mai multă atenție angajaților 
noștri, sa-i motivam, sa-i formam, dar apoi presati de criză, a trebuit să ne 
reconsiderăm prioritățile noastre? 
Vă rog să vă puneți această întrebare: imaginați-vă că aveți tot timpul din lume. 
Identifică-ti acele două activități carora v-ati dedica si care ar face o mare diferentă 
pentru compania ta. Careia v-ati dedica? Având tot timpul în lume, care ar fi cele 
două activități carora v-ati dedica timpul? 
 
Cei mai multi manageri, atunci când pun această întrebare, imi răspund, ca s-ar 
dedica formarii și motivarii resurselor umane. Alții mi-au mai spus că s-ar angaja în 
marketing, cercetare și dezvoltare, planificare; altii ar pune in functiune un sistem 
de control al managementului. Răspunsul variază în funcție de situația companiei. 
 
Când pun această întrebare, ascultând răspunsurile managerilor, îmi dau seama că 
mulți dintre ei ar avea, de asemenea, idei și obiective geniale. Când vorbesc cu 
mine despre ideile lor, ochii lor se aprind. Ei își dau seama că, concentrându-se 
asupra acelor activități pe care le-au identificat, ar fi în măsură să SCHIMBE 
IMAGINEA companiei lor. 
 
În acest moment întreb managerul ce procent din timpul lor dedică, în medie, 
pentru activitățile pe care le-a identificat atunci când am pus întrebarea inițială. 
Patruzeci de procente dintre manageri au răspuns că fluctuează între 0 și 5%, altII 
patruzeci între 5 și 10%. Majoritatea celorlalte douăzeci de procente au răspuns că 
dedică acestor activități aproximativ 10% din timpul lor.  
Pare un paradox. Aceste activități ar face o MARE diferență pentru afacerea ta. 
Oricum, putin din timpul tau. Dacă am aduce asta în atenția lor, ei imi raspund „ 
eh, trebuie sa-mi fac timp,“, „Am atât de multe lucruri de făcut, că acum nu sunt 
sigur că sunt ca am timp sa le fac “, „o sa le fac cand o sa am timp.“ 
 
Ceea ce ne aduce înapoi la managementul resurselor umane. În prelegerile mele, 
când explic factorii pe care trebuie să ii oferim angajaților noștri, astfel încât 
acestea sa fie motivați și productivi, majoritatea proprietarilor de afaceri și 
manageri prezenti recunosc, că faptul de a lauda, de a implica proprii angajați, și 
faptul de a fi cu adevărat interesați de ei ca oameni, face o mare diferență în 
motivația și performanța oamenilor lor. Dar ... „unde ne găsim timp pentru a face 
aceste lucruri“? 
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 „Suntem copleșiți de criză “, „Am clienti care ma suna direct la telefon și am să 
dau“ „răspunsuri Dacă nu-l gestioneze producția, calitatea cade“, „Ajung la birou și 
am atât de multe lucruri de făcut că nu am, nici macar timp si ascult pe colegii 
mei“, sunt doar câteva din multele fraze care, sunt, de multe ori repetate de către 
manageri. 
 
Motivația personalului, precum și alte activități pe care le-ați identificat atunci 
când am pus întrebarea de la începutul capitolului, este o activitate STRATEGICA10. 
Activitățile pe care le-am identificat poate face diferența între a câștiga și a pierde 
războiul. 
 
Ken Blanchard susține că „ este pentru prima oară în istoria lumii antreprenoriale 
de afaceri, în care poti fi foarte puternic în ceea ce faci, dar mâine să fi lăsat pe 
dinafară.“ Blanchard spune că în lumea afacerilor de astăzi, schimbarea este atat 
de accelerată, incat liderul nu-și poate permite cu adevărat să se ocupe de 
gestionarea prezentului, fără ca, în același timp, sa planifice viitorul. Acest lucru 
este evident: ciclul mediu de viață al unui produs este mult mai scurt decât în 
trecut. Globalizarea piețelor face mult mai ușor ca, giganți străini sa invadeze piața 
noastra și  să ne dea afară pur și simplu din afaceri. Răspândirea tehnologiei 
permite chiar si micilor „star-up-uri“11 sa devina competitivi și sa ignore cota de pe 
piață. 
  
 Până în urmă cu șase ani, agențiile de cercetare și de selecție a personalului de pe 
piață a înflorit. Odată cu apariția fortei de muncă temporară, peste noapte, mulți 
dintre ei s-au găsit într-o piață care nu mai era la fel ca înainte. Până acum ceva 
timp, NEC și Motorola a controlat o cotă semnificativă pe piața italiană de 
telefoane mobile. Acum, Nokia le-a înlocuit. În urmă cu zece ani, Lancia a avut un 
brand puternic în Italia și Europa (cine nu-si aminteste Lancia Thema si Lancia 
Delta?). Astăzi Lancia este un brand care este aproape desfintat de pe piață (am 
citit în ziar că, numai în acest an, Lancia are comenzi cu 55%, in scadere, în 
comparație cu anul anterior). 
 
Trebuie să te obișnuiești să lucrezi într-un mediu în care schimbarea este foarte 
rapidă. Și companiile noastre poate că sunt sau poate că nu sunt susținătorii 
schimbarii sau de a fi supusi unei schimbări. Pentru a deveni un susținător al 
schimbării, spune Blanchard, liderul trebuie să fie capabil să gestioneze cu atât mai 
mult si prezentul cat si sa-si planifice viitorul. 
 
Având grijă de viitor înseamnă SA FI CAPABIL SĂ REALIZEZI ACELE ACTIVITĂȚI PE 
CARE LE-AM IDENTIFICAT PUTIN MAI DEVREME. Care sunt acele activități, 
efectuatuate astăzi, ar face o mare diferență pentru afacerea noastra de mâine? 
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Dr. Edward Banfield de la Universitatea Harvard a efectuat un studiu cu privire la 
ceea ce el numește „upward financial mobility“ (intr-o relatare fidelă, „mobilitatea 
financiară ascendentă.“ Este, pe scurt, un studiu al oamenilor, care pornind se la 
zero, ei au reușit să realizeze situații financiare de invidiat). După analizarea 
multora dintre factorii care contribuie la succesul financiar personal, Banfield a 
ajuns la concluzia că a existat un factor care a fost mai important decât toate 
celelalte. El l-a numit „perspectivă de timp.“ 
 
Banfield a constatat că, în orice societate, oamenii ating un mare succes personal 
și cresc direct proporțional cu perspectiva temporala, a modului in care ei vad 
lucrurile, sau al orizontului de timp pe care-l iau în considerare. Oamenii care ajung 
in cele mai înalte niveluri sociale și economice, iau decizii și fac sacrificii care nu vor 
fi rasplatite ani de zile, dar care, pe termen lung dau rezultate uimitoare..  
 
Oamenii de la cel mai mic nivel al societății sunt oameni care iau decizii avand un 
orizont de timp scurt. Adesea, ei se concentreze pe activitățile care le dau 
satisfacții imediate și lasa deoparte acele activități care ar putea face o mare 
diferenta pentru viitor. 
 
Putem repercuta acest concept de gestionare a timpului  către manager. În cazul în 
care managerul, nu realizeaza astăzi acele acțiuni care ar face o mare diferenta 
pentru succesul sau, pe termen mediu sau chiar lung mediu sau lung, succesul său 
nu va fi foarte mare. Un exemplu este lansarea unui nou produs sau deschiderea 
unei noi piețe. Cât timp e necesar pentru studii, cercetări de piață, proiectare, 
prototipuri, cercetarea și dezvoltare a clienților? 
 
Dar ea se aplică și managementul personalului. Cât timp necesită? Atât de mult, și 
de multe ori rasplata este in viitor, dar numai pe termen mediu. Crearea unei 
rețele de vânzări necesită de multe ori, luni, dacă nu chiar ani. Acesta va avea un 
impact devastator asupra pieței. Dar cât de mult timp va trebui să petreci in 
cercetare, interviuri de job-uri, formare profesionala, intalniri, inainte de a vedea 
rezultatele materializate? Luni, dacă nu ani. 
 
„VOM FACE ACESTE LUCRURI, ATUNCI CÂND VOM AVEM SUFICIENT TIMP" 
 
Când am aceste discuții cu managerii și să le arat rezultate lor, foarte bune, care 
pot fi realizate prin colaborarea cu personalul lor, mulți spun: „Bine Ruggeri, m-ai 
convins. Cu toate acestea, în această perioadă sunt foarte ocupat, am multe lucruri 
de făcut. Voi face aceste lucruri imediat ce am timp." 



95 
 

Mulți dintre noi au deja o idee despre acțiunile pe care, dacă sunt făcute astăzi, ar 
face o mare diferenta pentru companiile noastre de mâine. Dar in acelasi timp, ei 
continuă să spună „Eu voi face aceste lucruri, de îndată ce am timp.“ 
 
Dar să trecem peste acest mit al „lucruri care le fac imediat atunci cand am un pic 
«mai mult timp»”. Cu alte cuvinte demontam, această problemă a managerului 
care „TREBUIE SA GASESC TIMP“, pentru că este o falsă problemă. 
  
Anii in care am studiat, managerii, m-au condus la concluzia, că un antreprenor sau 
un manager, are timp doar, în două situații specifice: 
 
a) Atunci când acesta este la începutul companiei sale 
sau 
b) În cazul în care societatea sa va eșua 
 
Nu spun că managerul este condamnat la un fel de viață de „pustnic“, care va fi 
suprasolicitat perpetuu, spre a fi pedepsit pentru eșecul companiei sale. Nu spun 
că a munci pentru a stabiliza afacerea sa este inutila, astfel încât managerul va fi 
întotdeauna suprasolicitat. Dimpotrivă. Pentru a mă face înțeles, vreau să-ți spun o 
poveste. 
 
Clientul meu este antreprenor în industria băuturilor. El este un om de o mare 
profunzime și de un extrem de bun simț. La momentul acestui episod avea 
aproximativ șaizeci de ani. Pornind de la nimic, el a construit un grup de companii 
care, încă sunt lider clar în zona sa geografică. In ciuda faptului că nu a făcut atât 
de multe studii de învățământ, el este foarte inteligent, și de o mare cultură și 
înțelepciune. La un moment dat în relația noastră, el a spus: „Ruggeri, este o viață 
întreagă de muncă și am cam început să fiu un pic obosit”. Acum, compania există 
și este puternica, am creat o echipă de manageri cu experiență. Continua drumul 
alaturi ei, pentru training și consultanță. Eu ma retrag. Vreau să mă dedic un pic 
golfului, și apoi vreau să merg în Africa și să rămână acolo pentru o vreme“. Sunt 
obosit de atata munca, acum este timpul sa lucreze si alti. " Având în vedere faptul 
că societatea mergea foarte bine, am fost de acord. Am continuat să lucrez cu cei 
care trebuiau acum sa gestioneze companiei, noii manageri. În interiorul meu, 
simțeam că e drept, că o persoană care a muncit din greu toată viața, sa bucure, 
un pic de banii pe el i-a câștigat. I-am urat drum bun și noroc. Mi-am continuat 
inainte relația cu noii manageri. 
 
După aproximativ șapte sau opt luni, timp in care am fost în compania lui, iata-l 
aparand dintr-o data. Era bronzat și avea un aspect foarte pozitiv, aproape radiant. 
L-am salutat cu căldură și l-am întrebat: „Deci, cum merg lucrurile în Africa?“ 
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 „Bine - mi-a răspuns - dar știi că am deschis o alta companie?“. 
 
El nu a rezistat la „Chemarea străbunilor“, s-a intors să fie antreprenor. Pentru o 
vreme, într-adevăr, el a stat cu mâinile-n sân, el si-a luat o mica vacanță, dar 
curând, s-a intors sa faca ceea ce îi plăcea: sa conduca companiile. 
 
Aceasta intamplare mi-a permis să înțeleag un fapt care, în opinia mea, este 
fundamental pentru managementul timpului: antreprenorul nu are niciodată, sau 
are foarte rar timp liber, pentru că DACA ARE TIMP LIBER, PROPRIUL LUI SPIRIT 
ANTREPRENORIAL, IL VA FORTA SA-SI GASEASCA CEVA DE FACUT.  
 
Adevăratul antreprenor este plin de planuri și idei; de multe ori el se aruncă cu 
capul inainte în ceea ce face, lucrează din greu. Dacă el are timp liber IL OCUPA CU 
TREBURI DE REZOLVAT. Întreprinzătorul i-a ad litteram sensul cuvântului: se baga 
in tot felul de activitati. 
 
Problema reală, prin urmare, nu este „a găsi timp“, având în vedere că, așa cum 
suntem considerati,  întreprinzători cum suntem, așa, vulcanici cum suntem , NU 
VOM AVEA NICIODATA SUFICIENT TIMP PENTRU RESTUL.   
 
Adevărata problema este ca trebuie să ne întrebăm CUM POT SA FAC SA FOLOSESC 
MAI BINE TIMPUL MEU? 
 
 
UTILIZAREA MAI BUNĂ A TIMPUL NOSTRU 
 
Stephen Covey, în cartea sa „Cei Șapte Stâlpi ai Succesului“, prezintă un sistem de 
gestionare a timpului, care, în opinia mea, este cu adevărat inovatoare. Studiindu-l 
și punandu-l în practică, am avut ocazia de a experimenta o mare imbunatatire a 
eficienței mele. 
 
Sistemul dezvoltat de Covey oferă un răspuns eficient la ceea ce am identificat ca 
fiind adevărata problemă: „ Cum pot face pentru o mai bună utilizare a timpului 
meu?.“ După ce am studiat și experimentat sistemul Covey, am făcut unele 
variante pentru a se potrivi la structura generală ale companiei italiene. Am făcut 
un model practic pe care l-am găsit de mare ajutor pentru a ajuta managerii să 
gestioneze mai bine timpul lor 

 
Imaginați-vă că in pătrat de mai jos este tot timpul pe care managerul are la 
dispoziție.  
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TIMPUL TOTAL          

LA DISPOZITIA 

MANAGERULUI

 
 

Vom distribui în scopuri practice, timpul managerilor în patru cadrane bine 
definite, Cadranul I, Cadranul II, Cadranul III, Cadranui IV: 
 

                                         

Cadranul I Cadranul II

Cadranul III Cadranul IV

 
 

În cadranul din stânga (Cadranul I și Cadranul III) aM pus activitățile URGENTE. Noi 
definim URGENTE, toate acele activități care nu pot fi amânate, acele activități, 
importante sau nu, care trebuie să fie făcut IMEDIAT. În cadranul din dreapta 
(Cadranul II Cadranul IV) am pus în schimb toate activitățile care NU SUNT 
URGENTE. Definim NU SUNT URGENTE, acele activitati care pot fi amânate 
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E
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T

E

Cadranul I Cadranul II
NU SUNT 

URGENTE

U

R

G

E

N

T

E

Cadranul III Cadranul IV
NU SUNT 

URGENTE

          
 
 În cadranele superioare am pus, în schimb activitățile IMPORTANTE, definim 
IMPORTANTE, toate acele activități care fac o mare diferență pentru viitorul 
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companiei. Astfel, vom obține, așa cum se vede în figura de mai jos, patru cadrane 
bine specifice: 
 
Cadranul  I, în cazul în care există activități care sunt atât de importante și urgente. 
 
Cadranul  II, în cazul în care există activități importante, dar nu activități urgente, 
adică care, desi fac o diferență majora  pentru obiectivele de afaceri, acestea pot fi 
amânate. 
 
 
Cadranul III, în cazul în care există activități care nu sunt importante, care nu face o 
diferență pentru companie, nu sunt urgente, insa, necesita să fie realizate imediat 
și, în general, nu pot fi amânate. 
 
Cadranul  IV include activități care nu sunt nici importante, nici urgente. 
 

 

IMPORTANTE IMPORTANTE
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E

Cadranul I Cadranul II
NU SUNT 

URGENTE

U

R

G

E

N

T

E

Cadranul III Cadranul IV
NU SUNT 

URGENTE

NU IMPORTANTE NU IMPORTANTE  
 
 
Să vedem ce activitati sunt clasificate în cadranele individuale. 
 
CADRANUL I 
 
Ceea ce este urgent este atât de important? Criza! Eu sunt Directorul Comercial 
managerul al unei afaceri mici-mijlocii, și mâine avem un târg la Hanovra. Aflu că  
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nimeni nu a trimis standul de prezentare, din Germania. Ei bine, e o situatie de 
criză. Nu am cum s-o mai trimitem. Trebuie să renunț la tot ceea ce fac și trebuie 
să mă ocup de acesta problema, imediat. 
 
Sau, cel mai bun client al nostru, contactandu-ne, destul de supărat, ne spune că 
ultima comanda mare pe care i-am trimis-o, era toata greșită. Trebuie să rezolvăm 
problema imediat. 
 
Sau, unul dintre cei mai buni angajații mei vrea să-mi vorbeasca: el a primit o 
oferta de la o altă companie și este dispus să-o ia în considerare. Fie că eu decid 
să-l păstrez sau, il las să meargă, am o criză, pe care trebuie să o rezolv. 
 
Nu putem omite să nu ne ocupam de criza. În cazul în care nu gestionam, am fi 
iresponsabili. 
 
Ce altceva este mai urgent și importantă decat aceasta criza? Cifra de afaceri, 
vanzarea, productia (sau fabricarea), livrarea, cu alte cuvinte, realizarea bugetului. 
 
În mod evident, dacă ai intrat de rolul de funcționar, pentru mine, în plus față de 
criza, va fi urgent și important sa fac niste facturi, sa colectez datoriile, sa depun 
declaratia de TVA etc. Cu toate acestea, dacă aș fi responsabil cu mentenanța, 
pentru mine ar fi importanta întreținerea programată a utilajelor. Dacă aș fi fost un 
scriitor, pentru mine ar fi urgent și important să scriu cărți. 
 
 
Cu alte cuvinte, noi spunem că în Cadranul I managerul este in criza, atât in 
producerea de rezultate in functia pe care o exercita, care, în cazul CEO al 
companiei, semnifica realizarea mijloacelor bugetului de realizat și am putea 
adăuga, de asemenea, si realizarea obiectivelor economice ale companiei. 
 
 
Asigurați-vă că materializarea rolulului pe care il joaca rezultatele este urgent 
important. Nu putem fără să ținem cont de ele. 
 
 
Rezumând, cadranul I conține ambele crize, iar obținerea de rezultate isi are rolul 
sau. 
 
Mulți antreprenori mi-au explicat că „în acest moment nu se pot ocupa să 
efectueze instruirea și motivarea resurselor umane " PENTRU CA TREBUIE SA 
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REZOLVE CRIZA“. De fapt, atunci când mă uit la ei, observ că e vorba de o criză 
reală, care există într-adevăr.  
Crizele au efectul de lovituri care ne vor trimite, temporar la podea. Acestea 
necesită o atenție imediată, și într-adevăr nu ar trebui să fie ignorate. 
 
Dar am observat că mulți manageri, incercand din rasputeri „ gestionarea crizei“, 
se axeaza  atât de mult pe gestionarea și rezolvarea crizelor incat, involuntar, încep 
să se ocupe, de asemenea,  de o serie de lucruri care sunt, tot  atât de urgente, dar 
nu la fel de importante. 
 
Este un mecanism psihologicic ciudat. Am observat că majoritatea managerilor, 
după ce au, in cele din urmă, sub control criza, imediat după aceea intra într-un 
mecanism ciudat de „eficiență“, care-i aduce înapoi în biroul său pentru a gestiona 
o serie de activități urgente, dar asta nu face diferența. 
 
 
Managerul tocmai a terminat „sa stingă flăcările focului“ de criză. Se intorce înapoi 
in biroul său SI INCEARCA SA FACA FATA LA TOATE SARCINILE URGENTE CARE II 
SUNT PREZENTATE, INDIFERENT DE IMPORTANTA LOR.  Întors în biroul său gaseste 
pe masă cinci sticky notes galbene, care-l avertizează că l-au cautat anumite 
persoane, si pe care trebuie sa le cheme inapoi. Ce face? El II SUNA pe toți, 
INDIFERENT de importanța lor. Sau, după ce managerul a reușit sa gestioneze o 
criză, o persoană vine în birou cu o solicitare urgentă, dar lipsit de importanță. Ce 
face managerul? Prins intr-un fel de mecanism nebunesc de eficacitate, el se 
dedica imediat de lucru (nu că este greșit, totusi, după cum vom vedea mai târziu, 
pentru a se ocupa de acel lucru, lasă sarcini mai importante). 
 
Ceea ce am încercat să vă spun este că managerul lovit de criza, după un timp 
începe să gestioneze, de asemenea, TOATE LUCRURILE URGENTE fara a evalua 
importanța sa specifică. Și asta ne aduce în Cadranul III.  
 
CADRANUL III  
 
În acest cadran avem activități care sunt urgente, dar nu importantE. Acestea sunt 
activități care ne copleșesc și care necesita să fie făcute imediat, DAR NU  
SCHIMBA NIMIC PENTRU COMPANIE. 
 
Aparțin Cadranului III si unele apeluri telefonice pe care le primiți. Va suna, de 
exemplu, un client mic (cu o factura de 250 de euro pe an, și nu are nici un 
potențial de creștere). El a reușit cumva să aibă numărul vostru de telefon mobil. 
Acesta vă ține la telefon timp de 40 minute. Pentru el este important să vorbească 
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cu tine; pentru tine e doar URGENT. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu câștiga în 
popularitate cu acel client, această activitate NU VA SCHIMBA NIMIC  PENTRU 
COMPANIE. 
 
Sau un apel de la un furnizor non-strategic. El reușește să găsească numarul de 
telefon și să vorbească cu tine timp de 20 de minute. Încă o dată, este important 
pentru el, pentru tine e doar urgent. Un alt exemplu este cel al secretarei, care din 
greșeală, va trece apelul sponsorilor „revistei lunară a jandarmeriei“, care vor sa va 
vanda un abonament la aceasta publicatie (cu tot respectul pentru jandarmi, care 
sunt oameni grozavi, foarte util pentru societate ), sau un apel de la telemarketing, 
care vă va bloca telefonul timp de cincisprezece minute. 
 
Dacă din întâmplare se întâmplă sa tineti telefonul mobil oprit pentru o zi întreagă 
pentru că participă la un curs, veți găsi in mesagerie, atunci când îl porniți din nou, 
o gramada de mesaje. Ei bine, pot să vă asigur, ca din aceste mesaje, doar 60%  
SUNT URGENTE. Aceasta necesită din partea dumneavoastra, MASURI IMEDIATE, 
dar eventualele voastre răspunsuri incurajeaza, cat veti avea de câștigat în 
popularitate, NU VA SCHIMBA NIMIC  PENTRU VIITORUL COMPANIE  VOASTRE.  
 
Sau aparțin Cadranului III unele faxuri pe care le primim. De câte ori am primit un 
fax cu cuvintele FOARTE URGENT? Ne solicita o oferta. Este foarte urgent. Noi 
trebuie să dam un răspuns în termen de douăzeci și patru de ore. Ne arunca cu 
capul înainte în lucru, ne ocupam imediat. După două săptămâni, deoarece nu am 
primit nici un răspuns, apelam clientul care ne-a cerut oferta „de urgență“. 
 
Ce iti vor răspunde? „Oh, da, este adevărat. Inca nu m-am uitat. " 
 
In ultimul timp a existat o mare „nouă intrare“ în Cadranul III, al managerului: e-
mail -ul! Nu că s-ar dori să se conteste e-mail-ul, dimpotrivă. E-mail-ul este foarte 
util și a contribuit la dezvoltarea multor companii. Dar vreau să spun că mai multe 
dintre e-mail-urile pe care le primim sunt doar „de urgență“ pentru ca sunt acolo 
în căsuța electronica principala unde sosesc. A avea grija imediat de aceasta, te va 
face sa castigi popularitate, fata de persoana care ti-a trimis mesajul, dar nu va 
avea nici un impact pentru compania ta.  Nu este o coincidență faptul că multe 
companii americane încearcă să „reglementeze“ timpul pe care managerii lor il 
dedica e-mail-urilor, pentru că si-au dat seama că mulți manageri petrec ore pe 
server având grijă de lucruri atât de urgente, dar inutile, sustragand, astfel, timp 
prețios pentru activități care pot crea, după cum mentiona Banfield, mobilitate 
ascensională financiară, adică să crească companiei. 
Un alt exemplu de Cadran III se produce atunci când ajungi un pic mai târziu la 
birou, iar secretara iti spune că te-au cautat de patru ori sau vă aflați cu patru 
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sticky note pe masă «Sunati-l pe dl ...» „  V-a căutat Dr. ...“. După cum sa 
menționat anterior, 60/80% din astfel de mesaje sunt urgente, dar nu sunt 
importante. 
 
O altă activitate prezentă în Cadranul III este reprezentat de unele reuniuni de un 
anumit tip, adică datorate anumitor persoane care vin să ne viziteze la birou. Vine 
sa ma vadă un furnizor. E fără o programare stabilită. Era în trecere și s-a gandit sa 
treaca sa ma vada. Ce fac? Il primesc. Pentru el este important să vorbeasca cu 
mine, pentru mine e doar urgent. Pentru a-mi dedica timp pentru el, va trebui să 
sustrag din timpul prețios, programat pentru alte lucruri, care chiar mi-ar crește 
mai degrabă afacerea mea. 
 
O altă activitate prezentă în Cadranul III e SA FACI MUNCA PE CARE AR TREBUI SĂ 
O EFECTUEZE ANGAJATII NOSTRII. Când sunt sub presiune, și se întâmplă să am un 
colaborator chiar și lipsit de experiență, pentru mine este O URGENTA sa fac 
munca pe care ar trebui să o facă acesta. 
  
În orice caz, am un client care vrea imediat o livrare, și trebuie, să ma ocup eu de 
aceasta. Sunt aproape forțat să facă acest lucru. Desigur, eu pot s-o fac. Dar 
trebuie să fie clar că, făcându-o, nu că ar conta prea mult pentru afacerea mea. Nu 
continuand să realizez munca altora (oricât de multa popularitatea mi-ar procura 
acest lucru) va face compania sa mearga mai departe. 
 
Așa cum am spus mai înainte, când întreb clienții mei de ce nu fac activitati de  
instruire și motivare a  personalului lor, mi-au spus că nu le fac pentru ca „au atât 
de multe crize pentru a gestiona.“ Dar, așa cum am spus, deja, anterior despre  
managerul care în frenezia de a gestiona criza începe, să se gândească mai mult în 
termeni de urgență și să adopte un model prost de eficiență pentru care „este mai 
bine să facă totul dintr-o dată.“ După administrarea unei crize, se intoarce la birou, 
isi ia biletelele, și-i chiama pe toți cei care l-au cautat; dacă cineva vrea să-l vadă, 
se întâlnesc imediat. 
 
Sa privim realitatea: crizele ne-au stresat, ne-au agitat DAR MAI PRESUS DE TOATE, 
NE ADUCE SA GANDIM RAPID, SĂ GÂNDIM PE TERMEN SCURT. Se întâmplă atunci 
că, în virtutea de gestionare a crizei, punctul de vedere sau perspectiva temporală 
a managerului sunt reduse. Iar managerul se gaseste facand numeroase activități 
ale cadranului III. 
 
Ce se poate amâna pentru a face față tuturor activităților cadranului III deoarece 
„este forțat“ să se ocupe? Nu puteți amâna doar activități importante, care ar 
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aduce o schimbare pentru companiei, dar care, cu toate acestea, nu sunt urgente. 
Mai exact, Cadranul al II-lea. 
 
Cadranul II in firma, ceea ce este IMPORTANT, dar nu urgent și, ca atare, pot fi 
trimise înapoi?  
 
• Formarea Personalului. Nimeni nu va veni vreodată sa bată la ușa noastră sa ne 
ceara: „Te rog învață-mă acum sa fac acest lucru?“. Sau eu văd că Directorul  meu, 
Administrativ nu este bun la gestionarea oameniilor lui. Știu că ar trebui să fac 
ceva, dar eu nu mă ocup, „o fac mai târziu, acum am alte urgente care urmează să 
fie gestionate.“ Sau cu reuniunea de formare cu forța de vânzări. Nu este urgenta. 
Nu se întâmplă o catastrofă (imediată) dacă o vom anula. Ma intalnesc cu un 
angajat care nu este familiarizat cu munca lui și, ca atare, face greșeli. Acest lucru 
înseamnă că ar trebui să iau masuri pentru a rezolva, dar intervine o problemă cu 
un client. Eu intervin și rezolv urgența. Dar, daca acel angajat a făcut o greșeală 
incat sa creeze o criză, cu siguranță are nevoie ca eu sa-mi petrec timpul cu el 
pentru al forma mai bine. Dar nu este urgent! De urgență a fost criza cu clientul. 
Rezolvand-o mă simt mai bine. „Voi avea timp mai târziu pentru a forma angajatul 
meu“. 
 
În „Formarea Personalului“ este inclusa, de asemenea, si auto-formarea. Anthony 
Robbins sustine în cartea sa, că, dacă, în cursul unui an, nu citesti nici macar o 
carte de îmbunătățire personală, nu trebuie sa te întrebi de ce nu ai succesul pe 
care l-ai sperat. Cei mai buni manageri și antreprenori sunt oameni care participă 
la cursuri, du-te la conferințe, citeste multe cărți. Gândul de a „ajunge“, sau gândul 
că  “eu sunt acum o putere, nu trebuie sa mai invat nimic", este de multe ori 
preludiu de la începutul declinului unei persoane. Cel mai mare activ, cel mai 
important activ al afacerii dvs. esti TU. Dacă nu ai grijă de tine și nu muncesti în 
mod constant pentru îmbunătățirea ta, lasi să se deprecieze cel mai important 
activ al tau. Când citești cărți și participi la cursuri în mod constant, se creează un 
cerc virtuos în care productivitatea ta este literalmente amplificata. 
 
• Motivarea Personalului. În cazul în care, de asemenea, astăzi nu petrec o 
jumătate de oră, "rătăcind prin firma pentru a surprinde oamenii în timp ce fac 
ceva bine“, nu se întâmplă nici un cataclism. Sau, dacă nu merg la masa de prânz 
cu managerul meu de producție, care timp de câteva zile, este preocupat de 
situația pe care o are acasă, mâine nu explodează compania. Oamenii pe care ii 
administram nu vor bate la ușa biroului nostru pentru a ne spune: „Auzi, imi dai un 
"feedback pozitiv „? Dar, imediat, te rog 
• Planificarea. Eu iau un exemplu simplu. Astăzi, sosesc la birou mai târziu și am 
atât de multe lucruri de făcut, dar nu dedic zece minute pentru a face un plan de 
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lucru pentru ziua de azi. Rezultatul? Voi fi împrăștiat și pentru cea mai mare parte 
a zilei as putea face lucruri inutile. Brian Tracy, de exemplu, susține că ati face 
planul de lucru al zilei  durează de la 10 până la 12 minute. Tracy a calculat că 
investiția celor 10 sau 12 minute, va economisi aproximativ 100-120 de minute în 
timpul zilei. Planificarea este de a avea, de asemenea, o intalnire cu toți directorii 
noștri la începutul acestei săptămâni. Atunci când se face această întâlnire, 
directori se simt implicati mai mult și sunt, de asemenea, mai productivi. În plus, in 
companie, deoarece există o coordonare, este mai productivă, deoarece există mai 
puțina pierdere de timp. Există dovezi că cei care au tinut o întâlnire ca aceasta în 
fiecare săptămână, reusesc cu mai multă ușurință sa faca fata, si sa gaseasca 
oameni mai productivi. Cu toate acestea, ce vor spune 50% din antreprenorii 
italieni de întreprinderi mici și mijlocii, atunci când le-am cere să pună în aplicare o 
întâlnire de acest gen? „Nu avem timp să facem asta, avem prea multe de făcut.“ 
Ei nu au timp să o faca ... pentru că nu o  fac. Neglijând o activitate atat de simpla 
și importanta, înseamnă că o mare parte din timpul lor este preluat de activitățile 
Cadranului III și de criză, cu un pic de „coordonare simplă, ar fi putut fi evitate. 
 
• Organizarea. Structurarea companiei noastre sau a proceselor sale, astfel încât 
problemele să nu se repete. Chiar și astăzi văd mulți proprietari de afaceri sau 
manageri care, după rezolvarea unei probleme, nu se întreba de ce au avut loc. Nu 
interven pe structura sau pe oameni pentru a le întări și de a preveni reapariția 
problemei. Ei pur și simplu rezolva și spun celor interesați că această problemă ar 
trebui să nu mai apară. Astfel încât, în astfel de circumstanțe, problema persistă, 
iar managerul este nevoit să intervină din nou. 
 
• Dezvoltarea de noi oportunități. Nu este mai urgent de a merge la Chicago, 
pentru a înțelege care va fi viitorul industriei noastre, dar este important. Acest 
lucru poate face diferența între succesul nostru și eșecul nostru în viitor. A lucra pe 
cercetare și dezvoltare nu este niciodată de urgență (când devine urgentă este 
deja o criză, așa cum ati acumulat in câțiva ani de întârziere, în comparație cu 
concurenții dumneavoastră. Fiat Auto cu criza recenta ne-a învățat). 
Nu este o coincidență faptul că cele mai puternice companii din piata (mari sau 
mici) au cei mai buni oameni care lucreaza pentru a găsi și pentru a lansa pe piață 
produse noi. 
 
• Consolidarea relațiilor importante. La fel de des putem găsi timp pentru a merge 
sa jucam golf cu cei mai buni clienti ai nostri, știind că aceasta ne va ajuta să 
consolidam sentimentul și, implicit afacerile, este la fel de important de a face 
acest lucru cu cei mai buni clienții interni ai noștri. Dacă am un angajat eficient 
care promite, a petrece ceva timp impreuna mă va ajuta să-l cunosc și să-l motivez. 
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Lucru acesta nu este o urgentă, dar poate avea un impact puternic asupra 
productivității viitoare, a sa. 
 
 
• Activități preventive. Aici ai putea scrie ore întregi. Această categorie include 
toate acele acțiuni care îmbunătățesc compania noastră și evita crizele sau 
pagubele în viitor. Un exemplu de activitate de prevenire pe care noi toți l-am 
învățat să-l faceți este I.T.P.-ul mașinii. Este urgent să facem acest lucru. Putem 
întotdeauna s-o trimitem înapoi. Este ziua în care suntem în Ascoli Piceno, și ne 
dăm seama că mașina nu vrea sa porneasca, că poate nu am făcut mișcare 
inteligenta, dar oricum trebuie s-o trimit înapoi. Activități, cum ar fi 626 sau 
întreținerea preventivă a mașinilor sunt activități preventive, dar, de asemenea, 
motivația și formarea personalului este, în sine, o activitate de prevenire: dacă nu 
avea grijă, mai devreme sau mai târziu, vom avea dificultăți. 
 
• A Avea Grijă de Propria Familie. Mergând în vacanță cu soția și copiii, sau 
petrecerea timpului cu copiii, niciodată nu este urgentă. Poti, chiar sa amani. Dar, 
dacă ve continua să amani la infinit poate deveni o problemă care afectează, si nu 
putin, starea mea de spirit și viziunea pe care o am despre mine. Astfel încât 
performanța mea în companie are de suferit. 
 
În general, avem activități din Cadranului II, care ne poate determina de a avea 
unele PROGRESE STRATEGICE și activități PREVENTIVE, care împiedică crizele și 
problemele. Ce anume înțelegem prin „progres strategic“? Plănuim activități care, 
nu numai că ne fac sa obținem un rezultat, dar care  CONSOLIDEAZA SI FACE MAI 
PUTERNICA  STRUCTURA. 
  
Dacă noi nu facem progrese strategice pierdem toate războaiele. Un război nu este 
câștigat de cine trage mai multe gloanțe. În mod similar, „ războiul corporatist“ nu 
este neapărat câștigat de cei care lucrează mai mult. Un război este câștigat de 
către cel care are cea mai bună planificare, care a dezvoltat în primul rând cele mai 
bune arme, de către cel care are cei mai buni ofițeri. 
 
Dar acum înapoi la managerul nostru, care, aparent, este „asediat de criză.“ Așa 
cum am spus, prin dorinta frenetica de a gestiona criza, el isi pierde luciditate, 
începe să gândească în termeni de urgență și nu în termeni de importanța.Tocmai 
ce a terminat de gestionat crizele, „el încearcă să facă totul“ şi se regăseşte făcând 
numeroase activități in Cadranului III. ÎNCEPE SĂ GÂNDEASCĂ PE TERMEN SCURT. 
Ce activități ii vor ramane acestui manager, pentru a face față la toate aceste 
„urgență“? VEZI ACTIVITĂȚILE DIN CADRANUL II. 
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Dar dacă am continua să amânam activitățile Cadranului II? Ce se întâmplă dacă nu 
motivez angajatii miei pentru ca nu am timp? Că ei, nefiind motivati, nu se mai 
ocupa de activitatea lor, la un mod superlativ, astfel încât acum mă găsesc cu o 
nouă criză. 
 
Ce se întâmplă dacă am continua să amân formarea oamenilor mei? Ei fac greșeli, 
deoarece acestea nu sunt instruiți, iar aceste erori necesită ca eu să interveni 
masiv pentru a gestiona crizele. 
 
În câteva cuvinte, dacă eu nu lucrez, în Cadranul II, activitățile Cadranului II nu se 
vor face, va deveni criza de mâine. Dacă nu putem realiza activitățile Cadranului II, 
Cadranul l, se va extinde in mod dramatic. De fapt, astăzi majoritatea managerilor, 
prin frenezia să amâne sarcinile importante, și nu de urgență, el se află in Cadranul 
l care se lărgesc in asa masura, incat va absorbi in totalitate intregul lor timp. 
Managerul care lucrează în acest fel nu are timp să se gândească, pentru că 
trebuie să se ocupe de criză. Când termină să se ocupe de criză, le rămâne atât de 
puțină luciditate, incat continuă să facă lucruri urgente (dar nu semnificative), si 
PERSISTA ÎN ÎNTÂRZIEREA EXECUTĂRII ACELOR ACTIVITĂȚI CARE VOR PREVENII 
CRIZELE DE MAINE. 
 
Și astfel el se află in si mai multe crize.  
Dacă eu continui pur si simplu, sa fac față crizelor, fără a efectua activitățile 
Cadranului II, numărul de crize care vor apărea în viitor va creste din nou! 
 
CADRANUL IV 
 
Ți s-a mai întâmplă să-ti petreci o zi de lucru pentru a face numeroase activități 
corespunzatoare Cadranului III (urgente, dar nu importante), și cu toate că ai lucrat 
din greu, vine seara in care ajungi la concluzia ca nu ai facut mare lucru? Cum te 
simți în acel moment? 
 
Lasă-mă să ghicesc, ești într-adevăr la pământ. Ei bine, asta este ceea ce se 
întâmplă cu managerul nostru, axat pe criza, întotdeauna, el se referă la activitățile 
Cadranului ll. Începe cu gestionarea crizelor; fără să-si dea seama ca se duce catre 
activitățile Cadranului III, care nu va face nici o diferenta pentru companie, și vine 
seara, cand se simte „plesnit“ sau deprimat. S-au miscat atât de multe lucruri, dar 
imaginea companiei sale a rămas aceeași. E la pamant. ÎN ACEL MOMENT ÎNCEPE 
SĂ SE DEDICE ACTIVITĂȚILOR CADRANULUI IV - ACTIVITĂȚILE  (nici urgente, nici 
importante): 
 
-Citește catalogul Mondoffice (nu l-or livra, special numai pentru mine ...). 
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-Navigheaza pe Internet (la început, în scopul pozitiv, de tipul "pentru verificarea 
site-urile concurentei, si apoi, cu trecerea timpului incepe sa viziteze site-uri de 
genul: www.cicciolina.com sau alte site-uri care nu au nici o legatura). 
 
-Se apuca sa curățe ecranul monitorului sau tastatura calculatorului cu cea mai 
mare grijă, eliminând orice pic de murdărie, și dacă l-ai întreba ce face, iti va 
explica de ce ar trebui de fapt sa se faca curat in acel mod. 
 
-Se apuca să faca munca fizică (uneori, vad pe domnul Director Executiv al 
companii punand la locul lor cutiile de depozitare și spune: „Da, vezi Ruggeri, 
cutiile din depozit ar trebui să fie aranjate astfel !!). 
 
- Face lucruri inutile (de exemplu, el nu stie sa lucreze in Excel, si se apuca să 
pregătească un modul static să pregătească un modul statistic și lucreaza șase ore 
iar, mai târziu, lasa totul balta, deoarece secretara sa e capabila sa faca in zece 
minute treaba respectiva, si mult mai bine). 
 
Cu alte cuvinte, managerul este atât de frustrat incat el se dedica activitatilor 
inutile.  
 
ECHILIBRUL TIMPULUI MANAGERULUI MEDIOCRU 
Vedem, prin urmare, ce reprezinta echilibrul de timp al managerului mediocru: 
 

CRIZA 
Activități 

nici 
urgente, 

nici 
importante Activități urgente, dar 

neimportante 

 
 
Timpul managerului mediocru este absorbit în principal de criza. Prin frenezia cu 
care administreaza crizelor, isi pierde luciditatea, începe să gândească pe termen 
scurt, și fără să-și dea seama, el sfârșește prin a se transforma într-un mecanism 
prost prin care gestionează TOATE situațiile de urgență, indiferent de semnificația 
lor (Cadranul III). Ajunge până la seara în care este atât de frustrat și descurajat, 
incat se dedica activităților cadranului IV. 
 
Ce-l face să desfășoare activități ale Cadranului III? Face trimitere la activitățile 
Cadranului II, activitati care ar face o diferenta pentru afacerea sa. Aceste 
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activități, nefiind făcute, sunt transformate în crizele de mâine. Și, prin urmare, 
acest manager persista în gestionarea situațiilor de criză, asaltat de situații de 
urgență. După un timp „incepe sa experimenteze simptomele de suprasolicitare 
excesivă, stres, pierzandu-si ulteri luciditatea. De multe ori el trăiește situații 
familiale problematice. 
 
Este bine ca acest manager știe că, dacă doar continuă să facă față crizei de, fără a 
avea grija de activități Quadrant II, numărul crizelor va crește și mai mult în viitor! 
 
În câteva cuvinte, în cazul în care continua doar pentru a face față crizei, va fi în 
curând înconjurat numai de crize și nu va avea timp să facă nimic altceva.  
Soluția este sa-si dedice în mod regulat o parte din propriul timp ACTIVITĂȚILOR 
CARE VOR FACE DIFERENTA PENTRU COMPANIA NOASTRA, activitățile Cadranului 
II, iar în cursul acestui capitol, vom vedea cum putem face acest lucru. 
 
ECHILIBRUL TIMPULUI AL MANAGERULUI EFICIENT 
 

 
 

ACTIVITATEA 
CADRANULUI II

 
Managerul eficient actioneaza în primul rând pe activitățile Cadranului II și facand 
acest lucru previne și comprimă criza viitoare. Dedicînd timp pentru activități 
importante, dar nu urgente el obtine o îmbunătățire regulată a companiei sale, 
angajati mai capabili, mai motivați, o mai bună organizare, o mai bună colaborare 
și PREVENIREA ȘI REDUCEREA CRIZELOR. 
 
 
CUM SĂ REUSESTI SĂ TE DEDICI CADRANULUI II 
 
 Pentru a putea funcționa în Cadranul II, și să efectueze asadar activitățile sale  
importante în primul rând, managerul trebuie să înțeleagă unele legi în ceea ce 
privește timpul: 
 
a) Dacă nu fixam pe ordinea de zi timpul afectat Cadranului II, în mod inevitabil, de 
data asta timpul va fi absorbit de activitățile Cadranului III. 
 



109 
 

Cu alte cuvinte, noi spunem că managerul nu stă degeaba. Găsește întotdeauna 
ceva de facut. Dacă nu stabilim a priori că o parte din timpul nostru va fi dedicată 
activităților cadranului II, vom sfârși ca de obicei prin a ne ocupa de multe sarcini 
urgente și neimportante, care caută să ne atace în fiecare zi. Avem nevoie pentru a 
dedica timp pentru Cadranul ll, intr-un mod preventiv, adica nu trebuie sa 
asteptam să „avem timp să functionam în Cadranul al II-lea“, dar ,APRIORI, 
stabilesc anumite perioade de timp pentru a se dedica acestor activități.  
De exemplu, îmi dau seama că Responsabilul pentru Colectarea Datoriilor nu este 
foarte eficient, așa că-mi iau agenda, identific patru zile și jumătate în următoarele 
trei săptămâni, și stabilesc că acele patru zile și jumătate, le voi dedica formarii lui. 
 
b) Activitățile cadranului III vor încerca, in orice mod, să împiedice desfășurarea 
activităților cadranului II. In alte cuvinte, sarcinile urgente și neimportante vor 
încerca să împiedice desfășurarea acelor activități care fac cu adevărat diferența. 
 
Revenind la exemplul cu Responsabilul pentru Colectarea Datoriilor, am stabilit 
aceste patru jumătati, de formare. De obicei, chiar când va trebuie să înceapă 
prima jumătate de zi de formare, va exista cineva care are nevoie să mă vadă 
imediat, sau imi va suna mobilul în mod constant. Trebuie să am curajul de a 
spune: „Acum am ceva de facut, ne auzim după“ și sa încep antrenamentul. Chiar 
daca ar exista o criză pe care trebuie să o gestionez (Cadranul I), cu excepția unor 
cazuri rare, aceasta nu va schimba prea mult dacă voi avea grijă DUPA efectuarea 
acelei jumătatăti de zi de formare. 
 
c) Cele mai multe dintre activitățile Cadranulu II sunt, inițial, dificile pentru 
manager. În cazul în care managerul a stabilit că timpul specificat ar trebui să fie 
dedicat activităților Cadranului II și nimic altceva, prima dificultate va reveni pentru 
a avea grijă de Cadranului III. 
 
Multe dintre activitățile enumerate în Cadranul II, sunt activități care pentru noi, 
sunt noi, unele sunt activități pe care nu le-am făcut, în alte cazuri, necesită un pic 
de timp in care avem nevoie de a gândi și de procesa lucrurile. În exemplul de 
formare pentru Responsabilul pentru Colectarea Datoriilor, eu trebuie în primul 
rând sa decid totul cu privire la ce anume o să fac pentru formarea lui, ordinea 
argumentelor pe care le vom discuta, exerciții pe care il voi pune să le facă ... pe 
scurt, trebuie să mă pregătesc. 
 
Dacă nu am fixat in mod URGENT timpul specific în care mă voi concentra pe 
această activitate, se va întâmpla ca voi sta la birou, încep să mă gândesc la 
ordinea subiectelor care urmează să fie discutate și, probabil, la prima vedere, nu 
pot gândi la nimic. Vine un apel telefonic de pe telefonul meu mobil ... și dintr-o 
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dată m-am întors în Cadranul III. „Nu-mi place să stau cu brațele încrucișate. Mă 
voi gândi după la pregătirea pentru formarea angajatului meu ...“.  
 
d) Pentru rezultate eficiente, activitățile Cadranului II necesită TOATA atenția 
noastră. 
În scopul de a influența în mod pozitiv o persoană (ceea ce ne propunem să facem 
în cursul discuțiilor noastre motivaționale sau atunci când vrem să formăm un 
individ pentru a îmbunătăți performanța sa) trebuie să avem toată atenția noastră 
concentrată pe aceasta. 
 
Veridicitatea acestui fapt, sare-n ochi atunci cand il privim in mod simplu aplicat in 
domeniul vânzării. De asemenea, în vânzare încercăm să influențam în mod pozitiv 
o persoană. Ei bine, vi s-a mai intamplat vreodată să vândeti la un client , in timp 
ce aveati o problemă care absorbea o mare parte din atentia dumneavoastra? Du-
te la client, și în timp ce acesta iti vorbește, tu te gândești la altceva, te gândesti la 
problema ta. Cum va merge, in general vorbind, aceasta vânzare?  Nu reusesti sa 
influențez client și te duci înapoi acasă, negru de suparare. Nu pot face acest lucru, 
deoarece în timp ce încercai să vânzi, atenția nu era focusată pe el, ci, în altă parte. 
 
Rezultă că, deși vom efectua activitatile Cadranului II pe care le-am planificat, VOM 
INCHIDE MOBILUL, VOM INCHIDE USA BIROULUI SI NU VOM RASPUNDE LA NICI 
UN APEL TELEFONIC! 
 
Vezi prea des scene cum ar fi următoarele: 
 
Managerul „încearcă să facă instruire“ angajatului sau. 
 
Manager: „Așa cum am spus, produsele noastre costă mai mult decât celelalte, cu 
toate acestea, au o rezistență de trei ori mai mare decât articolele concurenților 
noștri.“ 
 
DRIN DRIN (suna mobilul managerului) 
 
Manager: „Scuza-mă. Știi, e un client important ... " 
 
Angajat: „Bine“ 
 
Managerul vorbește cu clientul in timp ce angajatul așteaptă. Patru minute de 
vorbit la telefon.  
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Manager: „Deci, după cum am spus, produsele noastre sunt realizate din oțel și 
sunt, deci, de trei ori mai rezistente la șocuri, ceea ce ne arată că ...“ 
 
DRIN DRIN (sună din nou telefonul managerului) 
 
Manager: „Îmi pare rău, dupa asta îl închid.“ 
Managerul vorbește la telefon timp de trei minute 
 
Manager: „Scuza-mă, dar știi, facem o livrare pentru un centru comercial care se 
construieste și, trebuie să dau câteva precizări. Dar acum să mergem mai departe 
cu istruirea. Spuneam că suntem mai puternici decat alti concurenți. De asemenea, 
vorbim despre timpul de livrare, putem livra în termen de 48 de ore garantate, și 
știi ce înseamnă asta?“. 
 
Intră in birou managerul de producție si-i cere ceva managerului nostru. 
Managerul încearcă să-i dea un răspuns, dar managerul de producție nu este 
multumit. Ei discuta un moment între ei, dar lucrul nu este rezolvat. Manager: 
„Scuza-mă, uite, dar trebuie să rezolvăm acest lucru în producție. Mă duc în jos cu 
el pentru un moment. Mă întorc în trei minute. Tu, între timp, mai uita-te prin 
manual " 
 
Cum crezi că se va simti angajatul??? Se va simți a cincea roată la căruță. Toata 
instruirea pe care i-ai facut-o n-o sa-i foloseasca la nimic, deoarece el isi va trata 
clientii la fel cum tu l-ai tratat pe el.  Asta este exemplul și modelul care vi se oferă. 
 
Deci, atunci când facem activitățile Cadranului II, vă rog să oprim telefonul, sa 
mergem intr-un loc unde nu vom fi deranjati, și sa ne dedicăm în totalitate acelei 
activități. 
 
CUM SĂ OPEREZI ÎN CADRANUL II 
 
Odată ce managerul are în vedere legile de mai sus, pentru a putea efectua 
activitățile Cadranului II, trebuie să facă următoarele: 
 
1) Identificarea în mod specific a activităților Cadranului II, pe care vrea să le 
efectueze în următoarele săptămâni.  
Am spus că activitățile Cadranului II includ în principal, următoarele activități: 
lnstruirea personalului 
Auto-formare 
Motivarea personalului 
Planificare 
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Organizare 
Dezvoltarea de noi oportunități 
Consolidarea relațiilor importante 
Activități de prevenire 
Sa aiba grijă de familia sa 
Progresul strategic (face mai puternică structura noastră) 
Și toate celelalte activități care, deși nu sunt de urgență, fac o mare diferenta 
pentru afacerea noastra. 
 
Alte exemple de activități ale Cadranului II ar putea fi cele la care v-ati gandit la 
începutul acestui capitol. Sau cercetarea și inserirea câtorva oameni buni în 
companiile noastre, etc, etc. 
 
Primul lucru pe care trebuie să faceți, dacă doriți să fiti în măsură să operati în 
Cadranul II, este de a lua o foaie de hârtie și sa scrieti EXACT care sunt activitățile 
Cadranului II, carora ar trebui să se dedice în lunile următoare. 
 
Formare: pentru cine? Despre ce? Fi-ti mai specifici. Motivul: Pe cine motivează? 
Cum aș putea să fac? Fac o conversație cu persoana și-l întreb care sunt obiectivele 
sale, și apoi ii voi arăta cum să le obtină aici, la firmă? Fac o sesiune de instruire cu 
întreaga forță de vânzări, iar apoi lansez concursul „agentul de vanzari al anului 
2002/2003“? 
 
Dezvoltarea de noi oportunități: Care? Cum? Stau cu ceI de Cercetare și Dezvoltare 
pentru a elabora acel faimos prototip al unei noi drujbe electrice? Sau pot merge 
în SUA pentru a vizita fabrica acelui concurent, al meu, care este mult mai mare 
decât a mea, și incerc sa învăț ceva?  
 
Așa că doresc sa va luati lista de activități care fac parte din acest cadran, si sa 
scrieti ÎN MOD EXPLICIT TOATE activitatile din Cadranul II,  pe care trebuie să le 
efectuati în lunile următoare. Cu cât ai scrie mai mult, cu atat mai bine. 
 
Aruncați chiar si această carte, dar, vă rog, FACETI-O ACUM! 
 
2) Fixati datele in agenda CU FERMITATE pentru a desfășura astfel de activități. 
 
Odata facut punctul 1, luați-va agenda și fixati datele pe care le vor ocupa de 
aceste activități. Nu trebuie să le faceti dintr-o dată (vă va sufoca). Luati-le pe cele 
mai importante și începeti să stabiliti o jumătate de zi sau zile, în care să va ocupati 
de astfel de acțiuni. Atenție că nu spun "sa va setați TERMENELE atunci când 
aceste activități sunt deja facute“, dar eu spun „fixati o zi sau o jumătate de zi în 
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care veti face acest lucru.“ Considerati ca INVIOLABILE, zile sau jumătati de zile pe 
care ați decis să le dedice cadranului al II-lea. Și nu uitați: indiferent de crize sau 
situații de urgență, atunci când acele zile sosesc, opriți telefonul, spuneti ca nu 
sunteti disponibili, și dedicati-va la  ce ați stabilit. Sunt rare cazurile în care va 
aparea vreo criză atât de gravă, pentru o jumătate de zi de intarziere (dedicandu-
te, adesea la activități importante, dar nu urgente) se poate sa va prăbusiti pana la 
un nivel ireparabil. 
 
Dacă, după ce ai stabilit care trebuie să fie activitățile Cadranului II te uiți la 
calendarul tau, și nu au nici o fereastra libera disponibila, pur și simplu du-te 
înainte, pana acolo unde e „alba agenda“ (ceea ce înseamnă că ai anumite zile 
libere) și fixeaza-le in acele date. 
 
Ar trebui să dedici, din timpul tau, activităților din Cadranului II de la 35% până la 
50% , în funcție de dimensiunea companiei.Cu cat  mai mult compania și numărul 
de persoane gestionate este mare, cu atât mai mult timp va trebui să dedici 
activităților Cadranului II. 
 
De ce 50% și nu mai mult? De ce trebuie, de asemenea, sa produci, să "impingi de 
la spate" vânzările, trebuie să te asiguri că bugetele sunt îndeplinite și, pentru că, 
uneori, există alta criză care se poate ivi.  
 
Dacă toate acestea suna confuz, schimba-ti ideea ta pentru ca daca nu petreci timp 
în Cadranul al II-lea, il vei petrece oricum în activitățile Cadranului III. 
 
UN EXEMPLU DE APLICAȚIE AL CADRANULUI II 
 
Pentru a arăta simplitatea acestui sistem, voi face un exemplu practic. Să 
presupunem că am identificat următoarele activități din Cadranul II și am stabilit că 
acestea sunt primele pe care trebuie să le fac: 
 
-Planificarea (1/2 zi). 
 
-Training de responsabilitatea administrativă în ceea ce privește colectarea 
datoriilor (tip necesar, o zi). 
 
-Motivare un nou agent de vânzari (timp necesar, trei ore). 
 
Iau agenda și am de gând să caut, când am un pic de spațiu liber. Văd că peste 
două săptămâni am ceva timp liber:  
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                         Dimineata              După-amiaza 
--------------------------------------------------------------- 
Luni 
--------------------------------------------------------------- 
Marti 
--------------------------------------------------------------- 
Miercuri 
--------------------------------------------------------------- 
Joi 
--------------------------------------------------------------- 
Vineri 
--------------------------------------------------------------- 
Sambata 
--------------------------------------------------------------- 
 
Am fixat activitățile pe care le-am stabilit sa le distribui pe toată săptămâna (astfel 
încât, în cazul în care apar crize, am timp să ma ocup): 
 
 

    Dimineata   După-amiaza  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luni                        14:00-18:00 
       Instruire 
       Resp Adm. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marti 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miercuri    9:00-13:00 
    Instruire 
    Resp Adm. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vineri                     9:00-13:00 
    Planificare 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sambata    9:00-13:00 
    Motivarea 
    Noului agent de vanzari 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Angajamentele, de mai sus, așa cum am menționat mai devreme sunt extinse. 
După cum puteți vedea, am stabilit datele din Cadranul II lăsând spațiu suficient pe 
ordinea de zi pentru a avea grijă de criza, de activităților care vor duce la realizarea 
bugetului. 
 
Ce se întâmplă dacă luni, la ora 14:00, când trebuie să încep formarea cu  
Directorul Administrativ, da buzna peste mine o criză? Încă mai continuam 
formarea cu persoana respectiva! După cum sa menționat deja, există puține crize 
pentru care nu poți să-ți amâni, dreptul de a interveni, pentru cel puțin câteva ore. 
Desigur, daca fabrica i-a foc trebuie să fug si eu sa sting focul. Dar, daca sunteti de 
acord cu mine, n-o sa i-a foc în fiecare zi. 
 
Și ce se intampla dacă facem acest lucru? Că la sfârșitul săptămânii COMPANIA 
NOASTRA VA DEVENI MAI PUTERNICA. Săptămâna următoare vom fixa alte 
activități in Cadranul II, și vom fi în acel moment, in care vom intra intr-un cerc 
virtuos. 
 
 Ce se întâmplă dacă nu setam timpul pentru activitățile Cadranului II? Ce anume 
urmează să facem, cu acel timp pe care l-am ,,rezervat" sa-l folosim la fel, pentru 
angajamentele de mai sus, abordând activitățile Cadranului III ... 
 
Incepand să ne dedicam în mod regulat activitatilor Cadranul al II-lea, o jumătate 
de zi sau două pe săptămână, cât ai zice pește, vom putea spune că firma noastră 
va începe să crească. Chiar dacă pentru o vreme, se vor mai ivi, în continuare crize 
conștientizarea faptului că nu suntem acolo, doar „ pentru a stinge incendiul“, ci, 
pentru realizarea acelor obiective strategice, care vor face ca firma noastră, să 
adopte în viitor, o imagine, complet diferita. 
 
CADRANUL II, ESTE VEHICULUL PRIN CARE  
PUNEM ÎN FUNCȚIUNE ACTIVITĂȚILE NOASTRE CAUZATIVE 
 
Fiind cauzali, adică, a se considera că lucrurile depind de noi, este strâns legat de 
conceptul din Cadranul al- II-lea. 
 
Dacă am angajați care nu produc așa cum aș dori, pot, inclusiv, sa, mă enervez, pot 
crede că, ei nu sunt potriviti pentru asta, pot da vina pe sistemul de scolarizare, 
care nu ii pregateste în mod corespunzător, cu toate acestea, după cum știm cu 
toții, toate aceste modalități de a „reacționează“ doar amplifica problema, si cu 
siguranță nu va aduce nici o rezolare. 
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Sau, mă pot uita la problema din punct de vedere cauzal , și sa ma întreb:  „Oare 
eu, cât de mult timp le-am dedicat acestora, pentru a-i instrui, pentru ai motiva, 
pentru a le “ vinde" scopul companiei? 
 
Și această întrebare ar trebuie să ma faca sa-mi asum responsabilitatea pentru 
metoda pe care am folosit-o pentru a-mi gestiona timpul meu.  
 
Cadranul II este vehiculul prin care ne-am pus în funcțiune activitățile noastre 
cauzale. Văzand performanța nu prea buna a unui angajat de-al meu, mă consider 
cauza, stabilesc activitățile care vor rezolva carentele acelui angajat, și le 
programez in agenda, ca fiind de maxima urgentă. Aceste este modul în care voi 
ajunge, sa îmbunătățesc, performanța și motivația acestuia. 
 
 Dar o mai bună gestionare a timpului nostru nu este esențială numai pentru 
causativitate sau pentru motivarea angajaților noștri. O mai bună gestionare a 
timpului nostru este esențială pentru propria noastră conducere. 
 
Liderul este persoana care face lucrurile cu adevarat importante pentru compania 
sa. Cum poate fi vreodată motivant managerul care se ocupă de situații de urgență 
de dimineața până seara, atât de mult, încât are atât de puțină luciditate ca, 
acționează ca un efect mai degrabă decât o cauză?  Cum poate fi vreodată 
motivant, acel manager, care desi,  nu a făcut, lucrurile cu adevarat importante, se 
trezește că accepta să se supună schimbarii, mai degrabă decât s-o creeze, el pe 
ea? 
 
Și, mai presus de toate, cum va fi el însuși vreodată motivat, în cazul în care, și-a 
concentrat in totalitate, pe termen scurt, viziunea sa asupra companiei, și nu are 
mai mult spațiu pentru a crea viitorul? 
 
APLICAȚIE PRACTICĂ 
Ar fi foarte util în acest moment, să încercați să folosiți sistemul de gestionare a 
timpului descris în acest capitol. 
 
Încercați să-l aplicati pentru o lună sau două și observați efectul asupra motivației 
dumneavoastră și a angajaților dumneavoastră. 
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CAPITOLUL 7 
 
 

DACA VREI CA ANGAJATII TAI SĂ SE INDENTIFICE CU 
OBIECTIVELE COMPANIEI, TREBUIE SĂ  FACETI  DIN 
ACEASTA  UN LOC UNDE OAMENII POT TRIUMFA 

 
„În viață poți avea ceea ce vrei doar daca ai ajuta suficienti oameni sa obtina ceea 
ce isi doresc“ 
Zig Ziglar 
 
În capitolul V, când vine vorba de a analiza valorile care îi motivează pe angajați, 
am spus că fiecare persoană are nevoie să se simtă ca un câștigător. 
 
Reflectând asupra acestui concept putem intelege mult mai mult despre motivația 
unui grup. 
 
În societate, fiecare persoană, este insufletita de dorință instinctivă, de a triumfa în 
unele activități. Dar acest lucru nu se aplică numai în cadrul companiei, dar, si în 
analiza valorilor care fac parte, din aproape intreaga noastră viața. 
 
Nu spun că toți suntem oameni orgoliosi și vanitosi. Spun că fiecare dintre noi 
caută propriul mod de a triumfa, și dedică cel puțin o parte din timpul lor la ceea 
ce ei cred că le-ar putea permite să triumfe și să primească apreciere. 
 
Uneori întâlnești oameni care, în munca, nu merg foarte bine. Dacă vorbești cu ei, 
de activitatea profesională, te ascultă, dar nu sunt entuziasmati. Dar atunci când iti 
vorbesc de familie, se lumineaza. Vă vor arată poze cu copiii lor, și o să-ți, 
povesteasca cât sunt de buni, frumosi, educati și cât de bine merg cu școală. 
 
 Și-au dat seama că în acest sector al vieții, vor obține rezultate mai bune astfel 
încât copiii să devină „modul lor de a triumfa.“ Nu că vor neglija complet restul 
vieții, precum și responsabilitățile pe care le au. Dar sectorul în care ei simt că sunt 
capabili să distingă că pot triumfa, le absoarbe o mare parte din atenția și timpul 
lor. 
 
Sau, întâlnești oameni care vă spun că „lucrezi pentru a trăi, nu traiesti pentru a 
lucra.“ Munca pentru ei este ceva care le permite sa-si satisfaca nevoile de bază. 
Nu sunt interesati de cariera, nu sunt interesați să lucreze sâmbătă și duminică 
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pentru a câștiga bonusuri. Desigur, ei s-ar bucură de o creștere salarială deoarece 
le-ar permite să trăiască mai bine, dar nici de-ai naibii nu ar face ceva in plus ca sa-l 
obtina. Cu toate acestea, dacă te uiți cu atenție, veți găsi că, undeva, și ei au o 
activitate care le absoarbe o mare parte din timpul lor, pe care o considera 
propriul lor mod de a triumfa. Poate, fac parte dintr-o formatie de amatori, sau 
sunt implicati în vreo competitie, sau sunt lideri în compania unor prieteni pe care-
i frecventeaza. 
 
Un client de-al meu din Milano a avut un responsabil magazioner care, de fapt, s-a 
comportat de multe ori „iresponsabil.“ Facea greseli fundamentale la locul de 
muncă iar angajaţilor săi, părea apatic. Dar nu, a fost apatic, în toate activitățile 
vieții. La el acasă, avea o colecție de modele de masini de epoca, extraordinara. 
Dacă l-ați asculta, ți-ar explica de mult efort și daruire care i-a trebuit pentru a găsi 
modelele care ii lipseau. Fiecare persoană care l-au vizitat a fost indoctrinat pe larg 
despre diferitele modele, și aventurile care erau în spatele fiecare bucată din 
colectie. Această colecție a fost modul său personal de a triumfa. 
 
Ca și oamenii care se angajează în activități sociale (și prin asta, n-aș vrea în nici un 
fel distrage atenția de la contribuția pozitivă pe care le au pentru societate) îți vei 
consacra cat mai mult timp acestora, pentru că vei simti că, printr-o astfel de 
activitate poti iesi in evidenta fata de cineva. 
 
Pentru a înțelege cât de important este pentru fiecare dintre noi, de a fi apreciati 
de alții, gandeste-te cat de prost te simti, atunci cand o persoană, pe care tu crezi 
că ai ajutat-o cu adevărat, te inseala sau te critica impreuna cu alte persoane. Nu, 
atat prejudiciul cauzat de trădare, este cel care te face sa te simti prost, ci faptul că 
nu a recunoscut tot ce ai făcut pentru ea. 
 
Privește spre modul de proliferare la mai multe niveluri.12 Până acum, există, de 
toate felurile: de la asigurări, telefonie, alimente, la imobiliare. La care este 
necesar sa raspundem? Pentru nevoile oamenilor de a triumfa. Eu, gospodina 
frustrata, care nu am o educație, care nu am un ban și am fost întotdeauna 
retrogradată la bucătărie și nimeni nu a apreciat într-adevăr contribuția mea, am 
modalitate de a dovedi că eu fac, de asemenea, o diferență, mă pot distinge în 
comparație cu prietenii mei, creandu-mi grupul meu, câștigând bani în mod 
independent, cumpărandu-mi o mașină nouă. 
 
Toată lumea caută un sector în care să iasă în evidență și de a se face o diferență, 
datorită contribuției sale. Un domeniu în care acesta poate fi considerat ca fiind 
unic, indispensabil. Aceasta este definiția de triumf: să simtă că, propria noastra 
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contribuție, la o anumită activitate este importantă și sa dezvăluim, apoi, la toata 
lumea, cat de unici si speciali suntem.   
 Pentru aceasta, este nevoie, de triumf, din care angajaţii noştri iau atat de mult, 
atunci când nu reuşim să ii laudăm. Noi nu recunoastem numai contribuția lor, dar 
și unicitatea acestora. 
 
Această nevoie începe din copilărie. Amintește-ți zilele de gimnaziu, si gandeste-te 
la cei care nu mergeau bine cu scoala: în general, acestia erau cei care cautau sa se 
distinga printre „băieții răi“. Ii loveau pe ceilalti copii, luau parte la  aventurile 
intreprinse cu scopul de a strica masinile profesorilor, formau gasti de mici golani.  
Acesta era modul în care ei simteau ca asa vor triumfa, ca astfel isi vor demonstra 
propria lor unicitate. 
 

 
RARITATEA  PRODUSULUI TRIUMF  
 
Selecția de dansatoare pentru „Striscia la Notizia“ a avut adeziune înfiorătoare. Mii 
de candidați din toată Italia. De ce? Pentru că a inclus triumful.  
 
Dacă te uiți la un ziar gratuit, la rubrica de anunțuri, de multe ori, veţi găsi câteva 
anunturi de la firme firme, în căutarea de modele.  În multe cazuri, candidaţiilor 
care se prezintă li se cere să plătească câteva milioane ca să facă acel Portofoliu 
foto, sau sa participe la unele cursuri. Unele dintre aceste activități au fost, de 
asemenea, obiectul unor programe de televiziune, care au avut ca scop să 
dezvăluie înșelăciunea. Cu toate acestea, continuă să existe. De ce? Pentru că 
triumful „atrage“. 
 
Nu sunt mulți lideri adevărați în societate, nu există școli eficiente pentru a atinge 
triumful personal, iar acest lucru înseamnă că indivizii sunt în mod constant în 
căutarea inlocuitorilor sai.  
 
Unele persoane compensează lipsa lor de triumf încearcă să-l savureze, indirect. 
Uita-te la pasiunea pentru fotbal. Ce înseamnă, sa-l vezi pe Batistuta, marcand un 
gol, sau castigarea de catre echipa noastra, a primului loc in liga, daca nu aceasta  
"sete " de a simtii emotia triumfului , pe care noi, o incercam, destul de rar pe 
propria noastra piele? 
 
Gândeste-te, de asemenea, la cuvintele,care ți le spune un suporter: dacă echipa 
sa câștigă, iti spune: „AM câștigat!“ În cazul în care echipa sa pierde spune, 
„Juventus A pierdut.“ Cu alte cuvinte, se include în victorie și se exclude de la 
înfrângere.  
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Unii părinți încerca să savureze triumful prin copiii lor. Ei doresc ca copiii lor să aibă 
succesul pe care ei personal nu au fost în stare să-l obțină. Așa că-i obsedeaza cu 
lectii de tenis, gimnastica, cu școală. Copiii lor trebuie să fie perfecti. În acest sens, 
uneori, ei , ajung sa-i faca nefericiți, lipsindu-i de distracție adevărată și libertatea 
pe care un copil ar trebui să o aibă. 
 

Uneori, în companie, se întâmplă să întâlnesti oameni a căror mod de a triumfa 
este acela de a face cea mai bună impresie, tuturor persoanelor importante pe 
care le cunosc. Vei observa aceasta, la unii agentii de vanzari: „Stii că am numărul 
de mobil al Dl. Cutare și al lui Cutare?“ 
 
Iar alții, sunt pasionati de un personaj dintr-un serial sau dintr-un show, de 
exemplu, o persoană care participa la o emisiune. În cazul în care câștigă, ei sunt 
fericiti, încearcă un pic din aceea bucuria pe care, ei, personal o simt foarte rar. 
 
Alţii caută să savureze triumful, cumparand si afisand ostentativ simbolul 
triumfului, Cumpar o borseta de la Prada, sau mai degraba ultimul model de 
masina, sau un ceas de firma. Triumful pentru ei, se rezuma la, as arata unicitatea 
imaginii lor, la propria-i frumusete, si la propriul farmec. Faptul că piața chirurgiei 
estetice a crescut la un nivel dezarmant, reprezinta un indice clar despre modul in 
care unele persoane, cauta si apeleaza din ce in ce mai mult la acesti substituienti. 
 
Marketingul exploatează această tendință, găsind, pentru produsele sale modele 
cu impact la consumatori. Nu este o coincidență faptul că din moment ce Ronaldo 
a ajuns să joace în Italia, majoritatea copiilor, „i-au innebunit“ pe părinții, cerandu-
le pantaloni scurți sau incaltaminte, marca Nike. 
 
Alții caută „partea lor de triumf“ facand , vacanțe exclusiviste sau speciale. La câti 
dintre noi, după întoarcerea dintr-o vacanță într-un loc exotic, nu ni-i s-a 
întâmplat, sa forțam, un pic detaliile, sau spunem doar lucruri pozitive și 
aventuroase, să simtă satisfacție atunci când cealaltă persoană ne spune că am 
fost într-adevăr norocosi ca am avut parte de o astfel de vacanță frumoasă? 
 
Pentru alții, triumful devine un hobby special, o cucerire amoroase deosebit de 
dificila, un proiect la care am fost invitați să participam, un Play Station13, etc. 
 
Necesitatea de triumf și admirația oamenilor de pretutindeni.  
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 CUM AJUNGE O PERSOANA SĂ SE INDENTIFICE CU UN OBIECTIV 
 
Intelegerea mecanismul prin care o persoană decide să accepte obiectivul unui 
grup și să adere la acesta este de o importanță capitală14 în gestionarea unui grup. 
 
În primul rând, vom defini „a te indentifica.“ Prin aceasta înțelegem: să 
îmbrățișeze, să sprijine și să-si facă propriile lor vise. În cazul în care un angajat 
care se indentifica cu obiectivul unei companii, compania devenit ca si a lui. 
Obiectivele devin obiectivele sale. Dacă, dimpotrivă, atunci când o persoană se 
alătură grupului nostru nu putem lăsa să se indentifice cu obiectivul companiei, el 
va tinde să facă minimul în companie, iar contribuția sa va cu mult inferioara decât 
ar putea fi. 
 
Realizam imediat, de cum intrăm, compania unde majoritatea personalului a 
îmbrățișat obiectivul acesteia. Deși, nu există mecanisme de monitorizare a 
angajatilor, acestia isi fac bine munca lor. Compania nu mai este percepută ca un 
loc de muncă, care este deținut de altcineva, aceasta a devenit a lor. Fiecare 
angajat pune presiune pe colegi, pentru a obține rezultate bune. Nu se mai tine 
cont de programul de munca, oamenii lucrand cat este necesar pentru a atinge 
obiectivele care si-i le-au stabilit. Între angajați și manageri există un stimulent 
comun de a face mai bine, de a creste, de a inova. 
 
În schimb, atunci când angajații companiei, nu au îmbrățișat obiectivul, compania 
este percepută ca fiind ceva, deținut de antreprenor.  La 17:59 vedeți oamenii care 
se adună și se pregătesc să iasă, să plece. În cazul în care unul dintre angajati 
realizează un proiect major, şi nu reuşeşte să-l termine pana la sfarsitul orelor de 
munca, de multe ori trebuie să intervină seful și să-l convingă să rămână peste 
program, în caz contrar, dacă ar fi dupa angajat,, proiectul va fi amânat pentru a 
doua zi. Dar, mai presus de toate, într-o astfel de companie este managerul, care 
trebuie să facă presiuni asupra oamenilor, ca acestia să respecte procedurile de 
realizare a obiectivelor, sa execute ordinele. În acest al doilea tip de companie  
mulţi oameni nu se mai comporta ca niste angajati adevarati, compania devenind 
in shimb pentru ei „firme de muncă temporară“,  care închiriază timpul lor 
companiei. 
 
Pentru ca un individ, să imbratiseaze obiectivul unui grup într-un mod activ (și nu 
ca un susținător extern care își aduce contribuția ocazional), trebuie să vadă că în 
cadrul grupului există o posibilitate practică (și nu de la distanță) pentru a putea 
triumfa la un nivel personal. 
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Ce vrem să spunem prin triumf? Faptul că poti sa diferentiezi, sa excelezi, sa 
primesti aprecieri, sa lăsi un semn, sa demonstrezi ca esti unic. 
 
Dacă oamenii noștri nu cred ca pot triumfa în companie, sau vad, prea multe 
obstacole în calea triumfului lor, vor lucra pentru noi, la capacitate redusă, doar 
pentru beneficiile monetare care derivă din colaborare (salariul), dar inima lor nu 
este în companie. 
 
În cazul în care percep că, prin colaborarea cu noi pot ajunge să triumfe, ei ne vor 
da viața lor. 
 
Unii antreprenori, când am explicat acest concept în cursurile de formare, mi-au 
spus că în compania lor, este tocmai asa: oamenii pot triumfa. Dar când mă duc să-
i vizitez, îmi dau seama că în companiile lor, pentru a putea triumfa, angajatul ar 
trebui să fie un supercampion supermondial, și chiar și atunci ar avea unele 
dificultăți. Ei fac foarte puțina specializare cu angajați, nu au nici manuale, dar 
toate cunoștințele sunt transmise pe cale orală. Ei înșiși sunt mai atenți să 
sublinieze, oamenilor de toate greșelile pe care le fac, mai degrabă decât să le 
aprecieze și să-i încurajeze în mod pozitiv atunci când o fac bine.  După un timp, 
noul angajat introdus într-o companie ca asta, ajung să gândească, că, „la urma 
urmei, acesta este un loc în care eu vin la muncă, nu trebuie să-i bag în seamă, 
chiar atat de mult. Compania este, a antreprenorului. Eu doar imi fac treaba mea, 
nu vreau sa mă bag în bucluc," și făcând astfel el se auto-exclude, de la obiectivele 
companiei. 
 
Există unele companii care si-au dat seama că daca reusesc sa demonstreze unei 
persoane medii, ca poate triumfa in companie, aceasta le va daruii si sufletul lor. 
 
La 3M angajații sunt încurajați să dezvolte și să aducă pe piață produse noi. 
Angajații ale căror idei sunt aprobate de catre conducere, pot să construiască 
propria lor afacere, în cadrul companiei. Cei care au succes primesc promoții și 
creșteri salariale. Nu există nici o sancţiune pentru persoanele care nu reuşesc. O 
mare parte a vânzărilor de 3M provin din produsele dezvoltate şi comercializate 
prin intermediul acestui program. Un exemplu printre multe altele: celebrele 
biletele adezive Post-It®: a fost inventat de un inginer al companiei, care nu reusea 
sa-si tina-n ordine , partiturile lui musicale. Lucrătorilor le-au fost furnizate toate 
mijloacele necesare pentru  a-l dezvolta și să-l lanseze pe piață,iar acestia au fost, 
deasemenea, facuti partasi la profitul obtinut. Astăzi, Post-it, singur, are o 
contributie la cifra de afaceri a companiei de peste 100 de milioane de dolari. 
 
O astfel de idee poate părea în unele privințe, revoluționară managerului sau 
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antreprenorului, obișnuiți să gestioneze resursele umane în ultimul secol. În 
conformitate cu punctul său de vedere, de fapt, activitatea companiei este ceva ce 
aparține numai antreprenorului, iar angajații trebuie să rămână ceea ce sunt: 
aghiotanții care la sfârșitul lunii primesc un salariu. 
 
Ceea ce noi numim „noul lider“, el ştie,in schimb, că un grup nu este doar o 
colecție de oameni care lucrează în aceleași birouri, sau care fac aceeași muncă. 
Un grup este un ansamblu de oameni care împărtășesc același obiectiv. Ca urmare, 
acest tip de lider se străduieşte să explice in mod clar angajatului său, ca in 
compania lui are posibilitatea sa obtină acel triumf, acea unicitate, si acea 
semnificatie, atat de rară in societate. 
 
Atunci când oamenii simt că participă la proiectul companiei, pot triumfa personal, 
pot sa elibereze o energie mare, în companie. Proiectul companiei, ia locul, in 
inima lor, atat al echpei lor preferate cat si a colectiei lor de de mașini de epocă, si 
a echipei de fotbal de liga inferioara, unde ei sunt golgheteri. 
 
 
 
ATUNCI CÂND UN COLABORATOR NU PERCEPE POSIBILITATEA DE A TRIUMFA 
ÎN AFACERI, INIMA LUI ȘI PASIUNEA LUI VOR FI ÎN ALTĂ PARTE 
 
Orice persoană, ca să se simtă în viață, trebuie să aibă un loc sau o activitate în 
care să exceleze, în care să-și demonstreze, atat competența, cat și unicitatea sa. 
 
 Luam o companie mica, pentru a analiza evenimentele lor cele mai simple, unele 
dinamice, care, în întreprinderile mari au chiar mai multe consecințe, extinse. 
Imaginați-vă că „liderul“ companiei a construit o activitate care este destul de 
bună, dar în acest moment obiectivele sale importante nu includ succesul 
angajaților săi. Când, il întrebi, care este scopul sau care este obiectivul sau, iti 
răspunde ceva foarte generic şi personal de genul "sa fii o companie lider in acest 
domeniu", sau „creșterea veniturilor“ sau „îmbunătățirea marjelor“. 
 
Cu alte cuvinte, acest „lider“ nu exprimă un obiectiv care va satisface chiar și 
nevoile personale de victorie și triumf al colaboratorilor sai. 
 
Ce se va întâmpla cu oamenii pe care-i gestionează? 
 
Fiecare angajat VA AVEA TENDINŢA SĂ CAUTE UN SCOP PERSONAL ORIUNDE 
ALTUNDEVA! Cu alte cuvinte, fiecare angajat atunci când vine vorba de a percepe, 
ca nu-si poate satisface, in companie, propria-i necesitate de a triumfa, de-a primi 
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aprecieri, și să strălucească, să continue relația de muncă, cu toate acestea, visele 
sale, şi tema sa vor fi în altă parte. 
 
 Va fi angajatul care, în timp ce continuă să lucreze la firmă, în realitate el isi 
urmeaza visul, acela de a se asigura că echipa de fotbal de tineret la care se 
pregătește, să fie promovata la categoria superioară. Va fi angajata care, în timp ce 
continuă să aibă grijă de domeniul administrativ, în sine, ea viseaza sa-si reia 
studiile universitare și sa devina avocat, atunci, isi va dedica tot timpul posibil, 
cărților, pentru examenul de la facultatea sa. Vor fi agenti de vânzări, care, în timp 
ce continuă să viziteze clienții în numele companiei, ei de fapt, ceea ce si-ar dori cu 
adevărat, e să pună deoparte niste bani pentru a deschide propria afacere. Şi acolo 
va fi, de asemenea, persoana care va conduce mai departe compania fără nici un 
obiectiv, care, aşa cum o ştim cu toții, va face aceasta fara nici un entuziasm și, 
prin urmare, mai puțin productivitate. 
 
Nu că acești oameni nu lucreaza, dimpotrivă. Ei vor continua să lucreze la firmă, 
dar adevărata lor dăruire și pasiune va tinde să fie oriunde în altă parte. Nu isi vor 
insusi și nu vor face ca obiectivele companiei, sa devină obiectivele lor, lăsând in 
acest fel antreprenorul singur cu compania sa. 
 
Aceasta se manifestă, în principal, în două sau trei moduri: persoanele, mai 
capabile vor tinde să „meargă dincolo de“ compania în care lucrează, planificandu-
si, viitorul lor într-o altă societate sau într-o altă zonă în care simt că pot triumfa. 
Alte persoane vor continua să lucreze la firmă, dar, pasiunea lor principală va fi 
dedicată activităților în aer liber, în cazul în care simt că au o șansă mai bună să 
iasă în evidență și să arate unicitatea lor. Și, în final, vor exista unele persoane 
care, nu urmăresc nici un scop în viață, se vor mulțumi cu o productivitatea, la un 
nivel minim. În fiecare dintre aceste trei cazuri, este ușor de văzut că 
productivitatea oamenilor va fi mult mai inferioara decât abilitățile lor potențiale. 
 
Unii dintre cititori ar putea comenta că, în cele din urmă, nu este atât de important 
pentru oameni să-si insuseasca scopurile și obiectivele companiei: ceea ce 
contează este faptul că execută ceea ce noi le cerem, să își facă treaba bine . La 
urma urmei, compania este a antreprenorului, și va ramane asa, si e doar el care 
poate să viseze la idealurile lui. 
 
Faptul de a aduce, proprii angajații, să se indentifice (adică, să accepte) cu 
obiectivele companiei este fundamental. Să analizăm de exemplu ce s-ar întâmpla 
dacă manageri interimari ai unei societăți nu s-ar  indentifica cu scopul si 
obiectivele companiei. 
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CE I SE INTAMPLA RESPONSABILULUI INTERMEDIU DACA NU CREDE IN 
OBIECTIVELE COMPANIEI 
 
Una dintre dificultățile majore, pe care proprietarul de afaceri mici, le trăiește în 
momentul în care încearcă să dezvolte afacerea, constă în crearea de manageri 
intermediari, autonomi, și capabili. Această problemă este atât de mare încât 
adeseori, atunci când mergi la o companie, fondatorul acesteia, este cel care, 
deține încă, un număr de funcții operaționale într-un fel de „structură 
organizatorică a armatei Mexicane“15: o organigramă, unde există un general şi 
următorul nivel ierarhic inferior este deja una constituit din soldați, fără nici un 
oficial: lipsa absolută a managerilor interimari capabili sa poata avea grijă de un 
sector în autonomie completă.  
 
În astfel de companii, antreprenorul este adesea suprasolicitat. Calitatea 
producției tinde să scadă, dar nu din cauza ca el, sau clienții „doresc să aibă să de-a 
face numai cu el, pentru că nu au încredere în nimeni altcineva.“ Angajații au 
nevoie de intervenția dumneavoastră constantă, pentru confirmări, autorizații și 
pentru rezolvarea problemelor. Putem vedea că într-o astfel de situație 
antreprenorul își pierde luciditatea și nu mai este în măsură să se concentreze pe 
extinderea și viitorul companiei sale. 
 
În alte companii găsim un antreprenor care a început într-adevăr, procesul de 
delegare prin numirea unor lideri, dar ei se luptă să devină independenți, astfel 
încât activitatea și problemele continuă să urce la un nivel destul de mare, pentru 
a fi rezolvate. 
 
Partajarea obiectivul companiei are un impact major asupra nivelului de 
responsabilitate, a gradului de autonomie și performanței managerilor 
intermediari.  
 
Vom înțelege de ce, luand în considerare combinațiile posibile ale următoarelor 
variabile16 pe un manager interimar al unei companii: 
1) Abilitățile sale tehnice și motivaționale. 
2) Implicarea sa deplină (sau mai putin) in obiectivele companiei. 
 
 
15.Sructura organizatorica a armatei Mexicane : Este un termen plin de umor pe care le folosim, uneori, 
pentru a indica o companie acolo unde există o organizație constituita astfel încât să facă imposibilă viața 
directorului general. Există general și imediat, urmeaza soldați. Nu neapărat trebuie să fie o structură 
complexă piramidală, dar cel puțin unliant, unmanager intermediar ar trebui să fie acolo, în caz contrar 
directorul acestei societăți va trebui să se ocupe de atât de mulți oameni incat pur și simplu va fi copleșit de 
stres.  
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Variabila 1) este de fapt o combinație de două capacități: 
a) cunoștințele sale tehnice a proceselor de producție ale departamentului sau a 
diviziei pe care administrează (comerciala, administrativa sau de producție),si   
b) capacitatea sa de a motiva și de a gestiona oameni.  
 
Este evident, faptul că a) este indispensabil pentru a gestiona într-un mod adecvat 
un sector corporativ. Este foarte dificil, de exemplu, să gestionati producția în 
cazul în care nu aveți nici o idee despre procesele, de utilajele și de nevoile 
clientului. b) pe de altă parte, are de a face cu capacitatea managerului interimar, 
responsabil pentru motivarea și ,,presiunea"pe care pune pe oameni. 
 
 

Noi credem că a) și b) de mai sus, sunt ingredientele de bază care alcătuiesc 
COMPETENTA unui manager interimar bun. Am putea spune că managerul care 
posedă ambele caracteristici, este complet din punct de vedere tehnic. 
 
Variabila 2), partajarea obiectivul companiei, este extrem de important să se poată 
obține un mandat real, la nivelul administratorului interimar. Prin „partajarea 
companiei“ nu înseamnă, însă, ca managerului interimar, ii place sau nu ceea face 
compania, sau dacă-i place munca, ci mai curând în ce măsură el si-a insusit 
obiectivul companiei. Este necesar, în acest moment, pentru a cita din nou 
definiția cuvântului „adera“: să le îmbrățișeze, sa le sprijine și să le adopte. O 
persoană care a îmbrățișat obiectivul companiei, consideră că acesta nu mai este 
ceva separat de el însuşi. Facand din obiectivele companiei, obiectivele sale, el 
vede întreaga companie si cum ar fi a sa.  
 
Sa analizăm, interacțiunile posibile ale acestor două variabile, pe managerul  
interimar. 
 

 

P arta jarea o biect ivul 
ant repreno rului

A bilit ăți tehnice  și mo t iva țio nale
 

 
Să vedem cine poate prezenta patru combinații principale ale acestor două 
variabile: 
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1) Manageri interimari, care au abilități tehnice și motivaționale mai scazute, și nu 
au îmbrățișat obiectivul companiei. 
2)Manageri interimari, care au abilități tehnice și motivaționale bune, dar care nu 
au îmbrățișat obiectivul companiei. 
3) Managerii interimari, care au abilități tehnice sau motivaționale, scazute, dar 
care au îmbrățișat obiectivul companiei. 
4) Manageri interimari, care au abilități tehnice și motivaționale bune și care au 
îmbrățișat obiectivul companiei. 
 
 Analizând fiecare dintre cele patru categorii putem obține o idee despre ce fel de 
acțiuni trebuie să intreprindem pentru a construi manageri interimari eficiente. 
 
Diagrama de analiză a managerului interimar bazată pe cunoștințele sale și cota sa din 
obiectivul companiei 
 
 

4) Buni lideri

- Expansiune

- Delegarea completă posibila

- Creșterea structurii și motivarea oamenilor

A B ILIT ĂŢI T EH N IC E SA U                                                    
M OT IVA T ION A LE SC A Z UT E

B UN E A B ILIT ĂȚI T EH N IC E ȘI M OT IVA ȚION A LE

B UN E A B ILIT ĂȚI T EH N IC E ȘI M OT IVA ȚION A LE
A B ILIT ĂŢI T EH N IC E SA U                                                    

M OT IVA T ION A LE SC A Z UT E

- Departamentul care gestionează, unde nu 
evolueaza structura sau oamenii lui

- Personalul care administrează, nu evolueaza, 
aceasta nu este cu adevărat motivat
- Anumite cazuri in legatura cu cifra de afaceri 
realizata

S
C
O
P
 
I
N
S
U
S
I
T

Managerul general executiv,trebuie să deţină, încă 
operașional,  funcșia pe care a delegat-o deoarece 
managerul o ignoră sau nu se ridică la nivelul 
asteptat. Nepartajarea scopului, face dificilă 
responsabilitatea sa, implicit formarea lui are 
efecte foarte slabe.

S
C
O
P
 
I
N
S
U
S
I
T

1) Func�ia acoperit ă numai în aparen �ă

3)Oameni de incredere

- Maleabili și disponibili

- Cazurile de nemulșumirea ale clienșilor din 
interiorul sau din afara diviziunii

2) Creatorii de Stres �i Probleme

Alte manifestări posibile:

- Riscul concurentei, sau diviziunea sau abandonul 
companie
- Angajași,is i creează loialitatea fata de ei, și nu fata 
de  companie, sau este abandonat în cazul în care 
nu-i place
 - Dificil de gestionat -Mercenari

 

 
 
1) MANAGERI INTERIMARI CARE AU ABILITATI TEHNICE SI MOTIVATIONALE 
SCAZUTE, SI NU AU IMBRATISAT OBIECTIVUL COMPANIEI 
 
Acesta este un manager interimar, care nu înțelege pe deplin munca care se face 
în sectorul încredințat (până la punctul, că nu este în măsură să fie autonomă) sau, 
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nu a dezvoltat încă abilitatea de a motiva și de a gestiona un grup de oameni. De 
asemenea, el nu a imbratisat obiectivul companiei. 
 Acest lucru nu înseamnă neapărat că el are dezacorduri. Obiectivul companiei nu 
este obiectivul său, asta e tot. Lui nu-i pasa, sau percepe aceasta, doar ca fiind ceva 
„al proprietarului.“ 
 
 În cazul în care persoanei care prezintă aceste caracteristici i se atribuie o poziția 
de manager interimar, aceasta realizează faptul că funcția sa este acoperită doar în 
aparență. Superiorul sau direct va face fără să știe, o mare parte din funcțiile pe 
care le-a alocat aparent acestui nou „manager.“ 
 
Cine administrează acest managerul se va gasi intr-o situatie destul de tensionata, 
si de a fi nevoit sa trimita, inca odata, ordinele privitoare la acel sector, deoarece 
nu au fost executate. Acesta va fi lovit de problemele pe care el credea ca deja au 
fost rezolvate de catre angajatul sau, si, cand colo se va trezi cu subalternii17  
managerului interimar ca-l contacteaza  direct pe el pentru a rezolva problemele 
legate de locul de muncă. 
 
Deși in prezența antreprenorului acest manager poate foarte bine sa arate ca este 
acti si implicat in ceea ce face, in realitate, el NU FACE  NIMIC din munca sa de 
manager. Nu contează cât de multa formare profesională poți să faci cu el, el va 
continua să inteleaga cu dificultate aceasta, daca de prima data nu l-ai facut sa-si 
insuseasca scopul companiei. 
  
A fost promovat prea devreme și ar trebui să fie plasat intr-o poziție inferioară 
organigramei până când dezvoltă motivația și abilitățile necesare pentru a gestiona 
o astfel de funcție importantă.  
 
În cazul în care acest sector, care i-a fost încredințat este bine structurat, și cu mult 
personal, atunci cand antreprenorul a conștientizat această eroare de delegare, 
neglijenţa managerul poate sa fi creat deja mai multe crize și multe problemele. Se 
va observa imediat ca, în virtutea unor probleme care par să treacă, managerul sau 
superiorul va decide să intervină și să reia personal gestionarea sectorului. 
 
Dacă, în schimb, acestuia i-a fost dat un sector nestructurat, in acel sector  pur și 
simplu nu se va observa nici cea mai mica dezvoltare.   
 

 Această persoană, în momentul în care părăseste locul de muncă în calitate de 
manager interimar, ar putea, celor care i-au acordat o astfel de delegare, sa faca, 
ca nivelurile de stres și costurile suplimentare, sa fie mai mari decât înainte 
(deoarece acesta din urmă nu numai că va trebuii să educe și să explice lucrurile 
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acest nou „manager“, dar, de asemenea, se va găsi in situatia de a efectua, munca 
pe care credea ca a delegat-o ). 
 
 
Un client al meu, proprietarul unei companii care vinde cafea, o dată, a delegat 
responsabilitatea zonei comerciale la un manager iterimar, de acest tip. In ciuda 
numerosilor săi ani petrecuti  în companie, persoana nu avea o experiență mare in 
domeniul vânzări și, de asemenea, nu a fost pasionat de obiectivele companiei. 
După câteva luni, in cadrul unei conversaţii, el a spus: „Știi Ruggeri, eu nu știu ce să 
fac cu noul meu manager comercial. 
Am facut in modul că administrația ii comunicase lui, și nu mie statisticile fiecărui 
agent de vânzări, i- am pus la dispoziție birourile unde eu mă întâlneam cu agentii 
de vânzări atunci când veneau să ne viziteze la sediu. Acum, însă, se întâmplă că, 
agentii de vânzării continuă să mă sune pe mine. Când sa întâmplat, în primele 
dăți, am redirectionat apelurile telefonice către managerul meu de vânzări,  dar 
apoi, aceștia au început să mă sune argumentând că răspunsurile pe care le-au 
obținut de la el nu erau practice. Atunci l-am provocat să răspundă la apeluri cu 
mine lângă el, oferindu-i consiliere, și am făcut cu el, o multime de sesiuni de 
formare, dar lucrurile nu s-au schimbat. Frumusețea situației este că agentii de 
vânzării mă sunau seara, deoarece el avea, adesea, telefonul oprit, așa că mă 
găsesc in situatia de a le da, acestora sfaturi, fără chiar să pot avea posibilitatea de 
a vedea statisticile lor de vânzări, “cei din administrație le dadea lui și nu mie! " 
 
 
A avut ca delegat o persoană de primul tip. Managerul interimar, nu a răspuns la 
instruire, pentru că el nu a pus pe primul loc scopul companiei.  Antreprenorul a 
ratat acest factor şi, prin urmare, a trebuit, ca el personal sa efectueze functiile, pe 
care el a crezut că le-a delegat. 
 
 
 
2) MANAGERI INTERIMARI, CARE AU ABILITATI TEHNICE SI MOTIVATIONALE 
BUNE, DAR CARE N-AU IMBRATISAT OBIECTIVIL COMPANIEI 
 
 Deși el n-a adoptat obiectivul companiei, el este o persoană care are multe 
abilități. El cunoaște activitatea desfășurată în domeniul care îi este încredințat și, 
dacă doreste, poate face acest lucru în mod independent. Este, de asemenea, 
capabil să motiveze și sa „încărcarce“ oamenii. Faptul că un astfel de manager 
interimar nu a imbratisat obiectivul companiei, se poate manifesta în diferite 
moduri. Poate, va permite să înțeleagă, să aspire la alte obiective, mai degrabă 
decât cele ale companiei. Sau, lucrează în companie doar pentru bani, acest lucru îi 
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permite să câștige, fără a distribui scopurile și obiectivele. Sau, are numeroase 
dezacorduri. 
 
În cazul în care primul tip de manager, ii provoacă stres, datorită faptului, că 
trebuie să continue să se ocupe de lucrările care i-au fost delegate, acest al doilea 
tip de manager este o mare sursă de probleme și preocupări pentru cei care le 
gestionează. Aptitudinile sunt atat de bune astfel încât antreprenorul tinde să-l 
foloseasca, și să se bazeze pe el. Suntem încântați să avem în apropiere pe cineva 
care, atunci când i-am încredințat o sarcină, este capabil să-o execute. Dar de 
fiecare dată când folosim capacitatea managerului de acest tip, plătim o taxă mai 
mare. În timp ce, de fapt, realizează ceea ce am cerut, pe de altă parte, de fiecare 
dată când vedem cum funcționează, ne preocupa foarte mult, din două motive: 
faptul că ne poate face concurenta, sau la faptul că ei pot sa ne părăseasca, 
lasandu-ne „ cu ochii în soare.“ 
 
Nu spun că acesta este un manager rău, însă trebuie să obțineți loialitatea față de 
obiectivul corporativ, în caz contrar, prețul pe care îl vom plăti în termeni de 
tensiune, agitație și griji va fi mult mai mare decât beneficiile operaționale pe care 
le-ar putea provoca delegarea acestei persoane. 
 
Deseori, puteți urmări începutul unui declin în entuziasmul și încrederea pe care 
un proprietar de afaceri o are în el insusi, pentru ca o relație să funcționeze cu un 
astfel de manager. 
 
 Colaboratorii sai nu sunt, în general, ca si colaboratorii altor zone ale companiei. 
Atunci când vorbești cu ei, îți dai seama că, oricât de buni sunt, nutresc aceleasi  
dezacorduri fata de  liderul lor.  Daca ii incredintati acestui manager, un om capabil 
să se ocupe cu gestionarea, ori persoana nu-i place, și apoi o ignoră complet, ori 
după un timp afli ca omul pe care l-ai recomandat, ii este loial lui și nu mai mult 
companiei. 
 
A gestiona un manager de genul asta este ca si cum te-ai deplasa într-o pânză de 
păianjen. Cu cat mai mult il folosesti, iti dai seama ca ai delegat si ai consolidat, 
puterea, unei fiinte, care mai devreme sau mai târziu ar putea s-o foloseasca 
împotriva ta. Cu cat mai mult el devine mai puternic, cu atat mai mult te simti mai 
slabit. Esti ca si blocat într-o pânză de păianjen: dacă doresti să obţii rezultate în 
zona pe care o administreaza, trebuie s-o faci servindu-l pe el, si cu cat mai mult îl 
folosiţi îţi dai seama că va crea o companie, în cadrul companiei. 
Cu toate că, datorită experientei sale, in unele cazuri, s-ar putea obține rezultate 
deosebite, efectele negative asupra grupului necesită o acțiune imediată din 
partea superiorului său: dacă nu se reuseste sa-l aduca sa impartasească fapte și 
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nu doar cuvinte in sustinerea scopului companiei, cel mai bine este ca societatea 
sa faca proiecte pe termen mediu, care sa nu prevadă prezența lui. 
 
3) MANAGERI INTERIMARI CARE AU ABILITATI TEHNICE SAU MOTIVATIONALE 
SCAZUTE, DAR CARE AU ADOPTAT OBIECTIVUL COMPANIEI 
 
Acest tip de manager nu începe de la nivelul de cunoștințe și de experiență pe care 
le-ai avut cu managerul anterior, dar este mult mai uşor să lucrezi cu el. Este mai 
maleabil, mai accesibil şi mai receptiv la formare. 
 
Este o persoană credincioasă, companiei (chiar dacă nu se va dedica complet18  
pentru obiectivul corporativ, va percepe oricum viitorul său în cadrul companiei), 
care este promovat în general pe baza unei bună cunoaştere şi a capacităţii 
tehnice, pe care o poseda în domeniul care i-a fost incredintat. În cazul în care 
aceastei competenţe mari de muncă, i s-ar alătura  o bună pregătire in sectorul 
managementului resurselor umane, vom avea un manager de valoare. 
 
În cazul în care, cu toate acestea, daca-l las sa ramana cu aceasta lacuna formativa, 
va tinde să fie un manager incomplet. Acesta va fi o "mana dreapta" excelenta, dar 
nu se va dezvolta în mod autonom in sectorul care i-a fost atribuit. 
 
Atunci când este urmarit şi ajutat, obtine rezultate bune. Problemele pot apărea în 
cazul în care este lăsat singur pentru prea mult timp.  În astfel de cazuri, în zona de 
care se ocupă, pot exista cazuri de nemultumire a clientului extern (unii clienti 
nemulţumiti) sau clienti interni (angajati demotivati). Pe lângă abilitățile sale slabe, 
atat motivaționale, cat și de management nu îi permite să structureze și să 
consolideze într-adevăr departamentul sau divizia de care o conduce. Mai ales, în 
cazul in care gestionează colaboratori externi, se pot confrunta cu o rasturnare 
radicala, a cifrei de afaceri.  
 
Acest manager poate fi un mare ajutor în afaceri. Dar, pentru a obține un mandat 
deplin, si ca acesta sa devine capabil să crească în mod independent, in domeniul 
său, trebuie să compenseze deficiențele sale tehnice sau motivaționale, printr-o 
pregătire corespunzătoare. 
Dacă reusim sa facem asta, vom avea un manager de tipul al patrulea. 
 
4) MANAGERI INTERIMARI CARE AU ABILITATI TEHNICE SAU MOTIVATIONALE 
BUNE, SI CARE AU ADOPTAT OBIECTIVUL COMPANIEI 
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Acest al patrulea tip de manager este managerul adevarat. Nu numai că a 
îmbrățișat obiectivele companiei, dar, de asemenea, are capacitatea tehnică și 
motivaționala de a crește în mod independent, sectorul care i-a fost încredințat. 
 
De fiecare dată când vom crea un astfel de manager am tras lozul câștigător, cu 
alte cuvinte, Bingo 19! 
 
Delegand acestui manager vom obtine o continua crestere al sectorului pe care il 
delegam si in acelasi timp recuperam timp pretios dedicat activitatilor importante 
si nu urgente care vor face sa decoleze compania noastră. 
Este o persoană autonomă, angajații săi sunt motivați și loiali companiei. Acesta 
este capabil să modeleze și să crească oameni mai buni.  
 
Acesta nu este un „executant de ordine.“ Deşi este fidel obiectivelor companiei, 
uneori, chiar și el ar putea pune la îndoială ceea ce spunem. Dar el o face pentru că 
îi pasă de soarta companiei și vrea ca noi să ne atingem obiectivele. Divergențele 
pe care le ai cu el sunt de un tip diferit fata de cele pe care le aveti cu al doilea tip 
de manager. Cu acesta din urmă (managerul care nu si-a insusit obiectivele  
companiei) dezacordul se datorează faptului că, acel ceva pe care noi il cerem, el , 
il pune sub semnul întrebării in „status-quo“-u20l sau, veniturile sale sau puterea 
totală pe care el vrea să o aibă, asupra oameniilor sai. 
 Al doilea tip de manager nu partajaza scopul, el este de fapt „identificat“21 în ceea 
ce privește societatea. Este considerat ceva separat sau diferit, și de multe ori 
întâlnirile cu el se transformă în propriile sale negocieri: chiar și atunci când acesta 
pretinde că se gandeste la binele si obiectivele companiei, de fapt, de ceea ce într-
adevăr are el grijă, sunt obiectivele sale, nevoile sale sau planurile sale. 
 
Cu managerul de-al patrulea tip chiar se poate avea o colaborare adevărata, 
creativă. Eventualele discuții sau dezacorduri, ne fac să realizăm, ca, unele dintre 
deficientele noastre, ar putea fi, in dezavantajul propriilor noastre interese. 
Discuțiile cu acest tip de manageri se transformă în posibilitatea de a obține o 
creștere și o extindere ulterioara și ne lasă într-o stare de stare de spirit pozitivă și 
optimistă. Nu se rezolva, ca şi în cazul discuţiilor cu al doilea tip de manager, în 
compromisuri sau soluții instabile care ne lasă în continuare preocupați de 
problemele cu care ne confruntăm și pe care trebuie sa le rezolvam. 
 
19.A face Bingo: a avea o mare victorie. Bingo este un joc similar cu tombola.  Bingo înseamnă literalmente , 
tombolă. 
20.Status quo: situaţia de fapt existenta la momentul respectiv. 
21.Identificat: termenul provine , prin analogie, din limba engleza, si este utilizat cu semnificatia de " a fi 
considerat distinct, de sine statator". 

 



133 
 

Celui de-al patrulea tip de manager ii pasa cu adevarat de creşterea companiei, și 
pune abilitățile și cunoștințele sale, la dispoziția scopul nostru.   Ca atare, este o 
resursă extrem de valoroasă. Aceasta este singurul, manager interimar, care face 
posibilă o delegaţie eficienta şi o expansiune pe masura. 
 
 

 CAUZATIVITATEA NOASTRĂ ÎN CREAREA MANAGERULUI NEADECVAT IN 
ROLUL PE CARE TREBUIE SA-L JOACE 
 
Dacă sunteți un antreprenor, sau ai gestionat un manager interimar, si, citind 
caracteristicile primul și al doilea tip de manager, cu siguranta, iti va veni in minte 
cineva cu care ai avut relații în trecut: „Este adevărat, acesta funcționează la fel de 
bine. Tipul mi-a făcut atât de multe probleme, incat imi trebuie ore înșirând toate 
defectele lui...", "Mai, ca mi-a distrus compania. Din fericire am realizat la timp și l-
am eliminat! „ sunt doar câteva din frazele pe care clienţii, mi-i le spun când le 
descriu cele patru tipuri posibile de manager interimar. 
 
Trebuie să realizăm că este important să ne asiguram, în primul rând, că managerii 
noştri, ulterior, impreuna cu toți oamenii din grup, vor imbratisa, in cele din urma, 
scopul companiei. Numai în acest mod vom obține o responsabilitate reală, o 
autonomie reală, o delegație reală. 
 
În cazul în care o persoană nu isi asuma obiectivele companiei, le delega, și, prin 
urmare, cresterile sunt aproape imposibile. Și, după cum am văzut în cazul celui de 
al doilea tip de manager, în cazul în care persoana nu ajunge să se identifice cu 
obiectivele companiei, faptul, de a-l forma, din punct de vedere tehnic, s-ar putea, 
intoarce, chiar, impotriva noastra. 
 
Un individ se indentifica cu scopul sau scopurile companiei atunci când vede în 
companie, posibilitatea practică de a triumfa. 
 
Numai în acest mod, de fapt, vei reuși sa creezi manageri interimari stabili și 
puternici. Numai în acest fel vei avea ajutoare care te vor susține cu adevărat sa 
gestionezi toate domeniile. Numai în acest fel iti vei transforma angajații tăi, de la 
„companiile de muncă temporara, care va închiriaza timpul lor“ la generatori de 
creștere și oportunitate. 
 
Marii lideri ai istoriei, indiferent de domeniul în care au operat (de afaceri, politice 
sau militare), știau acest lucru. Ca urmare, s-au asigurat că creșterea mișcărilor lor 
vor aduce beneficii oamenilor lor și le vor oferi posibilitatea de a triumfa. De 
exemplu Suleiman, unul dintre cei mai mari lideri, care au trăit vreodată, a condus 
imperiul turcesc, în perioada de cea mai mare splendoarea, a sa. Avea o putere 
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care ar putea fi descrisă, ca fiind aproape absolută.  Dar fiecare Pasa22 știa că atunci 
când facea unele cuceriri, Suleiman era darnic23 față de el, și îi permitea să 
administreze teritoriile cucerite și să se păstreze cea mai mare parte a prăzii. 
 
La fel au făcut si împărații romani, acordand ofițeriilor și soldaților, dreptul de a 
păstra o parte importantă din pradă, sau, oricum, răsplătiți în mod regulat prin 
atribuirea de terenuri și funcții politice oficiale, care i-au ajutat în afacerile lor. 
 
Acei oameni, si-au urmat liderul deoarece ei știau că îi va conduce spre victorie. 
 
Dar ne uităm, de asemenea, la domeniul de afaceri. Cazuri, cum ar fi 3M și 
Microsoft, care au permis, la mulți dintre angajații lor, sa deveni milionari, sunt 
doar câteva dintre multele exemple de lideri care obține dedicarea grupului, 
asigurându-se că oamenii săi au văzut în compania sa, posibilitatea de a triumfa. 
 

A DEZLĂNȚUI PUTEREA ADEVĂRATĂ A GRUPULUI 
 
Un grup de persoane are o rezistență extraordinară. Dacă acceptam forțele și 
energiile prezente în fiecare individ, puterea este comparabilă cu cea a unui râu 
învolburat. Dacă această forță este canalizata spre obiective comune, vom obține 
efectul de a elibera un potențial extraordinar. Un râu umflat mătură totul în calea 
sa. Este de neoprit. 
 
Pentru a valorifica și de a folosi această putere extraordinară trebuie să existe un 
obiectiv comun. Fiecare angajat va vedea că prin propria sa contribuție in grup, va 
fi posibil ca: a) sa se îmbunătățeasca personal (obtinând astfel cota sa de a 
triumfa) b) îmbunătățirea din punct de vedere economic, și c) va avea un impact 
pozitiv asupra societății (un fel de recidivă în domeniile social, care oferă un pic 
„de sens existențial). 
 
 În cazul în care obiectivele majore includ factorii a) si c), nu numai că va crea o 
echipă câștigătoare, dar, de asemenea, va fi în măsură să atragă angajați de 
valoare. Desigur, acest lucru nu este întotdeauna ușor, dar rezultatele și profiturile 
care se vor acumula vor fi extraordinare. 
 
Sa luăm, de exemplu, gigantul american Starbucks Coffe, un lanț care vinde cafea și 
cappuccino, prezent în toate marile orașe din SUA. Rata sa de creștere economica 
a fost fulminanta. În câțiva ani, Starbucks a zdrobit concurența, vanzand un 
produs, existent deja, şi afirmat în întreaga ţară. Potrivit lui Bob Nelson (autorul 
cartii "1001 de Moduri de a-ti Recompensa Angajatii") factorul cheie pentru 
succesul companiei a fost faptul de a implica angajatii in afaceri, de a face şi de a 
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vinde cafea. Compania își exprimă angajamentul față de angajați, în prima etapă a 
misiunii companiei, este vârful de lance în formare profesională (oferindu-le astfel, 
posibilitatea de a se dezvolta și de a triumfa), oferă stimulente și posibilitatea de a 
cumpăra acțiuni (stock option) 24, chiar și pentru angajați aflati la un nivel inferior, 
sustine într-un mod personalizat campaniile pentru achiziționarea de cafea, 
favorizând astfel susținerea și succesul fermierilor în sud. 
 
Cota de turnover realizată de catre Starbucks este, cea mai scăzută din industria 
din domeniu, creșterea sa economică este cea mai ridicata, iar forța de muncă, 
fără îndoială, cea mai motivată. 
 
Comercializand un produs, aflat deja pe piaţă de ani de zile, această companie a 
atins succesul bazându-se, nu pe introducerea unui nou produs, nu pe cele mai 
bune proceduri de organizare, nu pe un marketing mai eficient, ci pe implicarea și 
motivarea angajaților săi. 
 

Chiar și la Microsoft, unul dintre beneficiile pentru angajați este reprezentat de 
numeroasele trasee prin care se poate atinge succesul personal. Un angajat al 
Microsoft, spune: „Sunt puțini oameni triști pe aici. Oamenii se ocupă cu pasiune in 
ceea ce fac. Angajații simt că dețin produsul companiei ". 
 
La 3M, un gigant care are o cifră de afaceri de cercetare 13 miliarde de dolari, 
tehnicieniilor li se permite să aloce 15% din timpul lor pe proiecte de cercetare cu 
caracter personal, și sunt chiar încurajați să facă acest lucru. Unii angajați vor aloca 
până la 50% din timpul lor. Nu numai că această practică va permite, sa motiveze și 
să împuternicească angajații, dar, de asemenea, duce la „ un noroc neașteptat “, ca 
în cazul notitelor adezive, Pos-it. 
 
Examinand crearea unei rețele tv, cum ar fi cea reprezentată de Canale 5, Italia 1 și 
Rete 4, construita dintr-un mic post privat de televiziune, se cunoaște ca un grup 
de acest tip a avut un obiectiv care a inclus succesul multora, și nu numai al 
fondatorului . În obiectiv, mai mult decât atât a fost de asemenea prezentă (deși in 
mod inconștient), dorința de a contracara un monopol care până atunci fusese 
doar în mâinile televiziunii de stat. 
 
Orice grup mare, orice proiect major, orice companie care a devenit acum un lider 
în domeniul său are o destinație care include cei trei factori de mai sus: abilitatea 
 
24.Stock Option:  opțiunea de cumpărare, în viitor, acțiunile unei companii, la valoarea de astăzi a zilei, chiar 
dacă valoarea acestora înregistrează o creștere. Acestea sunt folosite pentru a implica angajații în bună 
performanță a companiei 
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individului de a: a) se îmbunătăți pe plan personal, b) se îmbunătăți pe plan 
economic și c) să aibă un impact pozitiv asupra societății. 
 
Unii ar putea argumenta că numai companiile de această dimensiune își pot 
permite să aibă angajați care pot, în cadrul companiei sa-si satisfaca nevoia lor de 
succes. Permiteți-mi să încadreze problema dintr-o perspectivă diferită, poate că 
aceste societăți sunt mari, TOCMAI PENTRU CA sunt siguri că angajații lor au avut o 
șansă de a crea și de a-si atinge obiectivele personale în cadrul companiei. 
 
La fel de bine cum un scop personal, care simtit cu adevarat, ne oferă o mare 
cantitate de energie și entuziasm, în același mod, o destinație de  grup creează 
entuziasm și o motivație extraordinara.  
 
Analizând definiția unui lider, observați că termenul provine din cuvântul englezesc 
„conduce“, verbul care înseamnă a conduce pe cineva spre ceva. Un lider ghideaza 
angajații săi spre un scop, dar acest obiectiv trebuie sa fie de dorit, și să conțină 
elemente de beneficii și de interes pentru oameni ghidati. 
 

DIRECTORI GENERALII CARE MERG LA BIROU PE CONT PROPRIU... 
 
O analiză a majorității companiilor italiene mici / mijlocii arată că antreprenorii, 
așa cum am spus mai devreme, au o organigrama, de tipul „armata mexicană“: 
manageri intermediari slabi sau care nu există, și antrepenori suprasolicitati, în 
mod constant scufundati în gestionarea crizelor. 
 
Analizând tipul de obiective urmărite de către antreprenorii unor astfel de 
societăți, este posibil de a detecta cauzele problemei. 
 
Un prim grup de antreprenori, au ca obiectiv de afaceri un tel economic personal 
(a face un profit, bani, marjele de profit). Nu că „a face un profit“ nu este 
important. Dimpotrivă, este esențial. Dar dacă acesta este singurul sau principalul 
obiectiv al companiei va fi dificil să se implice si angajații. 
 
Profiturile sunt importante, ele sunt o măsură a eficienței noastre ca antreprenori. 
Motivand oamenii, de asemenea, cu scopul de a face profituri mai mari. 
Dar profiturile sunt ceea ce VA VENI datorită aderarii noastre fără compromisuri la 
o destinație care satisface clienții, precum și motivand, stimulentand si incluzand 
angajații noștri ........ un obiectiv de grup! 
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Dacă doresti sa ai profit mare, trebuie sa crezi "win, win25 "cu angajaţii tai. În acel 
moment afacerea pur şi simplu va continua să se extindă. 
Este într-adevăr foarte dificil, sa atrag, și să angajez oamenii spre o destinație 
economică, care este numai a mea. Un fel de „trebuie să devină mai eficient în 
vânzare, pentru că am nevoie de viramente bancare pentru a le incasa“, sau „aș 
dori să lucreze mai mult, astfel încât societatea își poate permite noua clădire.“ 
 
Henry Ford a fost, probabil, unul dintre cele mai bune exemple de a conducerii 
secolului XX. Motto-ul său, și atunci obiectivul lui a fost: „o mașină pentru fiecare 
american.“  
 

 Ca atare, în acest scop a intrat în mod implicit faptul de a oferi angajaților săi 
posibilitatea de a se dezvolta din punct de vedere economic, astfel încât acestia, sa 
isi poata permite achiziționarea unui vehicul, într-un moment când mașinile erau 
deținute doar de aristocrați și de persoane cu posibilități economice mari. În 
acelaşi timp, acolo a fost un angajament de a produce mai eficient pentru a reduce 
costurile şi astfel, de a permite, achiziţionarea a unei masini, pentru cea mai mare 
parte a societăţii (angajament social) 
 

 

Antreprenorii care urmăresc numai scopuri economice sau personale de afaceri, 
au, in companii, persoane insuficient utilizate. 
 
„Gestionarea numai pentru profit este ca si cum ai juca tenis, cu ochii atintiti, pe 
tabela de marcaj, în loc de minge“ 
Ichek Adizes 
 
Există, de asemenea, o altă categorie de antreprenori care urmărește scopul de a 
face  ÎMPLINIREA PERSONALĂ sau AUTO- ÎMPLINIRE, în cuvintele lui Maslow 26. 
Acești antreprenori, atunci când le cereți obiectivul companiei, ei vă spun că, ei 
doresc, ca societatea lor să devină numărul unu. Ei doresc să devină un model în 
ceea ce privește inovația, cifra de afaceri, calitatea produselor si satisfactia 
clientului. 
 
 
25 .A crede win win: literalmente „cred că câștiga câștig“, într-un acord comercial. Daca o negociere ipotetică 
între mine și o altă parte, cred că câștiga câștig, nu încerc, doar pentru a câștiga maximul doar eu, dar eu fac, 
ca omologul meu sa aiba partea sa de rentabilitate. Prin operarea în acest fel voi întări cercul meu de a aliați. 
26.Erudit în domeniul motivației umane. Maslow a dezvoltat o scară a nevoilor umane și în teoria sa a 
susținut că, după satisfacerea tuturor nevoilor de bază sau primare omul aspiră sa-si satisface nevoia de 
„auto-realizare“. 
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Dar ei nu includ in obiectivul companiei si satisfacerea nevoii de a „triumfa“ al 
angajaților săi. 
Ei sunt motivați de o intenție și o dedicație adesea admirabilă. Ei continuă să 
investească, pentru a construi clădiri noi, pentru a îmbunătăți calitatea produselor, 
pentru a inova. Ei încearcă să se realizeze și de a da, prin intermediul companiei 
lor, un serviciu comunitatii. 
Rețineți, totuși, că sunt precum generali care transmit o încărcătură exploziva, 
către armata inamică și avand in spate doar o mână27 de purtatori de steag.  
Frustrarea lor este „dacă nu observ, eu lucrurile, nu le observa pe nimeni“, sau 
„Mă întreb de ce trebuie să lucrez, mereu în fiecare week-end“ sau „dacă nu fac eu 
lucrurile, aici nu le face nimeni“ . 
 

 Problema nu constă în calitatea oamenilor aleși. Problema reală este că urmăresc 
un scop de realizare PERSONALA și, prin urmare, ei primesc de la angajatii lor 
maximul, care, în acest caz, ei pot obține: ajutor limitat față de un scop, care 
oricum, nu este al lor. Eu merg la birou pentru functie sau pentru scopul companiei 
pe care o administrez, dacă urmăresc un scop de auto-realizare, voi fi în mod 
constant frustrat pentru că îmi dau seama că angajamentul generos, al 
personalului meu va fi mereu inferior fata de al meu. Ei, în timp ce continuă să 
lucreze în cadrul companiei (pentru salariul), la sfârșitul anului vor încerca alte 
activități și alte interese care, sa le satisfacă nevoia lor de a triumfa.  
 
Ceea ce este necesar este un „leadership iluminat“ , a avea obiective de afaceri 
„win win“ și antreprenori cu o mentalitate a abundenței, care includ succesul 
angajaților săi în obiectivele importante ale companiei. 
 
Există, de asemenea, argumente teoretice: dacă doriți, pentru a maximiza 
performanța de oamenilor pe care ii gestioneazi, încearcă să faci o prioritate 
corporativă importantă, pentru faptul ca oamenii tăi sa aiba succes, chiar si 
personal. Vorbești cu ei, fa perspectivele lor, ajuta-i să triumfe în companie. 
 
Aceasta este una dintre conceptele care am avut mai multe dificultăți de a face 
antreprenorii să accepte. Dar de fiecare dată când acest concept a fost făcut într-o 
companie, a existat o expansiune extraordinară. Un om de afaceri suedez mi-a 
spus că odată fondatorul Ikea a spus: "Poti da, unei persoane chiar si 50% din 
profiturile pe care nu le faci, dacă ea iti va permite să-l câștigi."O mentalitate 
sanatoasa, care, nu întâmplător, a creat un colos în distribuţia de mobilier. 
 
Companiile noilor lideri, includ, in obiectivele lor, succesul angajaților,  depășind, 
astfel performanțele pietei. 
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 Chiar și în compania ta, este posibil să ai probe insuficient utilizate. Vrei să fii, tu 
cel care să le ofere posibilitatea de a avea succes, şi astfel va beneficia de 
capacitatea lor, sau vrei să ajungi, ca, în şase luni, sa nu-ti mai fie capul la 
companie, deoarece acestea au devenit parte din ultima organizație multi-nivel? 
 
Amintiți-vă că, după cum spune , Zig Ziglar, în viață, poti primi, ceea ce vrei, numai 
daca ajuti suficienti oameni sa obtina ceea ce-si doresc. 
 
Include, de asemenea, printre obiectivele importante de afaceri, si succesul 
personalului tau. 
 
Vei crea o armată de neoprit. 
 
APLICATIE PRACTICA 
 
1) Analizeaza fiecare dintre managerii tai interimari, în conformitate cu diagrama 
de la pagina 152. Carei, categorii, aparțin? Identifica si SCRIE care sunt acțiunile pe 
care le vei face pentru ei, pentru a deveni al patrulea tip de manager. 
 
2) Raspunde, si în scris, la această întrebare: Care este oportunitatea pe care 
compania ta, o oferă angajaţilor săi? 
 
3) Să presupunem pentru un moment, punctul de vedere al unuia dintre angajații 
tai, care ocupă in organigramă un nivel inferior. El percepe că, în companie, poate 
obține triumful, și materializarea viselor sale? Ce ai putea face, pentru a te asigura 
că angajații tai, identifică societatea ca pe LOCUL unde ei pot triumfa? 
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CAPITOLUL 8 
 
 
CALITĂŢI PERSONALE ALE LIDERILOR 
 
.” „Dacă eu cred că pot face asta, cu siguranță voi dobândi capacitatea de a face 
acest lucru, chiar dacă la început nu am putut să-l fac.“ 
Gandhi  
 
Vom analiza acum caracteristicile sau calitățile personale ale liderilor. Deseori 
auzim, vorbindu-se de această calitate, numita „carisma“. Ei ne spun, că toți marii 
lideri ai istoriei, au deținut-o, dar, cu toate că am citit atât de multe cărți despre 
conducere, foarte rar, am gasit pe cineva care să-mi explice într-adevăr, care au 
fost componentele acestei calități misterioase. 
 
Lipsa, unei descrieri amanuntite, a ceea ce reprezinta carisma, a condus mulţi 
oameni să creadă că ar fi o calitate aproape "mistica", o aură care înconjoară 
liderul, si care ii face pe oamenii sa efectueze ceea ce el le cere. Mulți oameni au 
ajuns să creadă că „liderii se nasc“, iar carisma, este o calitate înnăscută. Ori o ai 
ori n-o ai. Și dacă faci parte dintre acesti ghinionisti care nu au dobandit-o la 
naștere, nu mai poți fi un lider. 
 
De fapt, asta este o minciună. Provine, probabil, prin tendinţa populara de "a crea 
un mit în jurul, unor anumite personaje" ceea ce duce la un exces, de anumite 
anecdote, vizavi de viaţa lor. În plus, cele mai multe dintre biografiile liderilor sunt 
scrise de oameni care graviteaza sub influența liderului însuși. Și cele mai multe au 
un scop de propagandă, de justificare al rolului său de putere, care nu este in 
realitate un mod obiectiv de a prezenta faptele asa cum sunt in realitate.    
 
 Ca atare, acestea urmăresc viața liderilor, începând din copilăria lor, și povestindu-
ne toate partile pozitive și pasiunile aceastei persoane. Uneori, ele pot să ne facă 
să credem că „această persoană a fost întotdeauna asa: motivata și pasionata, încă 
de când era în școala elementară.“ 
 
De fapt, conducerea se dezvoltă. Se dezvoltă, realizând care sunt calităţile 
personale şi caracteristicile liderilor şi de formare în fiecare dintre acestea. Și prin 
repetiție, caracteristicile care până la un anumit punct ne erau străine, pot să 
devină o parte integrantă din noi. 
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În primii ani ai carierei mele, observand esantionele de vânzări, gândeam că 
„pentru mine ar fi imposibil de a deveni ca ei.“ Apoi am decis să înțeleg care erau 
caracteristicile lor, pentru că, mi-am zis:  „dacă pot, sa înțeleg caracteristicile lor, 
pot, prin practica să devin ca ei.“ Am făcut-o, și am simțit că dintr-o persoană 
timidă și rezervată, am devenit un agent de vânzări foarte bun. Apoi m-am găsit în 
ipostaza de a observa, unii lectori foarte talentati. Atunci când vorbeau în public te 
entuziasmau, mi se parea ca erau capabili de a "se juca cu publicul, asa cum o 
făcea atunci cand se joaca cu mingea". La prima vedere, modul lor de a face 
aceasta, părea atât de natural încât mi se parea ca ei au fost dintotdeauna asa. În 
loc să mă resemnez, am decis de a aplica aceeași metodologie pe care am utilizat-o 
la vânzări, si anume „vorbitul în public“. Am realizat, din nou, ca intelegand 
caracteristicile, si modul de a face, al talantatilor lectori, si punandu-le in practica, 
aș putea fi ca ei. Abordarea mea a mers. Nu numai că am devenit un mare orator, 
dar de multe ori am fost in situatia, de a fi chemat de către companii pentru a 
preda managerilor lor arta de a vorbi in public. 
 
Găsindu-ma, in situatia de a fi nevoit sa gestionez un grup, am decis sa aprofundez 
mai mult studiul caracteristicilor liderilor.  Norocul meu a fost nu numai de a avea 
acces la mai multe materiale, a mai multor autori talentati, care au scris despre 
conducere, dar putand de asemenea, observa pe teren mulți antreprenori de 
succes, lucrând în strânsă colaborare cu ei, și putand învăța cate ceva, de la fiecare 
dintre ei. Pe măsură ce inaintam in cercetarea mea, mi-am dat seama care erau 
caracteristicile care defineau aceasta calitate numita "carisma". Mi-am dat seama 
ca "observarea carismei sub microscop“, in realitate, era format dintr-un set foarte 
specific de caracteristici personale pe care liderul, le-a pus în aplicare în mod 
regulat. 
 
Și tu poți devenii un lider în ale firmei tale și a lumii din jurul tau, atâta timp cât ai 
înțeles caracteristicile unui lider și te antrenezi pentru a le pune în aplicare. 
 

DEFINIŢIA DE CONDUCERE 
 
Dacă vrem să înțelegem caracteristicile care fac o persoană sa fie capabila de 
conducere, trebuie să definim mai bine obiectivul nostru, trebuie să dăm o 
definiție a cuvântului „conducere“. 
 
Conducere, din punct de vedere literal, înseamnă „capacitatea de a ghida, 
capacitatea de a conduce.“ Repetând ceea ce am spus în capitolul III, putem spune 
că UN LIDER ESTE O PERSOANA, CARE DA ORDINE SI CERE ANGAJATIILOR SA LE 
EXECUTE CU MÂNDRIE. 
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Și aici, ar trebui să se facă, o primă diferențiere. Mulți oameni cred că au darul de a  
conduce, deoarece, atunci când cere ceva angajații lor, ei efectuează fără sa 
comenteze. Au AUTORITATE. Faptul că sunt proprietarii companiei sau 
administratori sau manageri comerciali, garantează că angajații lor trebuie 
neapărat, faca ceea ce le-au cerut, în caz contrar vor primi o acţiune disciplinară 
sau pedeapsa. 
 
Într-una din perioadele mele de muncă și de studiu în SUA mi s-a întâmplat, printre 
altele, sa dau de un un astfel de sef, care era o persoană „autoritara.“ Când dadea 
un ordin, noi, angajații ne temeam de consecințe, dacă nu le-am fi făcut. La prima 
vedere ar putea părea un mare sef, un lider, cineva care a obținut performanțe 
bune de la personal. Oamenii efectuau rapid tot ceea ce el cerea. Sub conducerea 
sa, unii dintre noi au atins, de asemenea, o mare performanță. A existat o singură 
problemă: toți oamenii cei mai capabili l-au parasit (inclusiv eu). Unii dintre ei au 
avut, de asemenea, un mare succes în alte activități. De ce au plecat? Pentru că, 
spre deosebire de alții, acest manager, deși o persoană capabilă și extrem de 
determinata, nu aveau unele caracteristici fundamentale ale conducerii, și, în 
consecință, si-a pierdut angajatii. 
 
Un lider adevărat, de fapt, nu este autoritar, ci are PRESTIGIU. Prestigiul este o 
autoritate diferită. Autoritatea este ceva care vine din functia sa, de gradele pe 
care le duci pe umeri. PRESTIGIUL IN SCHIMB ESTE RECUNOSCUT DE LA BAZA. 
Prestigiule acel ceva pe care oamenii tai, il recunosc in tine. 
 
Atunci când un manager are prestigiu, oamenii fac cu mândrie ceea ce, acesta le 
cere! Cu alte cuvinte, ei sunt fericiți să facă acest lucru. 
 
Autoritatea este conferită de functia sau de „gradele care se poarta in companie.“ 
Prestigiul este ceva ce câștigi lucrând cu oamenii tăi. 
 
Vei fi apreciat de către oamenii tăi, datorita prestigiului, cu cat prin 
comportamentul tău te vei apropia, de acele calități și caracteristici care 
diferențiază un lider. Prestigiul depinde de comportamentul tau nu depinde de 
„gradele“ tale. 
 
În al treilea capitol, am adus in discutie, de exemplu, marii lideri ai istoriei: atunci 
când ei solicitau ceva oamenii erau mândri și entuziaști să participe la proiectele 
lor. Sa analizăm care au fost caracteristicile lor. 
 

PRIMA CARACTERISTICĂ NECESARA PENTRU A DEZVOLTA  CONDUCEREA 
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Pentru a fi o persoana a carui ordinele sunt executate cu mândrie, există o primă 
caracteristică esențială și cea mai importantă dintre toate celelalte. 
 
  Puteți dezvolta și menține poziția de lider (sau prestigiul), numai asupra 
persoanelor al căror comportament vă simțiți cauza. Cu alte cuvinte, dacă te 
consideri efectul pentru cineva din companie, aceasta va fi foarte, foarte dificil ca 
tu să dezvolti sau să menții conducerea, in preajma lui. Simplul fapt că-l consideri 
într-un mod critic, va intra in conflict cu iubirea de sine, și se va asigura că, pentru  
nevoia sa de a supravieţui el va trebui sa se indeparteze de tine. Poate, ca totusi va 
face ceea ce i-ai cerut, din moment ce ești șeful lui, pentru că el are nevoie de 
salariul ... dar inima lui nu va fi niciodată cu tine. 
 
Incă odata, ne vom intoarce la conceptul fundamental al cauzei-efect. 
Considerandu-ne efectul pentru angajatii nostrii, vom pierde conducerea in 
confruntarea cu ei. Daca, din contra, cand ceva nu merge cum trebuie, prin simpla 
schimbare a acestei idei, atat de fundamentala, vom face deja un salt imens, în 
direcția de a aproxima caracteristicile unui lider. 
 
Dar „a se considera cauza“, după cum vom vedea în curând, este doar începutul. 
Să ne uităm, atunci, în mod specific, la alte caracteristici pe care acești oameni le-
au făcut ca fiind ale lor. 
 

CREDIBILITATE  SI COMPETENTA  
 
Spunem credibilitate, dar ar fi același lucru cu, a spune "competenţă". Acest lucru, 
este, de foarte multe ori, primul ingredient de care ai nevoie pentru a le construi 
pe toate celelalte. Un lider în mod normal, începe știind sa faca bine un anumit 
lucru sau având o buna cunoastere intr-un anumi domeniu. O astfel de cunoaștere, 
înseamnă că el achiziționează credibilitate, ca persoanele din jurul lui să-l respecte, 
deoarece el spune lucrurile corecte. 
 
Majoritatea managerilor întreprinderilor mici și mijlocii încep cariera lor, 
dezvoltand, foarte mult, această caracteristică. Ei sunt, excelenti experți, in 
producție și sunt excelenti experți în afaceri. Acest lucru le dă suficientă 
credibilitate pentru a începe să construiască un grup. Greșeala lor este că, ODATA 
CU DEZVOLTAREA PROPRIEI LOR COMPANII, NU CRESTE IN ACELASI MOD SI 
PROPRIA LOR COMPETENTA. Cu alte cuvinte, compania lor a crescut, dar ei au 
rămas, numai experți în producție. Sau, aceștia au rămas, experții în afaceri. Tineți 
cont, nu spun că ei nu au dobândit experiență. Dar ei nu au dezvoltat ALTE 
aptitudini care sunt necesare ACUM. 
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Ai putea spune că antreprenorul, precum și managerul interimar, al unei 
întreprinderii mici sau mijlocii, este mereu împins spre extinderea companiei sale 
sau al grupului sau, inspre alte domenii de incompetență personala. Sunt singurul 
agent de vânzări. Competențele care mi-au fost cerute sunt numai cele necesare 
pentru a putea vinde bine și de a încasa. Din moment ce ai o afacere bună, 
compania creste. În cazul în care afacerea creste, eu sunt obligat să adaug alţi 
agentii de vânzare (nu mai pot sa fac totul de unul singur: sa gestionez intreaga 
companie, sa vand, sa vizitez toți clienții, etc.). Acum, abilitatea care mi se solicita 
nu mai este doar să știu cum să vândă. De asemenea, trebuie să știu cum să 
formez, sa motivez și să crească alți agenti de vânzări. Aceasta este o abilitate 
nouă. Sunt împins într-o zonă de incompetență, deoarece nimeni nu m-a învățat 
niciodată, cum să gestionez agentii de vânzări. 
 
 
Dacă depășesc această incompetență personala și pot, să învaț cum să formez, sa 
motivez și să cresc alți vânzători, ce se va întâmpla? Compania mea va crește din 
nou. Ma voi confrunta atunci, pentru nevoile de producție și achiziționare, a 
companiei mele, va trebui să învaț să lucrez cu bugetul, cu rapoartele de vânzări, 
cu statistici, cu marketing. Încă o dată, am fost împins într-o zonă de 
incompetență. Dacă aș putea sa depășesc această incompetență ce anume se va 
intampla, cel mai probabil? Compania mea va crește din nou. 
 
Acum, eu personal nu mai am timp pentru a sprijini vănzătorii, să mă uit la 
numerele lor, să răspund la apelurile lor telefonice. Trebuie să cresc un director 
regional sau un director de vânzări care, tine minte, nu este același lucru ca și 
crearea unui nou vănzător. Încă o dată mă găsesc într-o zonă de incompetență. 
Dacă aș dezvolta abilitatea de a crea un manager de vânzări, care poate gestiona și 
să faca prospera o rețea de vânzări, condusa de el, afacerea mea va crește din nou. 
 
Am dat exemplul cu latura comerciala, dar s-ar putea face același lucru și cu 
administrația. Pe măsură ce afacerea dvs. se dezvoltă, managerul meu 
administrativ trebuie să dezvolte, noi abilitati, noi competențe. 
 
Toți managerii, și mai ales antreprenorii întreprinderilor mici și mijlocii, sunt supusi 
acestei evoluții, astfel încât, PE MASURA CE COMPANIA CRESTE SUNT IMPUSE, NOI 
DOMENII DE INCOMPETENTE. 
 
În cazul în care antreprenorul umple propriile lor lacune, și dobândeste pentru 
acestia noi competente și noi capacități, compania continuă să crească. Atunci 
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când antreprenorul se oprește din creștere, de asemenea, compania lui, în general, 
face același lucru. 
 
Lawrence Peter vorbește, în celebra sa carte "Principiul Lui Peter", despre acest 
concept, dar, din neatenție, acest principiu se aplică doar angajaților companie. În 
realitatea faptelor, companiile se opresc din creștere atunci când, antreprenorul, 
continuă să-și extindă afacerea fără a se ocupa de noile zone de incompetență care 
au fost create, se găsește într-o stare de MARE SAU TOTALĂ INCOMPETENȚĂ. 
 
In acel punct, credibilitatea lui este pierdută. Când el dă ordine, chiar în momentul 
când se executa, angajații săi își dau seama că analiza liderului a fost greșita. Sau, 
văzând erorile și „gafele“ liderului, angajații încep să creadă că „ei știu mai multe 
despre el“ și, în consecință respectul, precum și credibilitatea se pierd. 
 
Un exemplu foarte simplu de cât de dificil este de a dobândi conducerea în lipsa  
competenței aveți în gestionarea forței de vânzări. Toți dintre voi vor fi de acord 
că, dacă unul singur, nu este un agent de vânzări echitabil, va avea mari dificultăți 
în gestionarea eficientă a unui grup de vânzători. Arma supremă pe care un agent 
de vânzări ar putea recurge atunci când este încolțit: „În regulă, arata-mi tu cum se 
face ...“,  o provocare pe care liderul incompetent, nu ar fi în măsură să o 
corecteze.  
 
  Este de asemenea adevărat că în zilele noastre tehnologia evoluează atât de 
repede încât este aproape imposibil de a ține pasul cu ea. Nu te poți aștepta să știi 
totul și sa stii fiecare procedură utilizată de angajatii noștri. Dacă aș delega unui 
angajat bun o facilitate care pana ieri am fost in mod direct implicat, într-un an, el 
riscă să știe mai multe decât mine. Nu că aș fi nevoit să studiez zi si noapte pentru 
a ține pasul cu el. Dar trebuie totusi, să devin un expert în motivație, trebuie să 
studiez la „antrenor“ și organizator, trebuie sa devin bun pentru a-l inspira și a-l 
dirija. În caz contrar, după un timp el insusi ar putea crede că "dupa mine, nu mai 
am nimic de învățat." 
 
Cu alte cuvinte, trebuie să rămân relevant dezvoltandu-mi capacitati suplimentare. 
Aceasta este singura modalitate prin care ne va fi permis să supraviețuim ca firme, 
într-o societate în care, schimbarea a devenit atât de rapidă. 
 
 Așa cum am menționat mai devreme, una dintre principalele caracteristici ai celor 
mai buni lideri și, ai celor mai buni manageri este faptul că acești oameni, isi dedica 
timp pentru „sine“: citesc cărți, participa la cursuri, merg sa-si viziteze colegii care 
au avut un succes mai mare, si incearca sa învețe ceea ce au făcut. Probabil una 
dintre caracteristicile principale, care distinge pe adevărații lideri, de „oamenii 
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obișnuiți“ este capacitatea lor de A INVATA IN MOD CONSTANT, capacitatea de a 
instrui, de a-si modela propria personalitate pentru a le face mai potrivite pentru 
rolul pe care ar trebuii sa-l joace.  
 
Câte zile ai dedicat ANTRENAMENTULUI PERSONAL? Câte cărți ai citit in ultimul 
an? 
 
De multe ori începutul lipsei noastre de conducere poate fi urmarita direct în 
momentul în care am încetat să credem că „am nevoie de a invata“ 
 
Este un fapt că, odată cu creșterea companiilor noastre, fiecare dintre noi se 
trezește împins, in zone pe care nu le cunoaste, si se află in situatia de a face 
munca pentru care nu este competent. 
 
 Atunci când aceste domenii, sau, aceste lacune devin prea mari, atunci nu mai 
suntem credibili în ochii angajaților noștri. 
 
Numai managerul care continuă să-si dezvolte în mod constant, propria-i 
competenta și propria-i cunoștiința, poate spera să-si mențină poziția de lider pe 
termen lung. 
 
Dacă doresti să dezvolti această caracteristică, observa, care sunt zonele de lucru 
în care ar trebui să-ti dezvolti, o mai mare competenta, înscrie-te la cursuri, citește 
cărți. Asigura-ți in antrenamentul personal, o activitate obișnuită, mai degrabă 
decât extraordinară. 
 

CAPACITATEA DE A ENTUZIASMA 
 
Este vital ca liderul sa aiba capacitatea, de a „a mobiliza“ persoanele cu care are 
de-a face. Cu toții simțim, că doar simplul contact cu această persoană, ne inspiră, 
ne motivează, creează în noi entuziasmul și dorința de a face. 
 
Pentru a putea entuziasma pe alții, trebuie mai întâi de toate, ca tu să fii 
entuziasmat. Dacă, atunci când te trezești dimineața, pentru tine, a merge locul de 
muncă a devenit un efort, un obicei plictisitor sau de rutină, tu chiar nu pricepi 
nimic. În mod similar, dacă ești atât de ocupat sa-ti gestionezi crizele, iar acum au 
picat în gestionarea „de urgență“, și nu mai ai timp pentru a face activitățile care 
ar face o mare diferenta pentru compania ta, esti inca departe de adevar, pentru 
că în primul rând, nu te distrezi, și te-ai oprit, să lucrezi pentru viitor. O persoană 
care conduce în mod constant crize, de fapt, tinde să devină furioasă, suspicioasa, 
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neîncrezătoare. Cum poți impresiona pe cineva ... atunci când PROPRIA NOASTRA 
starea emoțională, e făcuta bucățele? 
 
Dacă atunci când te duci la culcare, nu încerci un pic din acea sănătoasă „emoție“ 
(nu vorbesc de anxietate, vorbesc de entuziasm), care te împiedică să dormi sau  
„te face să nu vezi, ca e deja dimineata si trbuie sa faci ceea ce trebuie să faci“ 
această caracteristică, o să-ți simtă lipsa. 
 
 Liderul este mai intai de toate, el, cel entuziasmat. Acesta are un proiect mare 
care pare real, fezabil, in care el crede. Liderul de multe ori crede lucruri, la care 
noi ne-am gandit. Marea diferență, e că ceea ce-l inspiră pe el, este că EL CREDE 
NUMAI IN CEEA CE VEDE CA ESTE FEZABIL. 
 
Liderul pe calea de declin, in schimb, rareori, se gândeste la un obiectiv pe termen 
lung, dar își petrece cea mai mare din timpul său, pentru a contracara factori sau 
situații pe care el crede că ar pune în pericol supraviețuirea companiei sale. Ca 
atare, este furios, nervos, agitat, nervos și apoi își pierde capacitatea de a se 
emoționa. 
 
De aceea dacă nu te mai implici in activități importante și nu de urgență, nu vei 
mai putea, sa motivezi oamenii. Nu numai pentru că, nu-si vor dedica timpul lor, 
dar mai ales pentru că TU NU VEI FI CAPABIL DE A TE MOBILIZA! Când esti atât de 
cufundat în crize sau situații de urgență, ai pierdut viziunea pe termen lung, ai 
pierdut scopul și, în consecință (vezi capitolul 1), iti pierzi pana si tu entuziasmul. 
 
Liderul poate fi definit, ca un urias incarcator pentru bateria companiei. Întâlnirea  
liderului, cu asistenții săi, este de fapt necesara, în mod frecvent, pentru că liderul 
știe cum să transfere acea bună dispoziție, acel optimism, acea  încărcatura 
pozitivă,  acea încrederea care este  indispensabilă pentru un angajat de a merge 
mai departe. Atunci când, la cursurile mele, explic acest concept, uneori, unii 
antreprenori obiecteaza: „Bine Ruggeri, trebuie să motivam tot. Dar pe noi cine ne 
motiveaza? Această întrebare este tipica antreprenorului, care a început, de ceva 
timp, să creadă, că scopul lor nu mai este posibil de realizat, sau antreprenorul 
care și-a atins, deja, scopul său inițial, a convenit să nu mai depună pentru noi 
obiective. Deoarece LIDERUL, SE AUTO-MOTIVEAZĂ! 
 
Proiectul, visul pe care, el în mintea lui, il vede deja realizat ESTE DINAMUL URIAS 
CARE-L UMPLE CU ENERGIE. În cazul în care antreprenorul „ se pierde el insusi, în 
realitate“ și începe să aiba din ce in ce mai mult simțul realității, dar, de asemenea, 
începe să aibă „capul“ pe pamant si este atent la probleme, pierde imediat o mare 
parte din capacitatea sa de a entuziasma. 
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Ce sunt obstacolele de fapt, dacă nu acele lucruri înfiorătoare pe care le vedeți, 
atunci când pierdem din vedere scopul nostru? Scopul ne trage înainte. 
Obstacolele, trebuie să fie abordate, desigur, dar, concentrandu-te, prea mult 
asupra obstacolelor vei pierde din vedere obiectivul, din cauza depresiei. 
 
Liderul transmite entuziasm, în primul rând, fiind el entuziasmat, și, menținând o 
atitudine entuziastă, chiar și în lucrurile mici. Încearcă să vorbești cu unul dintre 
acei oameni care motivează sute sau mii de oameni. Uită-te cum vorbesc. În 
mintea lor, chiar și cel mai mic lucru se poate fi frumos, fantastic; chiar și cel mai 
mic lucru, aprinde entuziasmul lor și incarcatura lor pozitivă. 
 
Apoi uita-te la tine. Cum te simți, atunci când trebuie sa spui ceva, angajatiilor tai?  
Ești deschis, sau esti didactic ca profesorii de la școală? In companie ai tendinta de 
a face „pe profesorul“, sau ești cel care imprastie buna dispoziție, mobilizarea, 
încrederea? Când vorbesti, angajaților tai despre planurile de viitor ale companiei  
(daca vreodată, faci asta), te plictisesti? Sau chiar mai rău, ești furios sau supărat? 
Te duci la muncă pentru că trebuie, sau pentru că „d-abia astepti sa realizezi acel 
proiect fantastic“? 
 
Am observat că mulți dintre clienții mei confunda entuziasmul cu furia. Entuziastul 
nu se mânie, nu este ostil, nu-si face „rolul28”, pe angajatii sai, deoarece acestia nu 
sunt productivi. Entuziastul te aprinde, te face să visezi, te face să crezi că TU, si 
numai TU esti în măsură să-l faci. Colericul, in schimb are atât de mult atenția 
asupra problemelor care, cel mult, poate sa-i deprime si pe altii, sa obțina 
colaborare prin frica. Dar toate acestea, după cum vom vedea, face ca oamenii pe 
care noi ii administram să fie mai slabi şi cu mai multe şanse să facă greşeli. 
 
Tot pe această temă de entuziasm, există un singur lucru care caracterizeaza 
adevăratul lider: continuă să aibă încredere în capacitatea grupului său, de a-si 
atinge scopul chiar în faţa unor dificultăţi mai mari. Tine minte, liderul nu este un 
prost, sau un simplu tip superficial, care este fericit, indiferent de ce s-ar intampla. 
O mare parte din entuziasmul său vine din competența sa de a urmarii, constant, 
activitățile care consolidează oamenii săi şi compania sa. 
 
Dar putem spune, de asemenea, că liderul este capabil să se recupereze, înaintea 
celorlalți, din problemele care afectează compania. Viața este o succesiune 
continuă de probleme și dificultăți. Nu poti atinge succesul fără a experimenta 
chiar și un mic eșec. Ca urmare, liderul știe că în drumul sau catre obiectiv,  va intra 
si va iesi din mai multe crize.  
 
28.A juca rolul : a da o mustrare. 
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Atunci când are loc o criză în companie, tot personalul se uită catre lider, pentru a 
vedea cum va reacționa. Comportamentul pe care liderul il adopta într-o situație 
dificilă, de multe ori, determină nivelul emoțional al întregii societăți. 
 
Liderul se recuperează RAPID de efectele veștilor proaste, și, deși a existat încă o 
înfrângere, iată-l, imediat aici, pentru a distribui mobilizare și entuziasm. Thomas 
Edison nu a inventat becul peste noapte. Compania lui a solicitat ani de muncă 
grea şi nenumărate eşecuri. Dar este prin atitudinea sa, mai degrabă decât prin 
descoperirea sa, că înțelegem motivul prin care a reusit in cele din urma, devenind 
unul dintre cei mai bogati oameni ai timpului său. Confruntându-se cu încă un eșec 
al invenției sale, el a spus odată: „Eu nu am eșuat. Am găsit o mie de moduri în 
care NU SE POATE construi un bec. " 
 
Uita-te la dificultățile enorme, cu care a trbuit să se confrunte Nelson Mandela. 
Peste douăzeci de ani de închisoare. Ce crezi că a făcut personalul său când el s-a 
dus la închisoare? Ei au urmărit reacția sa. Ce a făcut Mandela? S-a oprit? Nu, el a 
decis să insiste, si mai profund în proiectul său, scriind o carte. 
 
Și apoi ne uităm la noi înșine, și la slăbiciunile noastre. Facem o selecție și nu 
putem găsi persoana potrivită, am pus omul greșit în companie. Și ce se întâmplă 
cu noi? Că acest eșec mic determină starea noastră de spirit de atunci. Începem să 
fim morocănosi, posaci, agitati, şi prin urmare le deprimăm tonusul şi entuziasmul 
la toţi angajatii nostrii, mai degrabă decât să-i ridicam. 
 
Liderul este încărcătorul-bateriei tuturor oamenilor din companie.  
 
El are un scop, un vis pe care-l vede deja realizat, de asemenea, se aprinde pentru 
lucruri mici și contactul cu el ne contamineaza și ne entuziasmeaza. Nu este dificil 
să se aproximeze aceasta caracteristica a liderului, cu condiția ca tu să stabilesti un 
obiectiv, pe care tu il unesti cu cauzativitatea, și că tu VEI FACE ACTIUNI CARE VOR 
FACE O DIFERENTA ÎN VIITOR, PENTRU COMPANIA TA . 
 
Aşa cum a spus Confucius: "Alege un loc de muncă care iti place şi nu va trebui 
niciodată să lucrez o singura zi in toata viata ta". Încetează sa mai gestionezi numai 
crize. Încetează gestionarea situațiilor de urgență. Asigură-ți în fiecare zi lucrurile 
cu adevarat importante. 
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INTERESUL PENTRU OAMENI 
 
“Suntem interesati de alţii, numai în cazul în care ei sunt interesaţi de noi” . 
Publilio Siro.  
 
Va spuneam că pentru a deveni un agent de vanzari experimentat, cu ani în urmă 
am început să studiez agentii de vânzării experimentati pentru a intelege ce-i 
diferentiază de alte persoane. Unul din lucrurile de care m-am lovit cel mai mult, la 
acestie superstaruri in vanzari a fost că ei erau cu toti persoanele INTERESATE. 
Când am studiat vânzătorii mediocri, cu toate acestea, mi-am dat seama că fiecare 
dintre ei a încercat să fie INTERESANTI. Cu "interesati", vreau sa spun, curiosi, 
dornici de a afla mai multe despre punctele de vedere și poveștile altor persoane. 
Cu „interesanti“ vreau să spun dornici de a face cunoscut propria lor povestea, 
propriile lor puncte de vedere, propriile lor idei și propriile lor experiențe. 
 
Şi aici se pare că intrăm într-un paradox. Eu trebuie să încerc să vand. Pentru a 
vinde trebuie trebuie să trezesc interesul clientului meu. Prin urmare, aceasta 
înseamnă că persoana care încearcă să fie interesantă nu este un vanzator bun? 
Da, așa e. Încercaţi-l dacă doriţi. Du-te la un client nou şi încearcă să fii interesant, 
spune-i lucruri care sa-l impresioneze. Noteaza rezultatul. Du-te apoi la un alt 
client şi încearcă să fie interesat şi curios, fa-l sa-ti arate compania sa,  să-ți spuna 
povestea sa, necesitățile sale, ascultă-l şi pune-i întrebările care-ti vin în minte. 
 
 Vei observa că în mod magic, în al doilea caz, vei face progrese importante în 
vânzare, în timp ce în primul caz, după un timp, in care vei încerca să pari 
interesant, nu te vei simți în largul tau. 
 
În domeniul vânzării, agentul de vânzări, care încearcă să fie interesant nu este 
apreciat de către client, care de fapt il consideră „unul dintre cei mulți care 
încearcă să-mi plaseze produsele lor“, care este foarte apreciat,  în timp ce aceia 
care sunt cu adevarat apreciati este persoana care este interesata de client, care 
vrea sa cunoasca firma sa, nevoile sale şi vrea să înţeleagă de ce te gandesc asa , si 
nu altfel. 
 
Cu ani în urmă, când eram în liceu (și, sincer, am avut alte obiective, mai degrabă 
decât îmbunătățirea resurselor umane) a avut o luptă personală care ma făcut să 
mă gândesc. Mă întrebam, cum se face, ca, în unele cazuri, fata cea mai frumoasa 
din clasa, iesea cu baieti urati. Nu am putut înțelege. Nu exista o explicație logică. 
Am încercat să înțeleg de ce, dar nu am putut. Ani mai târziu, studiind agenții de 
vânzări "superstar", am ajuns să înțeleg de ce. Acei tipi, în ciuda faptului că aveau 
unele carente din punct de vedere estetic, erau, cu adevărat , interesati de acea 
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persoana pe care o aveau in fata. Erau buni de gura, dar si stiau sa-si asculte 
interlocutorul lor, si astfel, in mod magic, le castiga interesul.  Interesul, ca o 
tehnică, este atât de puternic, încât, dacă tu te vei interesa de oameni, acestia, la 
randul lor se vor interesa de tine. 
 
Aceasta este importanţa acestui factor în relaţiile interumane, pe care mulţi 
cercetători le-au lăudat. În plus faţă de Publilius Syrus, care a scris despre interesul 
înainte de Hristos, mai târziu, de asemenea, Alfred Adler şi Dale Carnegie au 
aprofundat în acest subiect. Adler, chiar referindu-se la cei care nu sunt interesaţi 
de alţii, a spus: "Acestea sunt persoane care nu reuşesc în intenţia lor."  
 
Același concept se aplică la conducere. Adevărat liderii sunt persoane interesate 
de angajaţii săi, dornici de a ajunge să-i cunoască, să înţeleagă punctele lor de 
vedere, ambiţiile lor şi dificultăţile lor. Şi fiind implicat, implicaţi si angajaţii.  
 
 Există multe exemple în istorie. Isus Hristos, atunci când se întâlneşte cu 
prostituata, nu se apuca să-i spuna că el este fiul lui Dumnezeu, şi nu incearca sa-i 
dea o copie a Vechiului Testament. El nu încearcă să o convertească. El este 
interesat de ea, vrea să înţeleagă cine este, care a fost cauza ca ea sa faca acel 
lucru. Este interesat, mai degrabă decât de interesant. Şi veţi fi de acord cu mine 
ca o persoana de calibrul lui,  ar fi avut destule argumente să fie interesant! 
 
Sam Walton, fondatorul corporației Wal Mart este un alt exemplu de manager 
interesat.  În plus faţă de gestionarea unui imperiu care are o cifră de afaceri de 
peste 2 miliarde de dolari, Walton viziteaza, începând din 1962, fiecare magazin 
din lanțului său (peste 300 de magazine în întreaga SUA) cel puţin o dată pe an. 
Potrivit lui Walton, „secretul este de a merge la magazine și de a asculta ceea ce au 
de spus angajatii.“ 
 
Din Wall Street Journal pe 20 martie 1982: "Cu câteva săptămâni în urmă, Domnul 
Walton nu putea dormi. El s-a ridicat din pat, a plecat si, a cumpărat patru duzine 
de gogosi de la un magazin non-stop şi la 2:30 dimineata, a mers la unul din 
centrele de distribuţie ale companiei, ca să vorbească cu muncitorii responsabili cu 
transporturile. Datorită acestei vizite, el a dat seama că în acea clădire, mai erau  
necesare doua dușuri, in plus" 
 
Analiza fiecărui lider bun, arată că el este o persoană interesată să înțeleagă pe 
alții, dornic să știe, curios (dar fara a fi prea invaziv) si concentrat sa asculte. 
Exemplul liniei de asamblare acolo unde lucratorii au cerut să crească lumina, a 
demonstrat faptul ca, a arata interes oamenilor, creşte productivitatea acestora. 
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Fiecare lider bun încearcă de a asigura o conversaţie referitoare la persoana ce 
este chiar în fața ochilor sai. 
 
Astăzi mulţi manageri sunt oameni care încearcă să fie interesanti, încercand sa 
epateze oameni, spunand povestea LOR, şi cred că motiveaza păstrand conversaţia 
axata pe ei înşişi. 
 
Întâlnesti o persoană de genul asta şi le spui: 
"Ştii, zilele trecute am făcut o afacere grozavă." 
 
şi ea-ti răspunde:  
 
„Frumos. Ei uite, deasemenea si EU, micutul meu, am făcut o super afacere. Acum 
iti voi explica ... " 
 
Sau spui: 
Am schimbat mașina. Știi că am cumpărat un Fiat 500 „Topolino“. 
 
El iti raspunde:  
„Ah, dar pe tine te intereseaza mașinile clasice; dar tu știi că EU cunosc un 
colectionar din Torino, care are cea mai mare colecție de mașini clasice ... " 
 
El nu ține conversația concentrata pe tine, nu ia indiciile pe care, i le furnizezi ca 
să-ți pună alte întrebări. Cu alte cuvinte, încearcă să fie INTERESANT, în loc fie 
INTERESAT. 
 
În timp ce în societate o astfel de atitudine poate, cel mult, să ofere o anumită 
antipatie, în gestionarea personalului, are efecte devastatoare. Liderul trebuie să 
fie interesat și preocupat de oameni. 
 
O analiză, pe care am realizat-o în Italia, pe mai mult de 2.500 de proprietarii de 
companii și manageri, am constatat faptul că, la 80% din persoanele chestionate 
nu le pasă de angajaților lor și-i asculta foarte puțin. Mai puțin de 40% dintre 
proprietarii de companii, cunosc cu adevărat scopurile și ambițiile oamenilor, pe 
care-i gestionează. 
 
În unele cazuri, am constatat chiar că managerul, atunci când il „asculta“, pe 
angajatul sau, de fapt, el se gândeste la alte lucruri pe care trebuie să le facă ... Ex: 
Prin urmare, nu este o surpriză faptul că mai mult de jumătate dintre proprietarii 
de companii italiene considera personalul sau managementul acesteia, un aspect 
problematic al companiei. 
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Unul dintre clientii mei este o persoană care, în ciuda faptului că are o companie 
mică, care opera într-un sector de nișă, acea compania a devenit atât de puternica 
încât să fie lider absolut. Ea are aproximativ optzeci de angajați, mulți dintre ei de 
bună calitate. Când unul dintre clienții săi participă la reuniunile companiei sale, el 
este întotdeauna impresionat de „marele nivel de motivație și entuziasm“ al 
oamenilor sai. Prima dată când l-am cunoscut l-am întrebat care este secretul său 
pentru atingerea acestui nivel de motivație. 
 
 Mi-a răspuns că a fost foarte simplu. "Eu sunt interesat de ei, ii ascult, Ie cunosc 
povestea lor şi ambiţiile lor." De asemenea, mi-a spus, deasemenea, că voi fi bun la 
gestionarea oamenilor, când, ii voi cunoaste ca-n palmă: ce este in inima lor,  
ambiţiile şi scopurile lor, nu numai de prima linie a angajatilor mei, dar de 
asemenea, si a subalternilor lor. 
 
Interesul pentru alte persoane este o calitate esențială a oricărui lider bun. Dar fii 
atent că acest lucru nu este doar o tehnică. Pentru a avea un interes, trebuie să ne 
schimbam într-adevăr ca oameni. Trebuie să ne dăm seama că în spatele fiecarei 
ființe umană există o poveste fantastica, și numai cunoscand  cu adevărat cu ce ne 
confruntăm, (pur și simplu înțelegand care sunt gândurile din capul sau), putem 
deveni buni motivatori. 
 
Dacă, atunci când călătoresc cu trenul sau cu avionul, noi nu spunem un cuvânt 
necunoscutului care sta lângă noi (sau chiar sa "sabotez" fiecare încercare, de-a lui 
de a purta o conversaţie), vom reusi, cu dificultate, sa fim lideri buni, cu angajații 
noștri. Liderul nu este așa. Este curios și dornic să știe cine are de-a face. 
 
Ştim cu adevărat povestea, scopurile şi ambiţiile oamenilor pe care-i gestionam? 
Visele lor ne interesează cu adevărat sau sunt, pentru noi, niste lucruri minore? 
 
Un gram de real interes poate produce mai multe rezultate decat o tona de tehnici 
motivaționale. 
 

CAPACITATEA DE A PROIECTA O ILUZIE ÎN CARE ALŢII CRED 
 
Liderul de multe ori este cineva care realizează, o anumită tendință, înainte de 
ceilalți. Exemple din istorie sunt numeroase: Galileo a susținut că Pământul se 
învârte în jurul Soarelui și nu invers, Martin Luther King, care susținea că negrii ar 
trebui să aibă aceleași drepturi ca și albi, Isus Hristos, care sustinea ideile despre 
identitatea spirituală şi armonia civilă, Ford care sustinea ca masina va înlocui 
calul. Toate acestea sunt exemple de oameni care apar în fața lumii cu idei noi. 
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Dar noi nu trebuie în mod necesar, să cautam printre marii lideri din istorie, pentru 
a găsi acest trend. Chiar și antreprenorul care decide să lanseze un produs 
inovator, de multe ori se ciocneste de obiecții si critici destul de grave si acide. 
 
Am observat, la fiecare lider pe care l-am studiat, un caracter nonconformist sau, 
cel puțin, dorința sau deschiderea de a dori să exploreze noi căi pe care nimeni 
înainte, nu mai umblaseră. Acest lucru nu înseamnă că liderul este o persoană 
ursuza și morocănoasa. Dimpotriva, insusi faptul de a trebuii sa acepte idei noi, il 
face inevitabil o persoana, cu abilităţi optime în relaţiile interpersonale. Nu vreau 
sa spun că el, fiind neconventional, nu respectă regulile comune de management, 
sau nu știe sa se alăture unei discuții. Am spus mai devreme că liderul este o 
persoană responsabilă în primul rând, care studiază, îmbunătățește și in acest mod 
va utiliza bunul simț, iar dacă este necesar se va pune in discutie. 
 
Dar ce rămâne este faptul că în multe cazuri el susține idei noi. În cazul în care 
noutatea ideilor sale sau scopul său nu este însoțită de o anumită determinare sau 
de o anumita capacitate de a convinge pe alții, el, mai ales în faza inițială a 
proiectului său, va întâmpina mari dificultăți. 
 
Am putea extinde această declarație spunând că liderul este capabil să proiecteze 
o iluzie în care alții cred. Ce ar fi fost, Yahoo la început, dacă nu exista o iluzie, a 
unor baieti, care mai târziu a devenit o mare realitate? Ce ar fi fost sistemul de 
operare Windows pe vremea cand Apple stapanea tehnicile, daca nu exista iluzia 
unui Bill Gates la inceputul carierei sale? Ce ar fi fost sloganul „o mașină pentru 
fiecare american“, dacă nu exista visul personal al lui Henry Ford, intr-o epocă in 
care majoritatea americanilor mergeau pe cal şi costurile automobilelor erau 
prohibitive? 
 
Și ce au fost companiile noastre cu ani în urmă, daca nu iluzia unui tânăr 
antreprenor? Ce am fi făcut cu primii noștri clienți, în cazul în care nu-i convingeam 
că firma noastră, în ciuda faptului că e tânăra și fără multe mijloace, ar fi reusit sa-i 
multumeasca?   
 
Când vorbești cu un adevărat lider al visului său sau al proiectul său, el te convinge 
că se poate face. Se proiectează o iluzie (ceva ce nu există încă) în mintea 
oamenilor și își exprimă convingerea că acest lucru este fezabil, realizabil. Pentru a 
face acest lucru trebuie, în primul rând, sa stăpânească cele trei caracteristici 
precedente: 
 
a) Trebuie să fie competent, în caz contrar tot ceea ce vor spune, acesta va fi mai 
putin credibil 



158 
 

b) Acesta trebuie să inspire și să mobilizeze, altfel oamenii nu-l vor urma 
 
c)Trebuie să fie bun pentru a asculta oamenii (de interes), în caz contrar 
„vânzarea“ lui nu va reuși. 
 
 Dar, pentru a proiecta o iluzie în care alții cred, liderul trebuie să aibă, de 
asemenea, o anumită putere personală și o anumită credință. 
 
Mulți cercetători susțin că 80% din comunicare este non-verbală. Noi comunicăm 
mult mai mult prin gesturile noastre, sentimentele noastre și emoțiile noastre, nu 
prin cuvintele noastre. Iti dai seama atunci când se analizează comunicarea ta cu o 
persoana cu care esti foarte bun prieten. De multe ori va priviti și, fără a spune 
nimic, ați înțeles deja. Sau spui: „Știi m-am gândit ...“. Și el completează exact ceea 
ce tu ai fi vrut sa spui. 
 
Oamenii, la cat le este dat pentru a vedea, au tendința de a percepe mai mult din 
comunicarea non-verbală decât din cea verbala. Acesta este motivul pentru care, 
de exemplu, de ce atunci când cineva este supărat pe tine, tu simți asta. Chiar dacă 
persoana va spune că „nu are nimic“, insistați pentru că, în adâncul sufletului, 
intelegi comunicarea sa nonverbala. 
 
De asemenea, este motivul pentru care vânzătorul începător, în general, se 
trezeste cu clientul care face doar acea obiecție față de care acesta nu știe sa 
reacționeaze.  
 
 Credința noastră în ideile noastre creează emoții pozitive în persoana cu care ne 
confruntăm și stimulează acțiunea. Dacă nu suntem convinși de un lucru, vom 
emite semnale pe „linia de comunicare nonverbală“, care blochează oamenii. 
 
Fiecare dintre noi, atunci când ne gasim în fața unui vânzător lipsit de experiență 
dar foarte convins de valoarea produsului său, poate că nu am cumpărat. Dar a 
ieșit din negocieri gandind, „Nu este că are intr-adevar dreptate?“. În cazul în care 
persoana din fața mea este într-adevăr convins de valoarea ideilor sale, aceste idei 
mă afectează, ma schimbă, imi shimba modul meu de gândire. 
 
Și aceasta este o caracteristică importantă prezentă în toti marii lideri din istorie. 
Deși la acel moment nu au avut nimic, într-adevăr a crezut în proiectul lor. 
Convingerile lor mobilizeaza alte persoane, le aprind, le trezesc emoțiile lor și, prin 
urmare, ii imping spre acțiune.  
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Există o idee larg răspândită în societate, potrivit căreia, dacă, eu sustin ceea ce 
trebuie, sau doar o idee corecta, voi fi imediat aclamat de toți. Nimic nu este mai 
departe de adevăr, dar de multe ori este invers. Fiecare mare lider la început, a 
fost combatut, uneori, ridiculizat, în unele cazuri, chiar și ucis, din cauza puterii 
inovatoare imense, a ideilor sale (vezi Isus Hristos, Kennedy, Martin Luther King, și 
multi altii). 
 
Omul care a inventat copiatorul a trebuit să prezinte invenția lui, la treizeci și două 
companii diferite, înainte de a găsi una care sa creada în proiectul său. Nu este 
suficient să spunem ceea ce trebuie. Trebuie să învăţăm să proiectam o iluzie în 
care ceilalţii sa creada ca pot, si ei, la randul lor, sa o faca, si în plus față de 
caracteristicile de mai sus, este nevoie de o mare convingere. 
 
Dar convingerea nu este necesară doar pentru a vinde produse inovatoare pe 
piață. De asemenea, e necesara pentru a-i motiva oamenii. Dacă, atunci când te 
afli în față, cu unul din angajatii tai, și încerci să-l motivezi, nu poți sa proiectezi în 
mintea lui iluzia că va avea succes și că este capabil, cu greu vei reusi o 
îmbunătățire, a sa. 
 
 Ai puterea de a crede în ideile și visele tale. Și de a îmbunătăți în mod constant 
abilitățile tale pentru colaboratori, dacă incetezi să fi credibil indiferent cât de 
multă convingerea sau putere tu vei folosi, vei ramane singur, sau vei fi abandonat 
de cele mai bune elemente. 
 

LIDERUL IGNORANT CONTINUĂ SĂ EMITĂ ORDINE PERSOANELOR CARE NU 
LE-AU FĂCUT, NICI PE CELE ANTERIOARE 
 
De fiecare dată când dam un ordin, sau facem o cerere, în cazul în care nu ne 
asiguram in prealabil ca vor fi executate, vom pierde conducerea in favoarea 
persoanei căreia i-am dat comanda. 
 
Acest mod de a interpreta ceea ce se numește acum „conducere directivă“ 
datează de 500 de ani înainte de Hristos. Sun Tzu, în celebrul său text „Arta 
războiului“, de fapt, explică faptul că generalul ar trebui să aibă grijă de oamenii 
lui ca și cum ar fi copiii lui. Dar dacă această grijă și această afecțiune pentru 
trupă, va fi impinsa la extrem, va fi nevoit să accepte faptul că cererile sale sunt 
în mod constant ignorate, oamenii lui vor deveni ca niste „copii rasfatati“ și, prin 
urmare, va fi inutil. 29  
 
Aproximativ cu vreo doi ani în urmă, era în plină desfășurare la televizor 
publicitatea unui brand celebru de vermut, în care un băiat curta o fată.  În mintea 
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fetei era o scala imaginara a valorilor aferente baiatului. Ori de câte ori băiatul, 
spunea sau făcea ceva bine in flirtul lor, în mintea de fatei, el câştiga puncte. De 
exemplu, el spunea: „Am barca“ și scala  varia de la 0 la + 100. Apoi spunea: „Ai 
ochi frumosi“, iar scala urca la un + 300.  Apoi, ea a observat că el avea șosete albe 
și scala s-a prăbușit la -500. Când, în sfârșit, el, i-a spus ca bea faimosul brand de 
vermut, scala a urcat la + 1000, și s-au îmbrățișat. 
 
Am dat acest exemplu, pentru ca sa va spun, că în mintea angajaților 
dumneavoastră există un fel de scală de acest tip, referitoare la conducerea 
dumneavoastră. De fiecare dată când dam o comandă, sau să facem o cerere și 
apoi nu vom verifica dacă se realizează, în mintea lor „scorul“ în raport cu 
conducerea noastră cade. 
 
De exemplu, eu convoc o întâlnire cu distribuitorii mei. Eu le spun că „trebuie să 
facă mai mulți clienți noi.“ De-a lungul lunii următoare nu mă asigur că, ei fac 
aceasta. Unii fac noi clienti, unii nu. Dupa o luna convoc o altă întâlnire. De data 
aceasta insist cu tărie că „trebuie să fie mai rapizi pentru a colecta datoriile.“ Cei 
care cu o luna înainte nu au reusit da aduca clienți noi, în fața cererii mele de a 
recupera sumele de bani mai repede, s-ar putea gandii , „Iată, luna aceasta ne 
alearga dupa datori, precum şi luna trecută ne-a alergat dupa noi clienţi. Lasă-l sa 
vorbeasca, că luna viitoare vei vedea că se va schimba din nou". Cu alte cuvinte, ÎN 
PREZENŢA UNEI VECHI COMENZI NEEXECUTATE, DACA LAS MAI MULTE COMENZI 
NOI, ESTE FOARTE PROBABIL CĂ OAMENII, SA NU LE EXECUTE NICI PE ACESTEA . 
 
Să luăm un alt exemplu: ii cer Directorului Administrativi, sa gestioneze mai bine 
angajaţii săi. Nu verific daca el face sau nu ceea ce eu i-am solicitat. Acest eşec 
constituie o condiţie prealabilă pentru urmatoarea perioada in care el nu va 
executa ceea ce eu ii spun. În cazul în care-i transmit un alt ordin sau fac o altă 
cerere, cum ar fi "organizarea intr-un al mod al biroului," cel mai probabil nu va 
face nici macar acest lucru. Dar nu pentru că este o persoană negativă, ci pentru că 
EU, NEASIGURÂNDU-MĂ CĂ EL A EXECUTAT ORDINELE ANTERIOARE, AM PERMIS 
CA, ÎN MINTEA LUI COMENZILE MELE, SA NU FIE PERCEPUŢE CA FIIND 
IMPORTANTE. 
 
Tine minte, eu nu spun că liderul ar trebui să-i inunde cu ordine, pe angajații săi. 
De multe ori avem nevoie de freelanceri (angajati autonomi), care necesita, doar 
ocazional, un pic de motivație, după care se gestioneaza singuri. Dar când avem 
angajați noi, fără experiență sau, care se luptă pentru a obține rezultate, suntem 
obligați să facem cereri, să fim expliciti, in ceea ce vrem de la ei, doar numai să-i 
învăţam modul corect de a lucra . 
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 Dacă vom da un ordin și nu ne asigurăm ca va fi executat, data viitoare, cand vom 
face o cerere la aceeași persoană, el nu o va face nici măcar, pe asta asta. 
 
Cunosc atat de mulți manageri care cad chiar pe acest punct. Vin angajații lor, fac 
cereri, dar nu se asigura că acestea sunt efectuate. Nu verifica, nu împulsioneaza 
angajatul să execute ceea ce a fost convenit. Data viitoare când ii vor întâlni pentru 
ca sa le dea alte comenzi, angajaţii lor nu le vor face nici macar pe acelea. 
 
Curând managerul cade într-o mare frustrare și ÎNCEPE CHIAR, SA DEA MAI MULTE 
ORDINE acelorași persoane care nici măcar nu le-au făcut pe cele anterioare. Acest 
lucru ne conduce la un manager, agitat, sau furios, care se invarte lamentandu-se 
de compania sa. Managerul, în ochii angajaților săi, devine un fel de ghimpe în 
coaste. Și într-adevăr, este un ghimpe în coaste, pentru că el se plânge, în loc să 
emită ordine specifice, cu privire la ceea ce trebuie făcut și apoi sa se asigure că 
acestea vor fi executate. Acest manager, atunci când intră într-un depozit in 
dezordine nu spune într-un mod pozitiv magazionerului: 
 
„Să facem împreună o listă cu lucrurile pe care trebuie să le punem în ordine“ și 
apoi se asigură că ceea ce a fost stabilit, este si executat. 
 
El, in schimb, văzând depozitul neingrijit devine furios, si incepe sa se lamenteze. 
 
Confruntandu-se cu angajații care nu dau rezultate bune sau cu personal fără 
experiență, deci care au nevoie de directive, managerul nu trebuie să se plângă, el 
trebuie să rămână pozitiv si TREBUIE SĂ CEARA IN MOD CLAR SI SPECIFIC, CE VREA 
SĂ FACĂ ŞI APOI SA SE ASIGURE CĂ CEEA CE A STABILIT ESTE EXECUTAT. 
 
Dacă o persoană nu a executat o comandă sau o cerere, liderul ÎN PRIMUL RÂND, 
SE VA ASIGURA CĂ ACESTA VA FI EXECUTATA, și apoi, eventual va emite noi ordine.   
 
 Haideți să realizam, asadar, că ori de câte ori vom face o cerere sau vom da un 
ordin unuia dintre angajații noștri, investim un pic din conducerea pe care o avem, 
in el. Dacă ne asigurăm că nu funcționează, data viitoare când ii vom cere ceva 
aceluiasi angajat, este foarte probabil ca el, sa nu il faca. 
 
Dacă ați dat ordinul, asigurați-vă că se execută. Gesticuleaza, insistă. Și apoi lauda 
persoana pentru rezultatul bun, pe care l-a obtinut, indiferent de cât de mult a 
trebuit să-l împingi sa-l faca. 
 
Dacă nu ai timp pentru a verifica punerea în aplicare a acesteia, și știi că angajatul 
nu este un executant bun, este cel mai bine, ca tu sa nu dai nici macar un ordin. 
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MARII LIDERI AU, UN SCOP PE CARE-L URMEAZA CU, O INTENSITATE 
MAXIMA 
 
Fiecare mare lider are un plan sau un obiectiv pe care doreste, cu ardoare, să-l 
realizeze. Așa cum am spus mai devreme, el crede atat de mult, că poate proiecta 
în mintea celor din jurul lui, că ideea care-l urmareste de atata timp, este posibilă. 
 
De asemenea, si el, la fel ca toți ceilalți, din cand in cand, are crize, din cand in 
cand probleme mari de depășit, dar nu permite ca crize sau dificultăți cu care se 
confrunta, sa-l abată de la ținta sa. În timp ce gestioneaza situațiile de urgență, 
aceasta continuă în mod regulat sa efectueze aceste activități importante, dar nu 
urgente, care vor face o diferență pentru viitorul grupului său. 
 
Persistand asupra obiectivului şi dorindu-l mai mult decat orice, ajunge să devină 
UN SIMBOL A CEVA ANUME. 
 
Ghandi a fost un simbol al păcii mondiale, Martin Luther King a fost simbolul 
egalității, Walesa a fost simbolul dorinței pentru democrație în Europa de Est. Bill 
Gates a devenit simbol al software-ului sau a tehnologiei. Pe măsură ce auzi 
numele de „Bill Gates“, il asociezi imediat programele de calculator sau software. 
 
Aceia dintre noi care gestionează persoane, ajung, mai devreme sau mai târziu, să 
devină pentru persoanele pe care le gestionează simbolul unor calități pozitive sau 
negative, pe care le ilustreaza în comportamentul său. 
 
Încearcă să te gândeasti la oamenii care te-au gestionat. Pentru tine au fost un 
simbol a ceva. Dacă au fost bune, poate că erau simbolul eficienței, sau a unei 
organizații, sau chiar a entuziasmului. În cazul în care nu avem multe din 
caracteristicile liderilor, devenim simbolul perfecționismul steril al motivației, 
managerului pentru care nimic nu este bun. 
 
Am cunoscut, manageri, care pentru colaboratorii lor, au fost simbolul indeciziei, a 
aceluia care-si schimba mereu ideea, a aceluia care-i critică pe alții pentru 
neglijenta, cand, de fapt, el este cel mai dezorganizat dintre toti, al birocrației. 
 
Și tu, ce fel de simbol esti pentru angajații tai? 
Dacă gestionezi oameni, vrei nu vrei, pentru ei reprezinti simbolul a ceva. Dacă nu 
aplici legile natural, exprimate în această carte, dacă nu abordezi zonele de 
incompetenţă care vizeaza extinderea companiei tale, deşi o dată simbolizai o 
calitate pozitiva, rapid vei deveni simbolul unei calitati negative. 
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ANGAJATUL SIMTE CA POATE COMUNICA LIDERULUI SĂU CEEA CE EL CREDE, 
FĂRĂ SĂ SE TEAMĂ DE CONSECINŢE. 
 
Această caracteristică este una dintre cele mai rare printre manageri și 
antreprenori. Personal cred că este una dintre cele mai importante. Adesea este 
caracteristica care face diferența între capacitatea și incapacitatea de a motiva 
oamenii. 
 
Când explic aceasta caracteristica la cursurile mele managerilor și antreprenorilor 
prezenți, de multe ori, acestia spuneau „Oh, da cu siguranta. Nu am nici o 
problemă cu personalul meu. Pot să spună ceea ce doresc ". NU ESTE ADEVARAT! 
Marea majoritate a angajaților lor, LE ESTE TEAMĂ să vorbească cu ei, LE ESTE 
TEAMĂ SĂ EXPRIME CEEA CE EI CRED CU ADEVARAT. De ce? Pentru că ei se tem ca 
managerii lor se vor supăra, pentru că ei se tem sa nu fie admonestati. 
 
În cazul în care angajatul tau se teme sau, are, doar o ușoară teamă de a exprima 
ceea ce gândeste cu adevărat, TU CU SIGURANTA NU ESTI LIDERUL SĂU. Este greu 
de înghițit, dar este adevărat. Adevaratul lider FACILITEAZA comunicarea deschisă 
din partea angajaților săi. Acesta este motivul pentru care este atât de important 
ca liderul sa aiba o atitudine emoțională pozitivă față de oameni, nu se infurie în 
fața greșelilor, sa fie motivat, mai degrabă decât furios, preocupat mai degrabă 
decât distant și precaut. Deoarece EL ARE NEVOIE CA ANGAJAŢII SAI SA SE SIMTA 
COMPLET UŞURATI ÎN TIMP CE COMUNICA CU EL. 
Deși simplu în teorie, acest lucru de multe ori nu se întâmplă. Uneori, proprietarii 
de companii sunt nevoiți să angajeze un consultant pentru a face „analiza 
climatului30 “, sau pentru a înțelege modul în care angajații gandesc cu adevarat. 
Toți indicatorii, indica, ca acest fapt se datoreaza lipsei de comunicare de jos in 
sus. Sau este acolo, dar este doar o comunicare superficială. 
 
Uneori, antreprenorii sau managerii, înșiși, sunt cei neglijeaza această comunicare, 
ori nu le pasa. Ei au ajuns în mod eronat, la concluzia că, dacă-i ascultă pe angajații 
lor, că dacă într-adevăr vor vorbi cu ei, ei vor cere mai mulți bani sau vor încerca să 
profite de ei într-un fel.  Am observat, în practică, ca de multe ori antreprenorul 
care a dezvoltat această idee a avut o experiență neplăcută cu un angajat foarte 
negativ, care a profitat de comunicarea și interesul său.  Greseala pe care, acesta, 
o face însă, este, acea de a generaliza situația și crede că, dacă cineva s-a 
comportat prost, atunci toti vor face la fel. Făcând acest lucru, de fapt, este nevoie 
de o componentă foarte importantă pentru motivarea și performanța bună a 
angajaților săi. 
 
 30.Analiza climatului: această analiză este efectuată de către o companie externă pe angajaţii unei companii 
pentru a identifica climatul din cadrul companiei, satisfacţia angajaţilor, dezacorduri, etc  
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Alte ori, această comunicare, de jos în sus se degradeaza deoarece managerul este 
supărat pe angajații lor. Cu alte cuvinte, se intapla atunci când, managerul începe 
să folosească forța, disciplina, amenințări, admonestări mai degrabă decât 
motivație. La acel moment, cei mai mulți oameni nu vor îndrăzni să spună 
managerului ce cred cu adevărat, și vor căuta un nou lider, cu care să facă acest 
lucru. 
 
Dacă explici, unui angajat, ceva, pentru a cincea oară și, de teamă, că te infurii, 
evită să-ti spuna, ca încă nu au înțeles, cu siguranță că nu vei avea conducere pe el. 
Poate ca el va efectua în continuare ceea ce tu ii ceri, PENTRU CA AI AUTORITATE și 
pentru că el are nevoie de salariu, dar adevărata lui dăruire va fi în altă parte. 
Liderul nostru, persoana care de fapt, reușește să câștige mintea noastră și inima 
noastră, este singura persoană cu care ne simțim complet siguri, liniștiti și fără a 
avea nevoie sa ne apăram atunci când ne exprimăm ideile sau opiniile noastre.  
 
Țineți minte, asta nu înseamnă că trebuie întotdeauna să fim de acord cu toate 
lucrurile pe care angajații noștri le cred sau ni le spun. Putem fi în dezacord, putem 
arăta, persoanei, ca raționamentului său ii lipsesc niste informații, putem explica 
care este modul corect de a privi aceasta, DAR NU NE VOM SUPĂRA, PENTRU CA 
EL NE-A COMUNICAT IDEILE SALE SAU S-A REFERIT LA UN EVENTUAL EŞEC. 
Procedând astfel, vom taia cel mai important canal, care trebuie să existe între 
angajat și manager, deoarece acesta din urmă are și-si menține poziția de 
conducere. 
 
Adevărat, în unele cazuri putem, chiar sa ajungem de a admira o persoană 
deficitară de această caracteristică de conducere, dar că folosind altele, a atins 
rezultate foarte bune. Dar, de îndată ce vom începe să avem de a face cu ea mai 
îndeaproape, de îndată ce va începe să participe, recursul31 său cade, și devenim 
mult mai probabil, inclinati să dam o mai mare ascultare altora cu care putem 
comunica mai liber. 
Cu alte cuvinte, cine este liderul nostru? Cine este acea persoană in care avem 
încredere și căruia-i acceptăm opiniile și punctele de vedere? El este singura 
persoană cu care putem comunica sentimentele, noastre la usurinta. El este 
singura persoană cu care, chiar daca nu suntem de acord putem sa spunem 
aceasta fără teama de consecințe. Este cel pe care-l chemam atunci când avem o 
mare problemă pentru că știm că ne va ajuta, si nu critica. Această persoană, prin 
punerea în aplicare a altor caracteristici, ar putea ajunge să aibă o conducere 
considerabilă pentru noi.  
 
 
31.Recurs: apel, atracție, fascinație 
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Și aici ne găsim, in situatia de a fi nevoiti sa demontam o alta mare idee greșită 
despre conducere. Adevăratul lider nu este sergentul, distant, care nu iti oferă nici 
un fel de încredere, și cu care nu se poate sa fiti de acord. Soldații executa ordinele 
lui, deoarece el are autoritate. Dar în inimile lor, ei urmează și admira persoanele 
cu care pot comunica. 
 
Nu este o coincidență faptul că, în companiile, in care managerul, invinuieste, 
critica, și de multe ori se infurie pe angajații lui, fără sa acorde aprecieri, sunt cele 
care au infiltrări sindicale majore. Nefiind în stare să vorbească liber cu superiorul 
său, angajatul va căuta un alt lider cu care se poate vorbi. Şi dacă acesta este un 
sindicalist pasionat, sau unul dintre „negativistii“ companiei, atunci angajatul, il va 
urma. 
 
Dar există un alt motiv pentru care este important ca angajatul sa poate să 
comunice superiorului său fără teama de a fi criticat sau atacat. În al doilea capitol 
din carte am insistat pe un punct care este esenţial pentru îmbunătăţirea 
resurselor umane. Am spus CORECTAREA ESTE EFICIENTA ÎN CAZUL ÎN CARE 
ACESTA SE ADRESEAZĂ UNEI IDEI A UNEI PERSOANE. CORECTAREA ESTE SLABA 
DACĂ SE LIMITEAZA DOAR PENTRU A CORECTA ACȚIUNILE. Când ne limităm, 
pentru a corecta acțiunile unei persoane, fara a trece să identifice chiar și 
concepțiile greșite care au condus la astfel de acțiuni (ca în exemplul angajatului 
care sosește cu întârziere) CORECTAREA VA NECESITA O MULŢIME DE EFORT DIN 
PARTEA NOASTRA SI VA AVEA EFECT NUMAI ATÂTA VREME CÂT VOM RĂMÂNE 
PREZENTI.  
 
 Dacă mă enervez de multe ori pe angajatii mei, dacă am folosi un ton sau un mod 
ostil sau excesiv de critic şi concentrat pe vinovatia colegiilor mei, acestia nu imi 
vor mai comunica niciodata ADEVARATELE idei din spatele greşelilor lor sau pentru 
performanţele lor nu chiar asa de  optime.   
 
Imi vor comunica scuze, justificări, le va fi frică să-mi spuna cum stau lucrurile, mai 
exact. Apoi, voi crea o forță de muncă formată din angajați care au performanțe 
slabe și care perseverează în eroare. Dar vom aprofunda ulterior conceptul în 
capitolul următor. 
 
Dacă nu devenim oamenii cărora angajații pot comunica ceea ce ei cred, si fără 
teama de consecințe, să nu ne întrebam de ce nu avem cu adevărat leadership sau 
pentru că acea persoana „negativa“ (care de ani de zile încercăm să o dam 
deoparte) par în stare să ne ajute fata de cea mai mare parte a forței de muncă. Cu 
el, oamenii pot comunica. Cu noi nu. Deci, il vora sculta pe el. 
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ÎNTRE LIDER ŞI ECHIPA SA, EXISTĂ O RELAŢIE DE ATRACŢIE RECIPROCĂ 
(AFECTIUNE SI SIMPATIE)   
 
Nu vorbesc despre stimare. Nu vorbesc despre respect. Aceste două caracteristici 
sunt importante, dar nu sunt acestea lucrurile despre care vorbim. Este vorba de 
altceva: liderul creeaza un transport emoțional față de cei pe care ii conduce.  El le 
vrea binele. 
 
Unii ar putea argumenta că această caracteristică nu are nimic de-a face. Nu este 
așa, și eu nu spun acest lucru pentru că am citit-o într-o carte de istorie sau intr-un 
manual. Spun acest lucru pentru că l-am văzut în persoană.  
 
Ce poate crea de fapt, interesul pentru oameni, implicarea de către lider in 
scopurile și ambițiile angajaților săi și o bună comunicare, daca nu o relație de 
afecțiune reciprocă? 
 
 S-ar putea spune că o astfel de caracteristică este rezultatul tuturor celorlalte 
caracteristici puse în aplicare. Dacă luați în mod regulat caracteristicile anterioare, 
între lider și oamenii săi el trebuie să creeze o atracție reciprocă, un fel de 
magnetism. Se spune adesea că „liderul atrage angajatii săi, în anumite privințe, ii 
magnetizează.“ 
 
Această forță magnetică, nu este altceva decât o sinceră afecțiune și o 
„preocupare pozitivă.“ Nu este o coincidență, Blanchard susține că dacă vrei ca 
oamenii să fie responsabil, trebuie să ai grijă de nevoile lor.  
 
Acesta va crea o forță magnetică, ceea ce-i va determina pe oamenii săi, să nu il 
părăseasca, și sa-l urmeze chiar și în societățile de mai târziu. 
 
Dar, din nou, această „atracție magnetică“ nu este rodul gradului tău, nu este 
rezultatul experienței și competentei tale. 
 
Dacă vrei sa atragi oamenii trebuie să fi preocupat de necesitățile lor și de nevoile 
lor, și trebuie să lucrezi la pozitivitatea lor, sa-i surprinzi atunci cand fac ceva bine. 
Făcând acest lucru doar (și având grijă de competenta ta) în curând vei avea un 
grup de „extremişti“, care te vor urma peste tot. 
 
REZUMAT 
 
Vestea bună conținută în acest capitol este că deveniți un lider. Conducerea nu 
este o caracteristică care este dobândită la naștere. 
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Deși unele biografii oficiale pot să ne facă să credem contrariul, mulți dintre liderii 
din istorie au fost oameni obisnuiti pentru mulți ani din viață lor, până când nu au 
ajuns aproape de crearea unei situație care este necesara pentru a face un pas 
înainte in acceptarea mantiei de conducator cu tot ceea ce aceasta implica.  
 
Și in acel punct au început să lucreze pe ei, insusi, pentru a dezvolta și implementa 
în practică, caracteristicile pe care le-am menționat. 
 
 Lumea are nevoie disperată de lideri. Studiind, antrenandu-te, străduindu-te sa  
faci (prin repetare) toate caracteristicile enumerate în acest capitol, poți face o 
diferență enormă, nu numai pentru tine, ci și pentru oamenii care te interesează.  
 
Ar fi foarte util, in acest punct, să iei o foaie de hârtie și să faci o analiză tu insuti, 
despre fiecare caracteristică a conducerii. Care sunt caracteristicile în care esti deja 
puternic? Care sunt caracteristicile care încă trebuie să le dezvolti sau să le 
îmbunătățesti? Și cel mai important, care sunt acțiunile practice care doresti să le 
faci în lunile următoare, în scopul de a le dezvolta în continuare? Chiar și doar 
pentru identificarea acțiunilor practice sau a comportamentelor care ar trebui să 
se îmbunătățească, vei obține o îmbunătățire semnificativă a performanței 
personalului. 
 
Nu lasa ideile auto limitatoare pentru a diminua puterea reală, care poate 
reprezenta ceva pentru prietenii și colegii tai. 
 
Acceptați „mantaua lider“, cu tot ceea ce atrage după sine.  
 
 
APLICATII PRATICE 
PENTRU MANAGERII CURAJOSI 
 
Luați, la examinat una câte una calitățile personale ale liderilor, descrise în acest 
capitol și faceti o autoanaliză. 
 
1) Care sunt caracteristicile pe care ar trebui să le ameliorezi?  
 
2) Care sunt acțiunile practice pe care le vei face în următoarele săptămâni astfel 
încât acestea să devină tot mai mult, din modul tau de a actiona? Scrie propriile 
tale actiuni reale si practice, caracteristică după caracteristică, altfel ceea ce ai citit 
în acest capitol va rămâne pură teorie. 
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CAPITOLUL 9 

 
 
STAREA DE SPIRIT A MANAGERULUI DETERMINĂ  
STAREA DE SPIRIT ŞI PRODUCTIVITATEA TUTUROR 
ANGAJAŢILOR SĂI 
 
 
"Dacă vă place sau nu orice acţiune pe care tu o vei face, va avea un efect".   
 
În urmă cu mai mult de două mii de ani, Aristotel a spus că orice proces sau 
acțiune are un efect de un anumit fel. Ceea ce facem determină unele schimbări în 
mediul din jurul nostru. Uneori, aceste modificări nu sunt vizibile imediat, dar cu 
toate acestea apar. 
 
Exemplul chinez al unei picături de apă care cazand pe termen lung a facut o 
groapă in piatra, este un exemplu fascinant al modului în care o serie constantă de 
acțiuni cu efecte atât de mici încât să fie aproape invizibil, creează la sfârșit un 
efect important și vizibil. 
 
Acesta funcționează în același mod, cu angajatii noștri. Orice acțiune pozitivă sau 
negativă cauzeaza efecte, uneori, mici sau chiar infime. Cu cat acțiunea este 
recurentă, cu atat efectele sale apar mărite. 
 
Faptul că oricare dintre acțiunile noastre determină un efect de un anumit tip s-ar 
putea sa nu ne placă, dar va ramane încă o lege naturală. Dacă fac o anumită 
acțiune, cu un angajat de-al meu (sau omit să o fac), mă aștept că acest lucru să 
creeze efecte. 
 
Constanța unei acțiuni determinate, face ca efectul acestei acțiuni sa se intensifice 
până se materializează într-un mod vizibil.  
 
 În acest capitol vom analiza relația cauza-efect care există între reacția emoțională 
a managerului și productivitatea angajaților săi. 
 

 
 



169 
 

EMOTIA CA O MODALITATE DE A REACŢIONA LA PROBLEME 
 
Am constatat că există o legătură între răspunsul emoțional pe care managerul l-a 
pus în aplicare pentru a aborda problemele, și nivelul de motivare a angajaților săi. 
 
În momentul în care primește o problemă, toată lumea are o reacție emoțională 
diferită. Putem fi supărați, să devenim logici și atenti, puternic preocupati, glumind 
despre problemă, plângând, etc. Reacția variază foarte mult de la persoană la 
persoană. 
 
Cu alte cuvinte, dacă aflăm că unul dintre angajații noștri nu a executat o sarcină 
pe care i-am încredințat-o, poate nu reacționam imediat într-un mod negativ, dar ii 
explicam din nou, ce să facă, menținându-ne pozitivi. Dar dacă se întâmplă că, în 
ciuda explicațiilor noastre suplimentare, el încă nu efectuează așa cum s-a 
convenit, atunci reacția noastră tinde în mod normal, să se agraveze. 
 
Dacă te-as întreba care este emoția pe care o utilizezi pentru a reacționa sau a 
răspunde la o performanță slabă a unui angajat, ai putea răspunde ca asta 
depinde. Depinde de circumstanțe, de gravitatea greselii, de câte ori a făcut deja 
această greșeală și consecințele sale. 
 
Apoi iti voi pune întrebarea în mod diferit: în medie, atunci cand aflati ca unul 
dintre angajatii vostrii nu a facut ceva, cum reacționați? Care sunt, cu alte cuvinte, 
emoțiile cele mai frecvente în fața unei performanțe proaste? 
 
Sunteți logic? Va suparati? Păstrați buna dispozitie? 
 
Noi nu încercăm sa definim, la ce lucruri ar trebui managerul să reacționeze 
infuriandu-se, și cine ar trebui să treacă peste. Noi doar încercăm să ne dăm seama 
de modul în care ve-ți reacționa, de cele mai multe ori, în fața unui angajat care va 
dezamăgesc așteptările dumneavoastră. 
  
Starea dumneavoastra de spirit mediu şi reacţia dumneavoastră cea mai frecventa, 
vis-à-vis de angajaţii dumneavoastră şi performanţele lor optime, are un impact 
direct asupra productivităţii şi motivaţiei oamenilor pe care ii gestionati. Exista, 
datorită teoriei aristotelice, o relație de cauză și efect. 
 
Cei mai mulți dintre manageri au idei greșite cu privire la efectele pe care reacțiile 
lor și atitudinea lor emoțională le provoca angajaților. Acest lucru se datorează 
faptului că, la fel ca picatura de apa asupra pietrei, anumite efecte, initial nu sunt 
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vizibile. Dar cu trecerea timpului este INEVITABIL ca se manifestă în toate 
problemele. 
 

PRINCIPALELE ATITUDINI DEMOTIVANTE EMOȚIONAL ALE MANAGERULUI 
 
Fără a lua în considerare cazurile evidente de manageri care pur și simplu nu pot 
avea succes, in a-si motiva, personalul (precum acel cu inima frântă si dezamăgit 
de viață, sau care par că nu sunt interesați de viitorul companiei lor), am constatat 
că există două atitudini emoționale principale care sunt prezente în managerii, 
care-si demotiveaza personalul. 
 
Primul, pe care il vom analiza este demotivant doar parțial; al doilea este 
incontestabil demotivant.  
 
Înțelegandu-i, puteți încerca să le corectați comportamentul lor, sau unele reacții, 
care au un efect non-optim asupra angajaților. 
 
MANAGERUL ESTE ANTAGONIST SAU ÎN COMPETIȚIE 
 
Antagonismul = rivalitate, opoziție. Din limba greacă, antagonisma, compus din 
anti (împotriva) și agonismos (concurs). 
 
Managerul antagonist, fie că își da seama sau nu, trăiește o situație emoțională in 
care tinde sa se considere în concurență cu proprii sai angajați. Printr-un ciudat 
mecanism destul de ciudat, el trebuie să fie mai bun decât ei, sau în mod constant 
scoate în evidență abilitățile sale. 
 
 Managerul antagonist este un manager care lucrează deseori în lipsa parțială de 
motivare. Ca atare, acesta trebuie să demonstreze în mod regulat altor persoane, 
precum și angajaților săi, competența și capacitatea sa.  
 
În mod clar acesta este un mod de a sfida rolul principal al managerului într-o 
companie care ar trebui să „să pună angajații în situația de a scoate în evidență 
abilitățile lor“ (a se vedea capitolul 5). 
 
Nu ratează șansa de a spune povești și anecdote despre el sau ceva ce a făcut el. 
Dacă cineva spune ceva, el isi concentrează comunicarea pe el însuși, vorbind 
despre ceva ce a făcut el, sau „ ii explica unei alte persoane care ar trebui să fie 
modul corect de a gândi sau de a acționa în acea situație particulară.“ 
Acest manager este demotivant, deoarece deturneaza intreaga apreciere, asupra 
sa. Rareori se concentrează pe faptul, că altcineva este mai bun. 
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Este un pic ca și în cazul în care Capello, antrenorul, a continuat să spună 
jucătorilor săi de la Roma cât de bun era el atunci când juca la Milano sau toate 
succesele obținute de echipele antrenate de el, cum ar fi AC Milan și Real 
Madrid. Discursurile sale, deși la prima vedere pot părea să fie direcționate 
pentru a corecta oamenii lui, sunt de fapt proiectate pentru a evidenția talentul 
său. 
 
În cazul în care in grupul pe care-l administrează, ar aparea, un lider care obtine 
rezultate foarte bune si cineva ar observa aceasta, managerul în loc să aprecieze în 
mod deschis pe colaboratorul său, contribuind astfel la consolidarea motivației 
sale, va tinde sa: 
 
1) Isi asume el meritul performanței extraordinare a angajatului („Ah, sigur că doar 
eu  l-am format!“, „Cu indicatiile mele nu poti face altceva decat sa ajungi sa obtii 
rezultate foarte bune.“ Toată lumea, in glumă, spun fraze de genul acesta. 
Problema este că el este serios). 
 
2) Dacă nu este posibil sa-si asume el însuși meritele angajatului sau, atunci, în 
unele moduri, aceasta va începe să-l perceapă ca pe un concurent. Dacă cineva 
continuă să laude omul sau, el nu va multumit, dar devine ușor îngrijorat, sau 
scoate în evidență faptul că persoana are, de asemenea, lacune.  
 
 Aceasta nu in scopul să-l corecteze, ci să echilibreze scorul și să demonstreze că 
cel care este cu adevărat bun ESTE EL și nu asistentul său. 
 
O altă caracteristică foarte puternică în acest tip de manager, este faptul că este 
greu să-l faci sa-si schimbe idea, pe care si-a facut-o despre angajați sai. Odată ce 
el a „botezat32 “ un angajat ca „negativist“, pentru el va ramane întotdeauna 
negativist, indiferent de toate lucrurile pozitive pe care angajatul le poate face mai 
târziu.  
 

În mod similar, în cazul în care „botează“ un colaborator „bun“, il va consideră bun 
chiar și atunci când,  performanțele sale prezintă unele lacunele.  Cu alte cuvinte, 
aceasta tinde sa se dezvolte filtre prin care analizează oamenii pe care ii 
gestioneaza. Este foarte dificil să-l faci să-si schimbe această viziune rigidă asupra 
oamenilor. Acest lucru l-au facut să se dezvolte doar parțial potențialul oamenilor 
săi. 
 
Nu ascultă, cu adevarat angajații săi. Atunci când, pare să facă acest lucru, de fapt, 
deja, se gândindeste la ce ar vrea el, să le spună. Și din nou profita de 
oportunitatea de a-i „ învața ceva pe ei.“ Noi nu criticăm faptul că el vrea să-i  
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32.Boteza pe: a pune pe cineva într-o categorie, mai degrabă decât alta..  

învețe, dar atunci când o face este evident că o astfel de „predare“, încă o dată, 
are ca scop evidentierea SA, mai degrabă decât a unui angajat. 
 
Cu greu, ia cu adevarat în considerare comunicarea de jos în sus (angajati la 
manageri), dar are ideea, că in companie, comunicarea mai mult decât orice 
altceva trebuie să decurgă de sus în jos. 
 
Dorind să încerce mereu să fie în centrul atenției, nu reușește, să crească sub 
oamenii sai cu adevărat capabil și independent. Consilierii săi pot suferi o vreme, 
dar pe termen lung, atunci când își dau seama că au, de asemenea, capacitatea lor, 
ei, se satura de acel "stiu mai bine" al lui, și el isi asuma riscul de a pierde 
dedicarea lor. 
 
La niveluri mai mici, începe să se amestece în comportamentul tipic al „manager  
nemultumit“ (care este al doilea tip de manager care urmează să fie descris). 
 
Cu toate acestea, este un manager, care are în general o mare putere personală. 
Poate pune in domeniu o ambitie si o determinare remarcabila. Datorită puterii 
sale uneori poate obţine cu oamenii sai, rezultate foarte bune. Acest lucru face, ca 
aportul sau la companie, sa nu fie în întregime negativ. Într-adevăr, uneori 
contribuţia acestuia este foarte pozitiva. 
 
 
 Datorită, deciziilor și a ordinelor sale, el poate fi foarte bun sa-i faca pe oamenii de 
nivel mediu-scăzut, productivi. Dar dificultățile sale personale, vor apărea în 
curând, atunci cand va trebui să se angajeze într-un proiect pentru a construi o 
conducere de nivel mediu, sau atunci când ar trebui sa administreze sau sa creasca 
o persoana cu un potential mai ridicat. 
 
Neajunsurile sale personale sunt cele care cauzează cele mai mari probleme în 
construcția de directori executivi juniori, cu adevarat persoane capabile și 
autonome, care pot, la rândul lor sa-și asume un rol de conducere. 
 
Ca atare, acesta poate reuși, să lucreze bine în posturi de manager junior, și anume 
proprietar al unei companii mici, sau șef de departament sau șef de zona. Cu toate 
acestea, atunci când va trebui să creeze o linie de manageri capabili, subordonati 
lui, neajunsurile sale tind să apară și să-l împiedice de fapt, s-o faca cu adevarat. 
 
În multe cazuri, acest caracter special, de luptător, extrem de orientat pentru a 
demonstra capacitatea sa, este personajul într-un antreprenor care decide să 
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deschidă o afacere. Chiar incepand cu resurse limitate și oameni care aproape nu 
au nici o specializare, acest tip de manager poate, cu toate acestea, sa obțina 
productivitate, şi o ameliorare considerabila în ceea ce administrează datorită 
ambitiei sale, încăpăţânarii lui şi a dorintei lui de a dovedi in mod constant 
competența sa. 
 
Dar odată ce ai deschis compania, trebuie sa-ti dai seama că ai nevoie de o 
crestere de personal, care nu mai are nevoie să dovedească competența lor, că 
acum noul joc este pentru a le castiga pe celelalte. Apoi trebuie să "schimbe 
viteza", adoptând un stil mai motivant cu angajatii săi, altfel de a nu se găsi el 
insusi in situatia de a se impotmoli, într-o structură de manageri intermediari, care 
nu reuşesc să-si ia zborul. 
 
Managerii care nu reușesc să efectueze această schimbare de viteză, cu atat mai 
mult cu cat isi extind compania lor, cu atât mai mult au tendința de a exagera 
problemele unei structuri intermediare instabile, ajung sa fie suprasolicitati și, pe 
termen lung, ei vor începe să pună în aplicare caracteristicile emoționale a ceea ce 
noi numim managerul nemultumit, si anume managerul foarte demotivant. 

 
 MANAGERUL IRITAT 
 
Am constatat că aproximativ 25% din manageri italieni se încadrează în această a 
doua categorie. 
 
Acest tip de manager este aproape întotdeauna supărat pe ceva care nu a fost 
făcut bine. Lucrul se poate manifesta în diferite moduri, dar putem spune cu 
siguranță că el are aproape întotdeauna o anumită doză de supărare pentru cineva 
care nu a făcut ceva sau ceva care a fost făcut greșit. 
 
Acest, manager, ar putea avea un pic de disconfort, pentru performanta cuiva, 
mult disconfort, sau mai mult disconfort (cum ar fi atunci când te infurii pe cineva), 
sau foarte mult disconfort reținut (la fel ca în cazul resentimentelor sau furiei). 
Deci, caracteristicile pe care le descriem mai jos pot avea o intensitate mai mare 
sau mai mică (dar sunt totuși demotivante). 
 
În general, se confruntă cu oamenii lui și acuzator critică în mod deschis. Chiar și 
atunci când colaboratorii săi au făcut ceva bine, are multe dificultăți să-și exprime 
mulțumirile pe deplin, pentru că viziunea sa asupra angajatului tinde să fie 
„neclare“ prin „alte lucruri care nu au fost făcute bine.“ Sau consideră că ceea ce a 
fost făcut bine, nu merită laude, pentru că angajatul „si-a făcut doar datoria.“ 
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Este mult mai probabil de a găsi oameni in timp ce fac greșeli, decât să se întoarcă 
la afaceri și, sa laude ceea ce a fost făcut bine. Acesta tinde să fie precaut cu 
angajații săi și această neîncredere în cele mai extreme cazuri, se transforma în 
suspiciune. 
 
În cazul în care este plasat în fața laturilor pozitive și negative ale unui colaborator, 
invariabil tind să le observe mai mult, pe cele negative, și nu poate sa-si distraga 
atenția de la aceste probleme cu ușurință. In cazuri extreme, acest lucru îl 
preocupa foarte mult. 
 
Cel mai adesea, astfel de manager se va plânge personalului său pentru lipsa lor de 
responsabilitate și-i va stimula intr-un mod critic de a fi mai precisi, mai atenti, in 
scopul de a evita „toate acele greșeli pe care comit.“ 
 
 În discursurile sale, cu un superior, acest manager va vorbi foarte mult de 
subiecte, cum ar fi ordinea și disciplina, precum și acțiunile care trebuie să fie 
făcute pentru a disciplina oamenii, pentru a corecta lipsa lor de responsabilitate 
sau comportamentul lor. 
 
În general, discursurile sale conțin numeroase comentarii critice despre alte 
persoane, fie că sunt angajați care nu se ridica la inaltimea asteptarilor sale, fie ca 
sunt angajații care sunt împotriva, angajații care nu lucrează așa cum ar trebui, sau 
colegii sai de la acelasi nivel, care cauzează probleme. 
 
Inițial, cineva ar putea primi aviz pozitiv de la el, pentru că la prima vedere pare 
decisiv, hotărât și antrenat să se concentreze și de a rezolva problemele. 
 
Cu toate acestea, acest manager este arhitectul principal al, lipsei de motivație și 
de aceeași lipsă de inițiativă față de care el pretinde ca se lupta.  
 
Numeroasele cazuri, și testarea practica au arătat că, atunci când acest lucru este 
principala reacție emoțională a managerului, în ceea ce privește, angajații, au loc 
următoarele consecințe: 
 
1. Angajații, acestui manager, „alearga“ mai mult de frică, decat din motivație. 
 
2. Colaboratorii săi devin, doar simpli executori și le lipseste inițiativa. 
 
3. Personalul care lucrează pentru el face multe greșeli mici. 
  



175 
 

În cazul în care managerii de multe ori lucrează cu ostilitate sau acuzatori sau 
furiosi, oamenii vor începe de a face lucrurile cu frică. Frica, declanșări de furie, sau 
de critici că n-au face treaba bine. Acest lucru determină două efecte specifice. 
 
Primul este faptul că angajatii, fiind fricosi și îngrijorati de reacția negativă din 
partea managerului lor, tind să dezvolte anxietate. Și ce face în mod normal o 
persoana anxioasa sau speriata? Comite erori! 
 
 Numeroase teste au arătat că persoana anxiosa sau agitata, are mai multe 
dificultăți de concentrare, de multe ori fiind distras, are scapari și, probabil, pentru 
legile lui Murphy33, ea tinde să comită aceleași greșeli, de care se teme că se va 
întâmplă. 
 
În al doilea rând, angajatul care este deseori desconsiderat de managerul sau 
dezvoltă o stare de spirit prin care, mai degrabă "asteapta ordine" decât sa puna in 
practica propria inițiativă. Ori atunci când a făcut-o, și lucrurile au mers prost a 
fost, de fapt, luat la criticat.  
 
Nu este o coincidență în cazul în care un personaj, de calibrul lui Bill Gates spune: 
„Modul în care o companie se ocupa de greseli arată doar modul în care acea 
companie va aduce cele mai bune idei și cele mai bune talente ale oamenilor săi, și 
cum va aborda în mod eficient schimbarea. Atunci când angajatii știu că greșelile 
nu vor duce la o pedeapsă, aceasta creează o atmosferă în care oamenii sunt 
dispuși să emita alte idei și sa sugereaze schimbări. Acest lucru este important 
pentru succesul pe termen lung a unei companii. " 

 
Tom Peters, celebrul consultant american, care de ani de zile a efectuat cercetări 
cu privire la companiile cele mai inovatoare și mai de succes, a ajuns să susțină că 
„o mare toleranță la eșec este o caracteristică esențială a mediului pozitiv, 
inovatoare și orientata spre succes. Toleranța pentru fiasco-ul este o caracteristică 
aparte a culturii companiilor de succes“. 
 
Angajații nu trebuie criticati, atacati sau învinuit pentru greseli, dar trebuie să fie 
corectati într-un rezultat pozitiv și motivant, apreciind ceea ce au încercat să facă, 
altminteri acest lucru va slăbi inițiativa oamenilor, pe care care îi conduc. 
 
33.Legile lui Murphy: Legi pesimiste conform caroracare dacă ceva poate merge prost, fi sigur că va merge si 
mai prost. De exemplu: în cazul în care atunci când esti autostrada, si pe banda ta nu te poti deplasa, 
schimbarea benzi, pe una care merge, aceasta îngheaţă imediat şi cea în care aţi fost începe să curgă. Ele 
sunt scrise într-un mod plin de umor, dar subliniază că, atunci când esti un pesimist, previziuni par a avea 
puterea de a se materializa.  
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În timp ce managerul nemulțumit se plânge în continuare de lipsa de inițiativă și 
responsabilitate a personalului său, el nu își dă seama că ATITUDINEA LUI 
EMOŢIONALĂ ŞI PROPRIUL SAU CARACTER, SUNT RESPONSABILE, ÎN PRIMUL RÂND 
PENTRU ACEEAŞI LIPSĂ DE INIŢIATIVĂ PE CARE EL SINGUR ÎNCERCA SA O REZOLVE. 
 
Angajații gestionati de acest tip de manager sunt în general timorati de seful lor. 
Acest lucru îl face să-și piardă o caracteristică importantă a conducerii, dar mai ales 
ÎNSEAMNĂ CĂ EL NU MAI REUSESTE SA AIBA ACCES LA IDEILE REALE ALE 
PERSOANELOR PE CARE LE ADMINISTREAZA. 
 
Atunci când apare o eroare, de fapt, angajatului, ii va fi frică de reacțiile sale. Și 
daca acestia sunt întrebati de motivul erorii, angajatul ar răspunde scuzandu-se  cu 
jumătăți de minciuni, şi omiţând adevaratele motive ale comportamentului lor (SE 
TEM CĂ, SPUNÂND CUM STAU LUCRURILE, VA FI CERTAT). Acest lucru va face, ca 
angajații acestor manageri, sa persiste în erorile lor. 
 
Dar încercaţi să vă imaginaţi un manager de acest tip la un vanzator care nu mai 
vinde nimic de ceva timp şi incepe sa-l scuture, atacandu-l şi cerându-i cont de 
performanţele sale sărace. Ce va face acest agent de vanzari? El va comunica ideile 
sale adevărate, nu ideile din spatele acțiunile sale? NU DOMNILOR. EL VA SPUNE 
DOAR SCUZE: "Nu, dar stii, un concurent a facut o oferta cu cele mai mici preturi" ,  
"Si productia care nu merge prea bine şi clienţii sunt nemultumiti". Nu va spune 
niciodata adevaratele motive, faptul că el a crezut că a fost mai bine... Şi apoi va fi 
imposibil să le corecteze.    
 
În cazul în care atitudinea nemulțumită acestui manager devine foarte intensă, se 
dovedește a fi un adevărat dezastru pentru companie. Acesta este managerul care 
este de multe ori furios, care explodează, care țipa, care tinde să descopere și să 
evidențieze aproape întotdeauna, numai, defectele. 
 
Sub îndrumarea unor astfel de manageri, oamenii devin doar executanți (le este 
prea frică de pedeapsă pentru a pune in practica inițiativa) și vor începe să se 
deterioreze în mod drastic. 
 
Două sunt rezultatele posibile ale unei persoane de calitate medie condusă de un 
astfel de manager:  
 
       a)     De a deveni nesigur și, sa-si piardă încrederea în sine. Și acest lucru atrage 
după sine faptul că se confruntă cu greșeli stupide, se deterioreaza si are o 
performanță necorespunzătoare.  

b)  Pleacă.  
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De fapt, un alt fenomen fantastic care se manifesta in acest tip de manager este  
TURNOVER DE PERSOANE POZITIVE. Cine, rămâne să lucreze sub un manager care 
este întotdeauna supărat sau întotdeauna suspicios? Desigur, nu cei care simt că 
au o anumită calitate!  Cu un manager, care este de multe ori supărat, rămân doar 
oameni care cred că „Adevărat, el se comportă anormal, el mă tratează ca un 
rahat, dar eu nu știu dacă voi găsi vreodată un alt loc de muncă. Este mai bine să 
mă ţin strans in această muncă...". Deci, cei care rămân sunt persoanele 
vulnerabile sau au multe lacune!  În cazul în care o persoană are, o minima 
conştientizare a calitatii lor, nu rămâne sa lucreze cu un manager care are acest tip 
de răspunsuri emoţionale. 
 
Persoanele sub acest manager, sau isi pierd încrederea în sine devenind astfel mai 
puțin productivi și capabili, sau pleacă. Cu alte cuvinte, noi spunem că, managerul 
care de multe ori lucreaza cu furie va crea o companie de FALITI! 
 
Managerul îmbufnat este o glugă care strangulează, propria lor companie, și 
proprii sai oamenii.  
 
Să ne dăm seama că, dacă suntem de părere că societatea nu dispune de inițiativă, 
în cazul în care se pare că cei mai mulți dintre angajații noștri sunt incompetenți și 
iresponsabili, PROBLEMA NU ESTE LA OAMENI, DAR ÎN MAJORITATEA CAZURILOR, 
ESTE ÎN SISTEM ŞI ÎN ATITUDINEA EMOTIONALA PE CARE O FOLOSIM PENTRU A LE 
GESTIONA. 
 

STAREA DE SPIRIT A ANGAJATILOR NOSTRII, ESTE UN FACTOR CARE 
INFLUENȚEAZĂ DIRECT PRODUCTIVITATEA LOR.   
 
Nenumărate, texte, mult mai autoritare decât aceasta, spun ca o stare de spirit 
pozitivă, veselaă si entuziastă, are un impact mare asupra productivității 
individuale. Nu numai ca sunt manageri, cum ar fi Bill Gates care la momentul 
respectiv a spus că, pentru a putea sa se obțină productivitate, responsabilitate și 
inovație, e nevoie de un mediu pozitiv, de mobilizare și cu o mare toleranță pentru 
eroare și pentru eșec. Acest punct de vedere este o parte integrantă din filosofia 
oricarei companii de extrem succes. 
 
Ca sa nu va plictisiti, de aceea, vom aduce sute de cazuri în care acest lucru a fost 
dovedit. Noi ne limităm doar pentru a defini ambele tipuri de manageri, atât 
managerul nemulțumiți, cat si managerul antagonist, doi manageri inapti pentru 
gestionarea resurselor umane în secolul douăzeci și unu. 
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Am spus că acest caracter „antagonist“ al managerului poate merge bine în stadiile 
incipiente ale unei companii. Dar, de îndată ce societatea începe să aibă nevoie de 
o structură un pic mai mult decât rudimentara, limitările acestei abordări vor fi  
puternic în prim-plan. Tendința de a pune accentul pe el insusi, mai degrabă decât 
pe colaboratorii săi constituie, de fapt, o frână în dezvoltarea oamenilor pe care-i 
administrează. 
 
Managerul „dezamăgit“, cu toate acestea, este, în multe cazuri, punctul de sosire, 
pentru managerul „antagonist“, care a încercat, totuși să-și extindă afacerile, fără a 
a pune mai întâi in discutie unele dintre caracteristicile sale, fără a învăța să fie cu 
adevărat motivant . 
 
Ce-ar trebuie să faca, apoi, un manager care se recunoaste intr-una dintre aceste 
două categorii, sau un manager care doreste sa dezvolte un stil managerial mai 
motivant? Trebuie să realizăm că entuziasmul lor, bucuria si buna dispozitie sunt, 
probabil, cel mai important capital pentru binele companiei sale. Studiind 
companiile care au mai mult succes în gestionarea personalului, am realizat că în 
aceste companii managerul lucra de cele mai multe ori cu o atitudine emoţională 
pozitivă faţă de viaţă şi, mai presus de toate, în ceea ce priveşteatitudinea sa fata 
de angajaţii săi.   
 
Aceasta la prima vedere poate părea imposibil la managerul nemulțumit, dar se 
obține mult mai mult de la un angajat, daca noi glumim cu el despre greșelile lui 
decât cu sute de scrisori de avertizare sau discursuri populiste cu referiri la 
responsabilitate. Un gram de fericire este mult mai eficientă decât o tonă de 
disciplină. 
 
 Am constatat că, în mai multe companii în care productivitatea este foarte mare, 
managerul are o atitudine de auto-ironie și un stil vesel și puțin serios în 
gestionarea problemelor. De exemplu pe lista telefonica cu interioarele sunt 
trecute poreclele principalilor responsabili, în loc de numele lor reale. Nu este „Dl. 
Rossi, director general "ci " PACO "(prescurtarea de la Pacoste) sau" Bulldog".   
Sau, este compania care la prezentarea clasamentul lunar al agentilor de vanzari, 
răsplăteşte chiar si pe ultimul clasificat oferindu-i un pui (adevarat), pentru că 
"pentru a avea o cifra atât de mică in acea luna, unul unul trebuie să fie "pui"şi 
vânzătorul trebuie să meargă pe scenă şi să explice ceea ce sa întâmplat, de a fost 
atat de slab in acea lună. Totul se face cu un ton foarte glumet si cu multa voiosie.     
 
În aceste societăți, cum ar putea părea o blasfemie față de stilurile de 
management conservatoare și militariste încă în vogă, în multe companii italiene, 
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se glumeste, se minimalizeaza în mod constant problemele, se păstreaza moralul 
ridicat. Şi această atitudine pozitivă este găsita în principal în manager. 
 
Nu este o coincidență faptul că intr-o companie ca Microsoft să aibă loc, așa cum a 
fost spus de către managerul Sue Boeschen, episoade de genul: „Nu cu mult timp 
in urma am creat in biroul unui coleg, un razor cu flori cu o mulțime de sisteme de 
irigare si mașina de tuns iarba. Lucrul n-ar fi scăpat cu basma curată în cele mai 
multe companii, pentru că am subtilizat tot ceea ce am avut nevoie din dulapul 
grădinarului. Lucruri ca acesta se întâmplă de multe ori. Nu că societatea 
promovează un comportament care încalcă regulile, dar în această companie este 
un sentiment de distracție și de joaca care echilibrează, cu adevarat, munca 
intensivă. " 
 
Sau este compania in care la sfârșitul anului, este recompensat de către angajati, 
managerul cu premiul “never call34”, si care ar fi managerul cu care este cel mai 
dificil de a comunica. 
 
Pe scurt, există o atitudine deschisă, jucausa, care, de multe ori echilibrează marea 
intensitate și marile provocări cu care societatea se confruntă în fiecare zi. 
 
Dacă esti un manager antagonist, cu siguranţă faptul, că ironia despre tine sau 
despre muncă pe care ar trebui s-o faci, te deranjează. Dacă esti un manager 
nemulţumit, vazand cum angajatii tai rad si glumesc, te face nervos, pentru că 
gandesti că acestia-si pierd timpul. Vă rugăm să reţineţi că aceasta "neseriozitate" 
este probabil una dintre cele mai importante elemente pentru succesul propriilor 
tai oameni.   
 
Să spunem "ajunge" acestui stil aproape soldăţesc, strict si serios incadrat complet 
in companiile secolului XX.   
 
În seria sa de cărți, pentru a re-inventa munca, Tom Peters spune, „Am nevoie cu 
disperare, de cineva cu un mare simt al umorului pentru a transforma lucrurile și 
oamenii, și pentru a rupe tensiunea care se creează în orice companie dificila ". 
Peters merge atât de departe încât ajunge să spuna că ai nevoie de un fel de clovn, 
cineva care sa creeze, in mod constant, umorul și să păstreze la un nivel ridicat 
starea de spirit a oamenilor !!! 
 
 
 
34.Never call: din engleza. Aceasta înseamnă literal, „nu suna niciodată “  
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Nu aș merge atât de departe încât să-ți spun, ca trebuie sa apelezi la un comediant 
pentru a face productivi angajații. Ar fi excesiv. Dar vreau să vă spun foarte clar ca 
starea ta de spirit pozitivă, de mobilizare si voiosie acționează ca un stimul și 
catalizator pentru creșterea în afaceri, in toata compania. 
 
Felul tau de a fi, starea ta de spirit vesel, și, starea ta de spirit pozitivă, de a nu te 
lua prea în serios, constituie CEL MAI IMPORTANT  BUN AL INTREGII COMPANII.  
 
Protejeaza și conserva acest bun, ca pe un instrument foarte important. 
 
Dacă pierzi bunadispozitie și devii un manager nemultumit, poti avea tot 
echipamentul sau resursele financiare pe care doresti, dar compania nu va reuși să 
le exploateze, pentru că oamenii tăi vor fi întotdeauna „în rezervă.“ 
 
Dacă printre douăzeci dintre oameni tai este unul pe care pur și simplu nu-l 
suporti, de fiecare dată când vorbești cu el, are puterea de a te face sa-ti pierzi 
cumpatul, bine, pierde-l pe stradă, sau alocal la un departament unde nu vei avea 
nevoie să vorbesti cu el. Pentru oamenii tăi este mai importanta pozitivitatea ta, 
decât recalificarea acestuia. 
 
Acțiunile și starea de spirit pe care le au față de oamenii tăi au consecințe. Poate 
că, în unele cazuri, acestea sunt mici, nu se traduc imediat în efecte ostentative. 
Dar, amintiți-vă că mulți manageri nemultumiti sau antagoniști, în virtutea 
efectelor mici, au creat companiile de faliti . 
 
 
UN GRAM DE VESELIE INSEAMNA MAI MULT PENTRU OAMENI,  DECAT O TONA DE 
CRITICI SI DISCURSURI GRAVE.     
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CAPITOLUL 10 
 
 
DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI PROPRIILOR ANGAJAŢI 
 
"Trateaza oameni asa cum sunt, si ei vor ramane asa. Trateaza-i cum ar trebuii să 
fie, şi ei vor deveni” 
Goethe  
 
În cursul cercetărilor noastre, am constatat că unii manageri au fost mai buni decât 
altii în creșterea persoanelor care au fost încredințate lor. 
 
Când incredintam un nou angajat „managerului nemultumit“, dupa un putin timp, 
în mod inevitabil, vom observa că defectele și neajunsurile acelui angajat a crescut. 
Noul angajat a început să sufere din cauza stilului de management care a dezvoltat 
si amplificat neajunsurile sale. 
 
În cazul „managerului antagonist“ în schimb am observat că, deși el a fost destul 
de bun în gestionarea și dezvoltarea oamenilor de profil mediu-scăzut, când au 
ajuns la un anumit nivel, el nu a mai fost în măsură să dezvolte în continuare 
potențialul lor. 
 
Au existat însă unii manageri, care, în cele mai multe cazuri, a obținut o 
îmbunătățire puternică la persoanele pe care le conduceau. Acești manageri nu au 
fost doar în măsură să facă productive persoanele de nivel scăzut-mediu (precum 
managerul antagonist), dar acestea au fost, de asemenea, in gradul de a dezvolta 
la acele persoane caracteristicile necesare, astfel încât acestea ar putea aspira la o 
poziție de conducere. 
 
 Prin studierea, acestora din urmă, a fost posibil să se izoleze anumite caracteristici 
pe care le absorbisera. Am punctat, în special faptul că aceste caracteristici nu au 
fost prezente doar în managerul de succes, dar au fost, de asemenea, prezente si 
în mentori 35 buni și in persoane din întreaga societate, care păreau să aibă darul 
de a fi capabile să dezvolte calitățile altora .  
 
35.Mentori:consilieri de încredere, ghiduri înțelepte, oameni care sunt în stare să învețe 
în mod eficient pe cineva.  
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ABORDAREA GRESELILOR ANGAJATILOR CU O EMOŢIE POZITIVĂ ŞI NU CU O 
EMOŢIE NEGATIVĂ 
 
Am constatat că cei mai buni manageri se confruntă cu eroarea sau 
nonperformanta propriilor angajati, cu o emoţie de mare interes. Ce înţelegem 
prin "o emoţie puternică de mare interes"? 
Interesul puternic, este acea emoție care vine atunci când există ceva care ne 
intrigă și că am vrea să știm mai în profunzime atunci când suntem atrași de ceva. 
De exemplu, atunci când am citit o carte suntem curioși să știm cum se va termina. 
Ne dorim să mergem mai departe. Sau simtim o emoție de interes puternic atunci 
când știm că o persoană nouă ne place.  
 
Noi trebuie să diferenţiem între interes puternic şi suspiciunea sau neîncrederea. 
Există momente când suntem interesati de ce o persoana a făcut ceva anume, 
pentru că "ne dorim să înţelegem care sunt greselile sale şi să le pună în lumină" 
sau "suspectăm că se petrece ceva aici sau vrea să ne traga o escrocherie". În 
aceste cazuri emoţile pe care le simtim nu sunt de interes puternic, dar este 
suspiciune sau neîncredere. Suspiciunea sau neîncrederea, fac ca persoana pe care 
o avem in fata sa se inchidă in ea sau sa devina defensiva. Interesul puternic, insă, 
o va face sa se deschidă. 
 
Spunând că managerul trebuie să aibă o emoţie de interes puternic, intentionăm 
sa spunem că atunci când angajatul a greşit sau în faţa unei performanţe slabe, 
managerul nu incearca o emotie de nervozitate, de furie sau de resentimente, dar 
încearca o emotie care-l face a fi curios să ştie ceva mai mult, sa fie atras de ceea 
ce s-a întâmplat. FĂRĂ A FI ÎN VREUN FEL ACUZATOR SAU CRITIC. Este, cu alte 
cuvinte, o atitudine neutră, care va aduce angajatul nostru să se inchidă sau mai 
rău încă, sa-si reduca din propria iniţiativă.   
 
Cu aceasta, noi nu vrem să spunem, că eroarea ar trebui să fie o plăcere pentru 
manager, și că acesta ar trebui să fie fericit pentru ceea ce sa întâmplat. Vrem să 
spunem că MANAGERUL TREBUIE SĂ SE IMPLICE, ASTFEL INCAT SA SIMTA O 
EMOŢIE, CARE SA NU PUNA ANGAJATUL ÎN DEFENSIVĂ sau nu produce acele 
efecte invizibile, care pe termen lung, il va aduce aceasta din urmă într-o stare de 
spirit care va face problema sa fie si mai mare. 
 
 
În cazul în care managerul care se angajează în acest sens, afla ca un angajat de-al 
său a facut o greseala care a cauzat pentru companie o pierdere de doua mii de 
euro, EMOŢIA LUI ESTE, ACEEA DE UN INTERES PUTERNIC!!! Nu, de furie, nu de 
mânie, nu acuzatoare. Este pur și simplu foarte interesat, el vrea să înțeleagă într-
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un mod pozitiv, ceea ce sa întâmplat și de ce sa întâmplat. „Ce sa întâmplat? 
Spune-mi! Nu-ți face griji, spune-mi ce sa întâmplat ".  Cu această întrebare, sau cu 
alte întrebări, el trebuie sa mentina (de asemenea, si prin comunicarea non-
verbala) o atitudine non-acuzatoare, și să-i comunice angajatului său că nu va 
exista nici o pedeapsă sau atacuri sau critici în urma răspunsurilor sale. 
 
Numai în acest fel, el este capabil să înțeleagă ideile reale din spatele erorii acelei 
persoane, și să-l corecteze.  
 
Acest lucru nu înseamnă că nu s-a simțit rău pentru pierderea suportata de 
societate. Dar care este treaba sa? Aceea de a impiedica ca această pierdere sa se 
repete! În cazul în care, în schimb, el a folosit o emotie ostila sau critica, angajatul 
va încerca să se protejeze oferindu-i scuze, şi ca urmare, managerul nu va ajunge 
vreodată sa-i inteleaga ideile sale adevărate. 
 
Managerul care, se confruntă cu greselile sau nonperformanta angajatului, daca 
opereaza cu această emoţie este mult mai eficient în a se asigura că, greselile nu se 
vor repeta din nou. Managerul precaut sau acuzator, în schimb, va obtine doar că 
angajatul său se va închide in sine, şi va persevera în greseala, iar pe termen lung, 
aceasta va conduce la o reducere a spiritul său de iniţiativă şi la concentrarea sa pe 
innoire.   

 
 ORIENTAREA SPRE ASCULTARE 
 
Managerul eficace în a face oamenii să crească, asculta şi este interesat de ceea ce 
angajati lui au de spus. Acest lucru nu înseamnă că acceptă toate ideile lor. Dar îi 
stimulează să comunice, si-i apreciaza. Nu se simt singura persoana din companie 
care ar putea avea idei. 
 
Una dintre cele mai bune exemple de manageri orientati pentru a asculta este, 
probabil, fostul prsedinte de la Dana, Rene Mc Pherson. Dana, în ciuda faptului că 
era o companie care opera pe piata cu un produs care ar putea fi numit vechi, sub 
îndrumarea lui Mc Pherson a devenit intreprinderea numarul 2 din Fortune 500 în 
ceea ce privește rentabilitatea capitalului investit. Potrivit lui Mc Pherson, 
"comunicarea faţă în faţă este cel mai eficient mod pentru a obţine, ca oameni sa 
fie interesati de muncă, în vederea menţinerii credibilităţii şi să genereze 
entuziasm" (iniţial pe o declaraţie proprie de principii) De asemenea, McPherson 
susține cu tărie că, în orice loc de muncă, expertul real este persoana care o 
executa, și ca pe el trebuie să-l  întrebăm dacă vrem  sa realizam o îmbunătățire a 
productivității sau a rentabilității: "Atunci când sunteţi în cei doi metri pătraţi unde 
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angajatul  lucreaza cu un utilaj, cel mai bun lucru  pe care-l poti face este sa-l 
asculti."”.  
 
Potrivit lui McPherson, sistemul de a rămâne la curent este „nu renunta la călătorii 
și nu renunta sa asculti. Trebuie să întrebăm în mod constant oamenii ceea ce ei 
cred. " 
 
Sigur, știm cu toții managerii de companii mici și mijlocii care au acest punct de 
vedere. Ceea ce este surprinzător la McPherson este că acesta continuă să aibă, și 
sa utilizeze, acest punct de vedere, deși, gestiona o companie, cu o cifră de afaceri 
de mai mult de 3 miliarde de dolari!!! 
 

NU DIFUZA CRITICI ŞI STIRI NEGATIVE DESPRE PROPRII TAI ANGAJAŢII DACĂ 
NU SUNT ESENŢIALE 
 
În fiecare zi, fiecare dintre noi primeşte multe rapoarte despre proprii angajaţi. O 
parte sunt ştiri pozitive, unele negative.  
 
 Am constatat că managerul mediocru face sa circule mai ales ştiri negative, pe 
care le primeste despre angajaţii săi, fără a face acelaşi lucru cu vestile pozitive, în 
timp ce un manager bun, face, exact opusul.   
 
Încercaţi pentru un moment să va puneţi în următoarea situaţie: eu am avut o 
conversatie cu fiul vostru.  În ultimele luni, intr-adevăr, ai decis să-ti petreci mai 
mult timp cu el, şi pentru a face acest lucru, ai furat adesea acest timp, de la 
sarcinile importante pe care le ai in compania ta. 
În timpul discutiei cu fiul dumneavoastra mi-a spus că este foarte mulțumit de 
ceea ce-ati facut pentru el, ca sunteti o persoana fantastica si ca va admira foarte 
mult. Dar el continuă, spunându-mi că nu înțelege cum de nu ati mai reusit sa 
aduceti acasă locul de muncă. Acest lucru nu-l deranjeaza mult, starea lui este 
pozitivă, și apreciază toate lucrurile pozitive pe care le-ati facut. 
 
Acum, imaginați-vă că eu vin pentru a face referire la constatările din discutie și în 
acest sens va voi spune doar veștile proaste. „Sig. Rossi - vă spun - fiul dvs. se 
plânge că dumneavoastra va aduce-ti prea des, de lucru la domiciliu ... 
„Cum v-ati simțit? Frustrat. Năpăstuit. Doborât. Ati simțit că faceți ceva pozitiv, dar 
iată, vine un feedback36  negativ. La un nivel minim vă simțiți deconcentrati.  
 
 
36.Feedback: [În management și marketing] retur de informații. [În informatica] 
semnal de retur care permite identificarea și să corectarea eventualele erori. (Eng. [to] 
feed, "alimentare" + înapoi, "înapoi".  
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Acum putem transpune acest exemplu catre companie. Imaginaţi-vă pentru o clipă 
că eu sunt un manager mediocru. Vorbesc cu un client, despre un angajat de-al 
meu, care ii furnizeaza servicii de administrare a resurselor umane companiei sale. 
El a spus, "Uite, Franco este bun, a făcut o treabă excelentă. Deşi ultima dată când 
a venit, a mai intârziat un pic." 
 
Practic ce-mi spune clientul? Ca Frank face o treabă bună, şi că, a fost un caz in 
care a ajuns târziu.  Eu ca manager mediocru ce-am de gând să-i spun, lui Franco? 
"Franco, ai grija că clienţii se plâng de întârzierile tale; încearcă, dacă este posibil 
sa fii mai atent." 

 
I-am spus lui Franco ceva care-l va face sa se simta rau. El a ramas convins (cum 
dealtfel este convins, si clientul) ca a făcut o treabă bună. Dar acum, eu l-am 
deprimat, deoarece, prin oprirea ştirii pozitive şi de a continua cu cea negativa, il 
fac gând să se gândească ca nu este apreciat de către client. 
 
 Dacă ai fi fost un bun manager, ce-ai fi facut, în aceeași, situație? Te-ai duce la 
Franco și i-ai spune: „Franco, trebuie sa-ti fac un compliment. Știi clientul XY spus 
că ai făcut o treabă excelentă. " Cu alte cuvinte, cu excepția cazului în care nu este 
esențial, nu transporta chiar toate știrile negative. Treaba noastră nu este să 
provocam depresie angajaților, ci, dimpotrivă, este de a le ridica starea lor de spirit 
la un nivel la care le va da posibilitatea sa obțina rezultate foarte bune. 
 
Pentru a face acest lucru, trebuie să ne străduim, cât mai mult posibil, să nu 
difuzam știri sau aprecieri negative și, în schimb, sa facem tot posibilul sa ajunga la 
ei cat mai multe de știri pozitive.  
 
Probabil, pentru că dacă lui Franco ii retransmitem satisfacția clienților, starea lui 
de spirit fiind reîmprospătată il va duce automat să încerce să fie mai bun, chiar si 
mai punctual. N-am mai văzut pana acum ca potențialul cuiva să iasă in evidenta și 
să crească mai puternic, numai datorita știrilor negative. Sigur, cateodata un 
feedback negativ ajută la îmbunătățire, este un stimul, dar dacă ceea ce primiți din 
propriul mediu sunt feedback-uri negative in cea mai mare parte, va ve-ti prăbuși. 
N-am mai văzut niciodată o echipa de fotbal sa piarda șase jocuri la rând și apoi, in 
acelasi an, să-și revină și să câștige campionatul. Am văzut mulți care, după ce au 
pierdut șase jocuri la rand, apoi a continuat să piardă și au fost retrogradati în 
divizia B.  
Așa că haideți să le transmitem angajatilor nostrii, DE ASEMENEA, ȘTIRI POZITIVE. 
Dacă vom întâlni un client care spune „Felicitări Rossi. Am vorbit cu receptionerul 
dumitale. Este foarte profesionist" când ne întoarcem la firmă PRIMUL LUCRU PE 
CARE TREBUIE SA-L FACEM ESTE SA-I SPUNEM! 
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Și dacă de fiecare dată când primim o veste negativă irelevantă, putem uita, de 
asemenea, să-o comunicam. Operarea în sens invers (amintindu-și doar să 
transfere ceea ce e negativ și, uitand ceea ce e pozitiv), vom avea un impact 
devastator asupra oamenilor noștri. 

 
 UN MANAGER BUN NU ÎNCEARCĂ SĂ OBȚINĂ SPRIJINUL OAMENILOR SĂI CU 
CRITICI SAU AMENINŢĂRI. SE CÂŞTIGA PRIN ENTUZIASMUL SĂU ŞI 
CAPACITATEA SA DE A "VINDE BENEFICIILE". 
 
Managerul contrariat, şi uneori chiar si managerul antagonist, sugerează 
lucrătorilor că, dacă acestia nu funcţionează bine, dacă nu se incadreaza cu lucrul 
în termenul convenit, în cazul în care nu-si imbunatatesc propria lor performanţa, 
vor exista consecinţe urate, pentru el. 
 

La intalnirea, cu Şefi de Zona, spui: "Vreau să reamintesc persoanelor care sunt sub 
buget, ca la sfârşitul anului cei care nu se incadreaza in buget nu o sa scape așa de 
ușor. Vor exista consecinţe... ". Crezi că fraza va stimula angajatii sa fie mai 
productivi. Este adevărat, ca daca o spui o dată, şi aceasta este urmată de 
numeroase încurajări şi de ajutor practic, în săptămânile şi lunile care vor urma, ar 
putea oferi un șoc pentru companie. Dar daca aceasta fraza ramane singura, fără 
vreun ajutor ulterior şi încurajare, sau, chiar mai rău repetand cu regularitatea 
aceasta, nu numai ca deprimă entuziasmul angajaţilor, dar ii va face si mai puţin 
eficace. 
 
Uneori, unii manageri, cred în mod eronat, că trimitand o frumoasa cerere de 
clarificare, vor rezolva problema de motivare a unui angajat care face greșeli. 
Nimic nu poate fi mai fals. Este adevărat, doar în cazul în care, odata cu cererea de 
clarificare, angajatul primește un șoc, și pentru câteva zile, face un pic mai mult 
decât a făcut-o înainte; dar cu toate acestea, în termen de câteva săptămâni cel 
mult, el începe să se deterioreze, ba chiar deteriorarea lui devine și mai intensă. 
 
Munca noastra cu angajatul nu este să-i facem griji, să folosim amenințarea, 
pedeapsa sau acțiuni care sa dovedeasca ca nu lucrează bine. Am spus mai 
devreme că toate aceste atitudini contribuie doar pentru a face persoana mai 
agitata, mai distrată, mai înclinata să facă greșeli. Treaba noastră este mai degrabă 
sa-l luminam, sa-l mobilizam, arată-i ce avantaje există pentru el dacă funcționează 
mai bine. 
 La Hewlett Packard, în conformitate cu o filozofie care datează de la fondarea 
companiei, „organizația trebuie să aibă obiective și conducere care generează 
entuziasm la toate nivelurile. Oamenii care îndeplinesc funcții de conducere 
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importante nu trebuie să fie doar oameni entuziaști, dar ar trebui să fi selectați pe 
baza capacității lor de a genera entuziasm pentru angajații săi. " 
 
Un manager bun foloseşte motivul şi entuziasmul pentru a-i face pe angajaţii săi sa 
inteleaga, de ce acest proiect este important şi trebuie facut rapid. 
 
Managerul mediocru foloseste manie, furie, sau sugerează că "în cazul în care 
acest lucru nu se face rapid, pentru tine asta inseamna probleme". 
 
Este o diferenţă substanţială. Cu raţionamentul şi cu mobilizarea sa pozitiva, 
managerul bun ridică angajaţi spre o stare de spirit care-i va face mai productivi. 
Managerul mediocru încearcă să arunce angajaţii săi în frica de masuri disciplinare, 
deoarece are idea, parţial corectă, că o persoană speriata sau intimidata, nu 
discuta ordinele. Problema este că o persoană timorata sau intimidata este chiar 
neproductiva, are putina iniţiativa şi, în general, oferă o performanţă slabă. 
 
„Walt Disney știa că niciodată nu trebuie să asculți seful care tipa la tine în spatele 
tau și, la scurt timp după aceea, primeste de client cu, un zâmbet mare pe fața lui.“ 
Sharon Harwood, managerul de la Universitatea Disney 
 

UN MANAGER BUN LUCREAZA PE PARTEA POZITIVA A ANGAJATIILOR SĂI. 
MANAGERUL MEDIOCRU ÎN SCHIMB, TINDE SĂ SE CONCENTREZE ASUPRA 
PARTII LOR NEGATIVE 
 
Şi aici ajungem la un alt punct-cheie în gestionarea și îmbunătățirea resurselor 
umane. În pofida faptului ca este plasata la sfârşitul cărţii, aproape în ultimul 
capitol, această secţiune conţine unul dintre cele mai importante mesaje, probabil 
împreună cu conceptul de cauză şi efect.   
 
 Toată lumea, inclusiv tu si cu mine, avem ambele parti, atat pe cele pozitive, cat si 
pe cele negative. Aproape nimeni, cu excepţia poate a lui Hannibal Lecter din 
celebrul film "Tăcerea mieilor" are numai parti negative. În mod similar, în ciuda 
unor politici, chiar daca profesezi impecabil si fara pata, nimeni nu are numai parti 
pozitive. Toată lumea are unele zone de slăbiciune. 
 
Un angajat de-al meu, de exemplu, ar putea avea trei parti negative şi două 
pozitive. Ştiu că nu este ideal, dar putem spune că acest lucru a fost maximul pe 
care selectionerii mei au reuşit să găsească pe piaţă (cu alte cuvinte, se pare că pe 
furtună, orice port e bun): 
 



189 
 

                               

- +
- +
-

ANGAJATI 

PARTI POZITIVE PARTI NEGATIVE 

 
 
Acest lucru se va manifesta în practica cu angajatul meu care, uneori, face câteva 
greşeli, şi, uneori, face unele lucruri bine făcute. 
 
Cum faci sa gestionezi acest angajat? Cum faci sa-l corectezi fără sa-l demotivezi? 
 
Pentru a identifica mijloacele de intervenţie adecvate, trebuie să ştii o lege 
fundamentală în dezvoltarea resurselor umane. Acest lucru este, probabil, drept 
cea mai ignorata regula în gestionarea oamenilor şi consecinţele lipsei de a o pune 
în aplicare de catre manager au un efect devastator asupra persoanelor pe care le 
gestioneaza: 
 
1) DACĂ LUCREZI PE PARTEA NEGATIVA A CUIVA, PARTEA POZITIVA SE VA 
DIMINUA. 
 
2). DACĂ LUCREZI PE PARTEA POZITIVA A CUIVA, PARTEA NEGATIVA SE VA 
DIMINUA. 
 
 
Deci, în cazul ipotetic, cu angajatul meu, care are trei părți negative și două 
pozitive, dacă ma concentrez pe corectarea partilor sale negative, mă găsesc, după 
ceva timp că am actionat în acest fel, cu o scenă ca aceasta: 
 

- +
-
-

ANGAJATI 

PARTI POZITIVE PARTI NEGATIVE 

 
 
   
 

Fiind concentrat pe corectarea partilor sale negative, acum o partea pozitivă de-a 
sa, a disparut (și în curând va ajunge pe lista partilor negative). 
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Daca in schimb, cu acelasi angajat, as fi concentrat pe partile lui pozitive, pe toate 
lucrurile pe care angajatul le face bine, partile negative ale acestuia vor dispare 
una cate una, si se va crea o situazie de acest tip:  
 

- +
- +

ANGAJATI 

PARTI POZITIVE PARTI NEGATIVE 

 
 
O parte negativa a disparut (și în curând va ajunge la cele pozitive). 
 
Pentru a demonstra funcționalitatea acestei legi, presupunem că am un angajat 
care ajunge de multe ori cu întârziere și mă concentrez puternic pe corectarea lui, 
pe non-aderența sa, cu programele de afaceri. Continui, sa-l fac și pe el sa vadă 
asta, să vorbesc cu el mai mult decât o dată, uneori mă enervez pentru că repetă 
abaterea. Ce se va întâmpla? Ei bine, e uimitor, dar el va începe să facă greșeli în 
facturi, lucru pe care inainte nu-l facea!!! Fiind eu insumi concentrat pe laturile 
sale negative, observand-ul si fiind sigur ca el se va corecta corecta, una din partile 
lui pozitive a disparut. 
 
Această lege este atât de contrară bunului simț, că, atunci când eu, o explic, 
managerii par întotdeauna să aiba motive serioase de îngrijorare și obiecții. Din 
întâmplare totuși, asta este o lege naturală, reală. Nu ne poate mulțumi atât. Am 
putea trimite o cerere la „Creator“ să convoace o „Bicamerala a Universului“ și s-o 
schimbe. În acelaşi timp, deşi în cazul în care nu respectam înverşunarea sa tipica 
legilor naturale, vom ajunge să avem oameni care nu cresc, ba chiar si mai rău. 
 
Goethe din adâncul înțelepciunii sale a spus, „Tratează oamenii așa cum sunt și ei 
vor rămâne așa. Trateaza-i cum ar trebui să fie și ei vor deveni. " Desi a fost scris cu 
mulți ani în urmă, această frază rămâne extrem de actualitate. 
 
Astăzi, cei mai mulți manageri se ocupa cu angajații lor, luând în considerare 
aspectele negative și încearcă să dezvolte sisteme pentru a le evita sau să le 
corecteze. Ei pornesc de la premisa că angajații înșiși sunt negativi și nu au nici o 
dorință de a face, și tind să-și amintească doar ceea ce au făcut sau nu au făcut 
bine. Există unii manageri care se concentrează cu sârguință asupra partii pozitive 
ale oamenilor, și acestia din urmă sunt cei ce obțin o creștere senzationala a 
angajaților pe care-i administrează. 
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Dar, chiar si intelegand funcţionalitatea sa, cele de mai sus ne pot lasa cu o 
întrebare. În cazul în care, ca mai sus, trebuie sa lucram pe partile pozitive ale 
oamenii noştri, cum putem implementa corecția, care dupa cum stim, se bazeaza 
pe efectele negative și deficiențele cuiva? 
 

PENTRU A SE INTAMPLA O SCHIMBARE ÎN BINE, INTR-UN INTERVIU DE 
IMBUNATATIRE A ANGAJATULUI, ÎNTOTDEAUNA TREBUIE SĂ EXISTE MAI 
MULTE PARTI POZITIVE DECÂT NEGATIVE, PE CARE VOM DORI SA LE 
CORECTAM. 
 
Prin "interviu de IMBUNATATIRE " ne referim la orice reuniune sau conversaţie cu 
un angajat, la care dorim sa corectam ceva care nu este optim în comportamentul 
său sau in activitatea sa. Il putem numi chiar "interviu de corectare." 
Pentru a face o schimbare pozitivă în interviul de imbunatatire sau de corectare 
trebuie să fie prezente mai multe parti pozitive comparativ cu părțile negative pe 
care ne-ar placea sa le îmbunătățim. 
 
În cazul în care există un concept de management cu care am fost întotdeauna în 
dezacord deschis, și niciodată nu am vrut să-l accept, este conceptul lui Blanchard 
si anume „o morala de un minut". După ce a fost supus personal la unele morale 
de un minut, și-am văzut efectele acestuia pe diversi angajati, mi-am dat seama că, 
deși, în unele cazuri rare, au obtinut o ușoară îmbunătățire, în cele mai multe 
cazuri au fost doar demotivati și le-a provocat un declin in performanța și in starea 
de spirit pozitivă a angajatului. Deși il apreciez pe Blanchard și-l consider un 
cercetător și un manager cu greutate, in ceea ce priveste acest concept specific, n-
am vrut să-l urmez. Nu pentru părtinire, dar pentru că am observat că in practica 
nu a functionat. 
 
Este ușor să apară o îmbunătățire la un angajat. Dar trebuie să ne asigurăm că în 
conversația în care ne confruntăm cu el la ceea ce nu a făcut bine, sunt prezente 
mai mult partile sale pozitive decât partile negative care ne interesează. 
 
Dacă, de exemplu, am avut de a face cu agentul meu de vânzări care se 
incapataneaza să nu dezvolte o noua clientele (partea negativa), dar se 
concentrează doar pe clienții existenți, în timpul interviului, în care am abordat 
această deficiența, ar trebui să-i expun, de asemenea, o serie din părțile sale bune 
care depășesc partile negative, pe care eu vreau să le corectez. 
 
„Giovanni - as putea spune - Observ că faci o treabă excelentă pe clientela 
existentă. Din statistici văd că-i vizitezi în mod regulat pe toți clienții. Mai mult 
decât atât, mulți dintre ei sunt atât de multumiti de tine, si spun ei, nu te-ar 
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schimba cu nici vanzator din lume. De asemenea, am observat că timpul de plată al 
clienților tai este cel mai bun, din media de afaceri. Felicitări!„. 
 Dupa iau o pauză de câteva secunde. 
 
„Acum Giovanni, vreau să vorbesc, de asemenea, cu tine, despre toate 
oportunitățile pe care le ai ca să faiă noi clienți. Din moment ce ești atât de bun 
pentru a gestiona clienții tai, dacă ai imbunatati, de asemenea, un pic activitatea ta 
în acest domeniu, vei obține într-adevăr rezultate foarte bune ... „.Și așa mai 
departe.  
 

 O astfel de abordare asigură faptul că angajatul nu se închide ca o scoică și se 
pune în defensivă. Aceasta il ține motivat, nu afectează respectul de sine și, mai 
presus de toate, bazându-se pe partea lui pozitiva, il încurajează să corecteze 
propriile lui parti negative. 
 
Rămâne ca, probabil, pentru a ajunge la obiectivul care mi-a fost scopul primordial, 
ar trebui să fac un pic de formare sau, un pic de planificare cu Giovanni (mai ales în 
cazul în care nu a mai fost asa de bun în achiziţionarea de clienti) dar veţi fi de 
acord cu mine că, ca urmare a unei astfel de abordări, disponibilitatea acestuia 
este foarte ridicata. 
 
În funcţie de experimentele reale, de pe teren, un procent care merge de la 3% 
pana la maxim 8% din angajaţi (care ii numim "scolaboratori") nu ar putea 
răspunde eficient la această abordare, dar rezultatele ce vor fi obţinute pe restul 
de 92-97 % ne va surprinde. 
 
In mod evident, abordarea de mai sus necesită si urmarirea câtorva reguli de bun-
simt cum ar fi: 
 
a) Când vom încerca să corectam un angajat, ne vom ocupa de un singur lucru la 
un moment dat. În timpul interviului, să nu ne lasam dusi de val, incepand sa 
introducem mai mult de o parte negativă. Vom obtine numai dezorientarea omului 
nostru, si vom incalca legea potrivit căreia trebuie să existe mai multe parti 
pozitive decât negative pe care ne-am dori sa le corectam. 
 
b) Este necesar ca fiecare angajat al companiei noastre sa aiba UN SINGUR SEF sau 
un singur referent, şi toată lumea ştie că asta e singura persoana de la care el 
trebuie să primească directive. În caz contrar s-ar putea întâmpla că, după ce am 
vorbit cu el şi am făcut am facut un bun interviu de perfectionare, il cheama de 
asemenea, partenerul meu pentru un alt interviu, în care acesta din urmă se 
confruntă cu o nouă serie de parti negative, dezorientandu-l.        



193 
 

 
Chiar daca punctul b) de mai sus pare aproape o concluzie, în companiile mici şi 
mijlocii exista si e un defect larg raspandit. Companiile deţinute de anumiti 
asociati, care se învârt prin companiei dând ordine pentru toată lumea, vechiul 
fondator care (cu toate acestea, a creat o structură care gestioneaza compania) 
intră în producție pentru a "face turul" si pentru a puncta tot ceea ce a fost făcut 
prost, acestea nu reprezintă decat unele dintre exemple pe care le poti întâlni în 
fiecare zi. Dezvoltarea resurselor umane necesită ca angajatul sa aiba un singur 
responsabil care-l supravegheaza, il corecteaza si-i ofera asistenta.  Atunci când 
există mai mult de unul, apar probleme. 
 
Rezumand, ori de câte ori avem nevoie pentru a corecta pe cineva, IN ACELASI 
INTERVIU trebuie să aibă mai multe parti pozitive decât parti negative pe care 
dorim să le corecteze, altfel corectia nu va duce la nici o ameliorare, dar va 
provoca o agravare. 
 
 

PERFECŢIONAREA RESURSELOR UMANE 
 
Faptul de a ne concentra pe partile pozitive pentru a rezolva pe cele negative, deşi 
la prima vedere pare o teorie care sfideaza bunul simţ, este de fapt utilizata de toti 
acesti liderii care obţin persoane mai perfectionate. 
 
Cine sunt unii dintre "MARII" în câmpul de perfecţionare a personalului în 
societate? Oameni ca Muccioli şi Don Benzi. 
 
Ce face Don Benzi, atunci când vorbeste cu o prostituată nigeriana? Spune "Uite, 
esti murdara şi nu ai nici onoare??". Cu siguranţă nu. Spune "uite, tu esti o femeie 
care in schimb are respect pentru ea insasi, esti o persoană care are onoare, eşti o 
persoană de valoare. Ceea ce faci nu are nimic de a face cu tine! " Ce va face 
Muccioli cu un dependent de droguri? Ii va spune "esti un drogat şi ai nevoie sa te 
opresti pentru că altfel te duci la inchisoare?" Din nou, nu. Muccioli va spune "esti 
o persoana de mare valoare, ai putea fi un meşter mare, ai putea fi un mare 
fermier." CU ALTE CUVINTE, SCOATE CEL MAI BUN ÎN OAMENI, CONCENTRÂNDU-
SE EXCLUSIV PE PARTILE LOR POZITIVE. 
 
Ani de studiu şi experienţă PRACTICA, mai degrabă decât academice, i-au facut să 
reţina că singura modalitate de a creşte o persoană este de a dezvolta partile lor 
pozitive. Dar nu numai in centrele de recuperare a toxicomanilor am observat 
această tendinţă.  
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De fapt, această tendinţă de a se concentra pe partile pozitive ale oamenilor este 
prezentă în managerii cei mai de succes. 
 
Nu este o coincidenţă că Tom Peters, în analiza sa a celor mai bine gestionate 
companii din America de Nord, a ajuns la concluzia că cele mai multe întreprinderi 
şi manageri care au rezultate slabe, pornesc de la presupunerea că muncitorul 
mediu este iraţional şi incompetent şi nu vrea să lucreze (vezi capitolul 
"Productivitatea bazându-se pe oameni" di cartea sa In Cautarea Excelentei). 
 
Prin contrast, Bill Hewlett, cofondator al HP, referindu-se la filosofia de succes, pe 
care a adoptat-o în gestiunea personalului, a spus: "cred că, în general, este o 
combinație de reguli şi de actiuni practice care pleaca de la convingerea că orice 
bărbat sau femeie vrea să facă o treabă bună, o munca de creatie şi că, dacă i se va 
oferi mediul adecvat, o va face." 
 
 
CAUZELE REALE ALE ERORILOR SAU PERFORMANŢELOR SLABE ALE 
PERSONALULUI 
 
Pentru a deveni mai priceputi în management si în perfectionarea personalului 
avem nevoie de a schimba o idee de bază la managerii de proasta calitate: ideea că 
o performanţă nu este optimă, sau ca, greşelile făcute de cei care pe care-i 
gestionam, sunt cauzate de rea-credinţă sau "n-am chef de munca." 
 
Un studiu care pe care l-am efectuat asupra principalelor motive de erori şi 
performanţe optime ale angajaţilor unei companii, a pus în evidenţă următoarele: 
 
Din zece greşeli (sau zece rezultate nesatisfăcătoare) de către un angajat: 
 
A) NOUĂ DINTRE ACESTEA DEPIND DE NEÎNŢELEGERE, LIPSA DE INSTRUMENTE ŞI 
ASISTENŢĂ, PUNCTE SLABE DE CARACTER. 
 
Cu alte cuvinte, nouă din zece angajatii nu produc aşa cum ar trebui deoarece au 
inteles gresit (sau nu am explicat corect, si iti garantez ca acest lucru se întâmplă), 
deoarece  nu au instrumente adecvate, sau pentru că au unele lacune de caracter, 
pe care noi nu le-am luat în considerare (de exemplu: el este timid şi noi l-am pus 
sa faca recuperare de credit). 
 

B) O DATĂ DIN ZECE PERFORMANȚELE SALE NON-OPTIME DEPIND DE MOTIVE 
DISCIPLINARE.  
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O singură dată, daca greseste sau nu produce cum era de asteptat, asta inseamna 
ca se datoreaza faptului ca „nu s-a implicat suficient“ sau „în mod deliberat 
întârziat, cu toate ca, i-a fost solicitat să le îndeplinească.“ 
Care este greseala cea mai frecventa a administratorului? E, aceea de-a inversa 
aceste două categorii! 
 
Cea mai frecventă greșeală a managerului este de a trata TOATE erorile sau 
performanțele slabe, ale a angajatului ca în cazul în care acestea au fost cauzate de 
punctul B (din motive disciplinare). În schimb, în cele mai multe cazuri, angajatul 
nostru greșeste, sau nu produce așa cum era de așteptat, din motivele enumerate 
în partea A. 
 
De cele mai multe ori, cand angajații ne dezamăgesc, nu o fac intenționat sau 
pentru că acestia sunt negativi. Atacandu-i sau criticandu-i, susținând că în spatele 
lor, exista niste motive disciplinare, vom obtine doar un declin al devotamentului 
lor. 
 
Dacă nu vom schimba această idee de bază, dacă nu începem să renunțam la 
prezumția noastră de rea-credință atunci când vom merge să-i aratam angajatului 
ceva care nu a făcut bine, vom avea un efect puternic negativ asupra oamenilor pe 
care ii gestionam. 
 
Angajatul nostru nu face greşeli intentionat. El ar fi prefera sa obţina un rezultat 
mai bun, ar fi preferat ca eroarea, mai degrabă sa nu existe. Atunci când nu 
recunoaştem acest fapt, si afirmând contrariul susţinând că a făcut-o intenţionat, 
creăm în el o mare harababură şi punem în evidenţă (si dezvoltam) partile sale 
negative. Aceasta va aduce o reducere iremediabila a calităţilor sale pozitive. 
 

Este adevărat, am spus înainte că există un procent mic de angajaţi (de la 3 la 8 %), 
care ar putea să abuzeze de încrederea acordata, dar majoritatea angajatilor sunt 
oameni pozitivi, dispusi, care doresc sa obţina rezultate foarte bune. 
 
Permițându-le acestor cateva elementele negative sa se insereze în afacerile 
noastre, alterand astfel viziunea pe care o avem per ansamblu cu angajatii nostrii, 
vom comite o greseala cu adevarat enorma, care va avea repercusiuni grave. 
 
Folosind prezumţia de rea-credinţă şi abatere, tratand majoritatea performatelor 
slabe ca fiind din motive disciplinare, vom anula toate partile pozitive ale 
angajaţilor noştri şi vom crea o armată de ratati. 
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VIZIUNEA MANAGERULUI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUCTIVITATEA 
 
Viziunea pe care managerul o are despre oamenii săi, este foarte importanta. De 
fapt, s-ar putea spune: 
 
OAMENII AU TENDINŢA, APROAPE ÎNTOTDEAUNA SĂ-SI MATERIALIZEZE VIZIUNILE 
PE CARE LE AU! 
 
Nu sunt primul care susţine că aşteptările tale influentează oamenii din jurul tau. 
De ce? Este simplu de înţeles. Ceea ce te astepti de la oameni, determina, mai 
mult decât orice altceva, atitudinea pe care o ai faţă de ei şi oamenii acţionează în 
calitate de oglinzi, reflectand asupra ta acelasi tip de atitudine, pe care o ai faţă de 
ei, pozitivă sau negativă. 
 
Analizand caracterul şi personalitatea a mulţi manageri Italieni, am realizat, de 
asemenea, un alt fenomen, foarte special.   
 
Un studiu pe care l-am efectuat pe manageri şi antreprenori, arată că una dintre 
abilitatile lor cele mai dezvoltate, este, aceea de a convinge pe alţii. Cu alte 
cuvinte, noi toţi, prin pozitia noastra, experienţa noastră sau încăpăţânare pe care 
o avem, predominant suntem persone autoritare şi convingătoare. Probabil că 
această capacitate a crescut odata cu noi, in necesitatea de a trata achiziţii, de-a 
dobândi clienţii sau, în general, de-a putea sa ne confruntam cu situaţii dificile şi 
medii. Cea mai mare parte din probele de peste 2500 manageri analizati, poseda 
excelente puteri de convingere. 
 
Langa această caracteristică pozitivă, antreprenorii sau managerii au de multe ori 
alături o alta caracteristica negativa, care tinde să creeze un cocktail mortal. 
 
Autoritatea sau capacitatea de a convinge este flancata de o orientare insuficienta 
pentru a vedea partile positive ale oamenilor. În majoritatea analizelor efectuate 
pe manager, acesta a arătat că are tendinţa de a observa mai mult laturile negative 
ale unei alte persoane decât cele pozitive. 
 
Această tendinţă este, probabil, unul dintre principalele motive din cauza carora 
vom întâlni atât de multe dificultăţi în gestionarea personalului. 
 
Ce se întâmplă atunci când vom continua sa vorbim cu oameni intr-un mod 
autoritar şi convingătoar despre partile lor negative? Se întâmplă că există riscul 
de-ai convinge, sa-si dezvolte, efectiv idea de a fi  FI NEGATIV!   
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Cînd conving o persoana ca este negativa, voi obtine exact persoana care 
acţionează într-un mod negativ. Acest lucru nu numai că o face mai puțin eficace, 
dar dacă persist în acest sens, as putea obţine chiar să o conving, dincolo de orice 
îndoială rezonabilă, că posedă doar, sau în mare parte, caracteristici negative. Şi 
tocmai în acel moment, AM CREAT O PERSOANA CARE, din cauza viziunii negative 
pe care o are acum în sine, ACEASTA VA VEDEA LUCRURILE IN ALB SI NEGRU. 
 
Atunci când vom corecta angajaţii noştri trebuie să acordăm o atenţie deosebita 
acestui faptul. Persoana supusa unui baraj constant care arată dezavantajele sale, 
pe termen lung va tinde să demonstreze in realitate această nouă viziune asupra 
lui însuşi : cu siguranta ca ar fi capabila chiar sa comita crime. 
 
Luăm conversaţia care urmează, şi vom analiza efectul pe care managerul este în 
necunoştinţă de ceea ce creeaza: 
 
MANAGER: “Nu, uite, nu incerca sa te scoti, scuzandu-te.  Dedata asta ai facut-o 
intentionat; Nu vreau sa aud motive. Trebuie sa admiti ca, ai făcut o mare prostie, 
si nu ți-ai dat toată silința." 
ANGAJAT: “Nu, dar stii…”  
MANAGER: "Nu, auzi, fara justificari.Trebuie sa recunosti ca ai facut-o intentionat."  
ANGAJAT: (resemnat): “Ei, bine”.  
 
Frumos lucru! Managerul este complet mulţumit. Este convins că el a operat bine. 
Practic, in shimb, l-a împins pe angajatul sa alunece si mai jos, in ceea ce priveste  
productivitatea sa. 
 
Dacă se aşteapta ca, a doua zi angajatul său, sa fie mai eficient, multumita acestei 
"corectii", este mult prea departe de adevăr. Poate maine va fi un pic mai docil, 
dar de fapt, fiind convins (in mod fals) de propria-i negativitate, mâine va fi mai 
puţin motivat, mai putin productiv şi mai înclinat să facă lucrurile mai prost. 
 
Un manager bun, ca în exemplul de Muccioli şi Don Benzi, nu operează ca în 
exemplul de mai sus. Funcţionează în sens invers: încerca sa arate angajatilor, 
pozitivitatea lor şi creşterea credinţei lor, în ele. 
 
Există un scurt exerciţiu care vă poate ajuta să vedeți mai bine, relaţia puternica 
care există între viziunile pozitive sau negative ale angajaţilor şi performanţa lor: 
 
Ia în considerare unul din angajatii vostri, cu care aveţi probleme majore, sau unul 
dintre angajatii vostri din trecut cu care ai avut aceleasi probleme.  
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Doresc sa iei o bucată de hârtie şi sa scrii cinci parti pozitive la acea persoană. Dacă 
nu aveţi o bucată de hârtie numai gandeste-te, dar, te rog, fă-o. 
 
Cum a mers exercitiul? Ati reuşit să găsiti cinci parti pozitive? Sau în schimb, în 
timp ce va gandeati la partile pozitive, v-au venit în minte toate partile negative ale 
acestuia? 
 
Majoritatea managerilor carora le-a fost supus acest exercitiu, la un moment dat 
mi-au spus "Uite Ruggeri, nu reusesc. Cinci parti pozitive, pur si simplu nu reusesc 
să le găsesc. Este o persoană care a creat atât de multe dificultăţi... "şi a început 
să-mi descrie toate partile negative.  
 

 Stii de ce acei oameni ne dau probleme şi nu îmbunătăţiri? Deoarece nu putem 
vedea partile lor pozitive! Şi aceasta este limita noastra, nu atât de mult limita 
persoanei pe care o avem înainte noastra! NOI SUNTEM CEI CE AVEM O 
DIFICULTATE PERCEPTUALA! 
 
Când vă cer să identificati partile pozitive, ce anume va vine în minte? LATURILE 
NEGATIVE! Trebuie să va gânditi la partile pozitive, dar continuati să va ganditi la 
cele negative. De ce? PENTRU CĂ ESTE CA ȘI CUM NE-AM PLANIFICAT MINTEA 
NOASTRĂ PENTRU A VEDEA NUMAI LATURILE NEGATIVE ALE PERSOANEI 
RESPECTIVE! Este ca şi cum am avea un fel de filtru, pentru că, în timp ce cautam 
laturile pozitive, ne permite sa vedem doar pe cele negative. 
 
În mod clar, ori de câte ori ne apropiem de acea persoană și-i vom vorbi, mintea 
noastră se umple de parti negative. Întrucât comunicarea este 80% non-verbala, 
astfel considerentele noastre ajung la cei, cu care ne confruntam. Dacă relaţia 
noastră cu acea persoană durează în timp, atitudinile noastre şi comunicarea 
noastra non-verbala, este precum  picătură de apă care, cade în mod continuu, si 
în cele din urmă străpunge piatra, si încetul cu încetul este împins spre o opinie 
proasta despre el însuşi. 
Acum vreau să vă întreb dacă este posibil ca o persoana sa nu aiba cinci laturi 
pozitive. Este onesta? Ajunge la timp? Este corectă? Se exprimă în mod clar? Scrie 
bine? Este disponibila? Vei spune că toate aceste lucruri nu sunt importante, ca ele 
nu reprezintă adevăratele parti pozitive, ca partile negative sunt chiar mai multe... 
Dar aceasta este mai exact problema: avem tendinţa de a diminua şi de a nu privi 
la partile sale pozitive şi de a privi, amplificand partile sale negative. 
 
Şi apoi, după cum a spus Goethe, vom continua sa tratam acea persoana asa cum 
este, mai degrabă de cum ar trebuii aceasta să fie. Prin urmare nu numai că va 
continua să rămână aşa, dar se va agrava. 
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Pentru a îmbunătăţi o persoană trebuie să incetam sa privim partile negative şi să 
ne concentram pe partile pozitive. Faptul de a nu fi capabil de a vedea orice parte 
pozitivă in cineva, este de fapt lacuna NOASTRA, un defect din mintea noastră, 
care ne duce la a deveni fixati pe tot ceea ce nu merge la ea.  
 
Nu spun că oamenii cu care ati avut probleme sunt sfinţi. Adevărat, în societate 
există un procent de oameni care sunt necinstiti sau care se comportă într-un mod 
negativ. Dar esti sigur ca problema nu este datorată, cel puțin într-o mică parte, si 
atitudinii pe care o ai faţă de ei? La aşteptările dumneavoastră? La gandirea 
dumneavoastră constantă de a "sublinia toate partile lor negativele"? 
 
Şi nici măcar nu ati încercat să "vindeti" faptul că acea persoană este un potenţial 
campion mondial. Uneori putem avea in cadrul companiei ca angajati un 
Montezemolo al situaţiei. Alteori (mai des) noi trebuie să fim mulţumiţi cu ceea ce 
gasim pe piata. Alteori vom întâlni o persoană care are lacune foarte puternice. 
Treaba noastră este de a încearca, cel puţin să îmbunătăţim acele persoane. Dacă 
pentru luni sau chiar ani de zile, în schimb ne-am concentrat doar pe ceea ce 
persoana nu a facut bine, atunci ne indreptam în direcţia greşită. 
Prin urmare, vă rog să "resetati37" partile negative ale persoanelor pe care le 
gestionati. Încercaţi să le ştergeţi pentru un timp. De acum încolo, concentrati-va 
pe consolidarea şi dezvoltarea partilor pozitive ale lor, şi, atunci când va trebui sa 
corectati partile lor negative, asiguraţi-vă că în acel interviu sunt parti pozitive mai 
mult decât cele pe care dorim să le îmbunătăţim. Uni dintre ei nu vor deveni 
campioni mondiali, unii poate sunt deja dincolo de o eventuală recuperare, dar nu 
decid a priori. În primul rând, faceti o tentativa onesta.  Uneori, unele dintre cele 
mai negative elemente, atunci când sunt gestionate în mod corespunzător, au fost 
transformati în campioni adevarati. 
 
Dacă pur și simplu nu puteti vedea părțile pozitive într-o persoană indiferent cât 
de greu încercați, decat sa reluati discutia, te rog, lăsați pe altcineva să se ocupe de 
ea, sau trimiteti-o din companie. Nu numai din cauza performanțelor sale slabe vor 
cauza probleme, dar mai ales pentru că atenția voastra constantă la tot ce nu face 
bine, la defectele sale și limitele sale, nu va face altceva decat, doar sa agraveze 
situația sa și viața sa. Sunt sigur că in fiecare dintre voi este o persoană pozitivă și 
care doreste succesul altora. Dar, dacă veți continua să priviti numai laturile 
negative ale cuiva din jurul tau, ve-ti provoca nefericirea lui, și ve-ti deveni cel mai 
rău calau lui. 
 
 
 

37.Resetare: in niformatica, resetarea operaţiunilor efectuate de către un calculator. Termenul este folosit 
aici pentru a indica eliminarea concluziile anterioare, la care s-a ajuns. 
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CHIAR ŞI ATUNCI CÂND ESTE SUPĂRAT, MANAGERUL BUN NU 
ABANDONEAZA RESPONSABILITATEA (MONITORIZEAZA IMPACTUL 
ACŢIUNILOR SALE, ŞI-SI ASUMA RESPONSABILITATEA) 

 
Pentru noi toți, in unele momente se poate întâmpla să ne înfuriem. Dacă ne vom  
supăra prea des însă, vom devenii " manageri nemulţumiti ", si nu mai putem 
vedea partile pozitive ale angajaţilor noştri şi vom deveni demotivanti. 
 
Cu toate acestea, există unele cazuri în care furia este probabil, singurul răspuns 
pe care un manager, il poate da. In momente de urgență deosebită, în cazul în care 
angajatul nostru nu înţelege, uneori ne confruntăm cu o "creştere a volumului 
emoţiei noastre."  În cazul în care, în timp ce scriam, am realizat că biroul in care 
ma gaseam a luat foc intr-un mod irecuperabil, as fugi repede la secretara mea şi i-
aş spune "Repede trebuie sa iesim!". Dacă ea mi-ar raspunde: "Da, dar mai întâi 
vreau sa termin ceva," având în vedere situaţia, nu ma voi opri cu ea sa-i spun: " 
Trebuie într-adevăr trebuie să te felicit pentru că în atitudinea ta nu e numai un 
mare ataşament fata de munca pe care o faci, dar este şi o dovada de mare 
profesionalism, dar, asculta-ma de data asta, daca nu vrei sa ai arsuri...". 
 
 In schimb ii spun: "E un incendiu! IESI IMEDIAT DIN CAMERA! "şi as ridica, chiar, şi 
tonul vocii astfel încât comunicarea mea sa fie fără indoiala, cat mai clara. 
 
Alte ori avem de-a face cu un angajat care nu merge foarte bine: este un agent de 
vânzări și sunt luni de cand vinde puțin. Ne dăm seama că problema se datorează 
câtorva apeluri telefonice către potențialii clienți, câteva intalniri fixate. Terminam 
cu el și, după ce am vorbit de partile sale pozitive, vom explica ca ar trebui să faca 
mai multe apeluri telefonice. El începe să se scuze, și continuă să amâne momentul 
în care va face acele apeluri binecuvântate. Știm că, atunci când vom emite o 
directivă și angajatul nu efectuează, potentialul conducerea noastre, se 
diminueaza. De asemenea, știm că, dacă el nu face apeluri telefonice, va continua 
să vândă putin și să câștige puțin. Deci, „ridicăm volumul emoției noastre“, 
devenim fermi și-ii spunem, „Te apuci acum sa faci acele apeluri telefonice! 
Acum!“. 
 
Cel mai important lucru, în ambele cazuri este că, după ce am rezolvat problema, 
ÎNTOTDEAUNA TREBUIE SĂ MERG SA REPAR CEEA CE S-A INTAMPLAT. Cu alte 
cuvinte trebuie sa repar fisura care ne-a separat, atunci cand am folosit furia. 
 
În exemplul cu incendiul, după ce secretara mea a iesit de la birou ma duc la ea şi ii 
spun: "Îmi pare rău daca înainte m-am supărat, dar, stii tu, am vazut totul arzand şi 
mi-a fost teama că te-ai fi putut rani...". 
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Sau, în cazul în care vânzătorul nostru mediocru, odată ce el a făcut apeluri 
telefonice (urmand directiva care l-ar fi ajutat, dar nu a vrut s-o ia în considerare) 
și, și-a stabilit întâlniri, mă duc la el și ii spun: Imi pare rau, înainte am fost cam 
rigid. Dar stii, tin foarte mult la faptul că tu sa câştigi, şi de fiecare dată când am 
văzut raportul comisioanelor tale si m-am simţit rău pentru că eu nu te-am ajutat. 
Cred că tu ai unele calităţi bune pentru vânzare şi poti fi unul dintre cele mai buni. 
Aşa că atunci când văd că te ineci la mal,ştiind toate abilităţile tale, ma ia cu nervi". 
 
Cel mai important lucru este să se știe că furia ar trebui să fie folosita numai în 
situații de urgență, sau la opoziția față de directive de la oamenii care nu obțin 
rezultate; care ar trebui să fie utilizate cu moderație, și apoi managerul odată 
rezolvată urgența, trebuie întotdeauna să își ceară scuze și să repare ruptura care a 
fost creata. 
 
Am observat ca managerul bun foloseste uneori furia sau supararea pentru a-si 
încuraja angajatul să obţina un rezultat, dar apoi, odata ce rezultatul a fost obtinut, 
întotdeauna merge să-l felicite şi, sa îşi exprime marea apreciere. Este vorba de o 
suparare REGIZATA PENTRU A OBTINE UN REZULTAT CARE ESTE MEREU URMAT 
DE O APRECIERE.  
 
Managerul mediocru în schimb, foloseste furia IMPOTRIVA PROPRIEI PERSOANE. O 
foloseşte pentru a distrage atenţia de la acesta, o direcţionează împotriva 
defectelor sale. De asemenea, după utilizarea acesteia, nu merge sa repare 
ruptura care a apărut. Se ascunde în spatele idei ca "a meritat-o" şi nu-şi da seama 
că folosind acest punct de vedere, el doar împinge persoana la acest esec. 
 
În conformitate cu principiul aristotelic expus la începutul capitolului anterior, se 
poate spune că persoana acţionează în mod iresponsabil ori de câte ori nu 
monitoriza impactul pe care propriile ei acţiunile le-au creat sau au fost create.  
 
Dacă suntem de acord că starea de spirit şi entuziasm a angajaţilor noştri au un 
impact direct asupra productivitatii lor, de asemenea trebuie să ne dam seama că, 
dacă prin interventii inadecvate sau pierzand controlul, "aruncandu-l la pământ" 
sau facandu-l sa-i scadă propria lor stare de spirit, noi trebuie să avem grijă de 
efectul pe care l-am creat, apoi revenim, pentru a-i motiva pe angajaţii noştri, 
astfel încât intalnirea cu noi, justifica oportunitatea pentru motivare si demotivare. 
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ACŢIONATI CU CARACTERISTICILE MANAGERILOR BUNI PENTRU A VEDEA 
CINE ÎN COMPANIA ARE POTENŢIAL DE CREŞTERE ŞI CARE NU. 
 
Citind acest capitol, cineva a pus la îndoială unele dintre pietrele de temelie pe 
care le-a utilizat în gestionarea angajatilor. 
 
Poate se va întreba: "Dar Giovanni este într-adevãr un incapabil, sau sunt eu care, 
în furia de critici, si de a opera pe laturile sale negative, l-am înnebunit atât de 
mult?". 
 
Rezultatele pe care unii dintre clienţii noştri le-au atins, schimband stilul de 
management, asupra elementelor aparent negative, au fost, uneori, uimitoare. 
 
"Persoanele medii", pe care le avem in companie, sunt cu adevărat "persoane 
medii", sau ascund în interiorul lor caracteristicile pe care i-ar putea face 
campioni?   
 
Vom putea răspunde atat la aceste, cat şi la alte întrebări, numai dedicandu-ne 
doar pentru câteva săptămâni pentru a îmbunătăţi într-adevăr modul nostru de 
gestionare a resurselor umane. 
 

 Vă cer în mod special să faceți următoarele: 
 
a) „Resetare“ partilor negative a personelor pe care le gestionați. Uita trecutul. 
Uita de toate efectele negative pe care le-au acumulat de-a lungul anilor. 
 
b) Adoptati principiul Causativitatii. Nu sunt angajații noștri cei care greșesc, ci noi 
care nu-i formam sau motivam în mod corespunzător. Este suficient doar, sa va 
considerati mai mult, cauza, pentru a începe să va simtă mult mai puțin tensionati. 
 
c) Fa-ti timp pe ordinea de zi, activitatatilor importante dar nu de urgență, și în 
special, pentru formarea și motivarea personalului. Fa-ti o anumită listă de 
activități pe care ar trebui să le executi, și fixeaza-le, în prealabil, pe ordinea de zi. 
Dedica acestor activități cel puțin 30% din timpul tau. 
 
d) Umbla prin companie, pentru a surprinde oamenii în timp ce fac ceva bine și 
laudă-i. Lucrul asupra partilor pozitive ale persoanelor pe care le gestionați. 
 
e) Dați sa citeasca această carte, chiar și managerii interimari, astfel încât să nu fiti 
singurii care „trebuie să fie cauza de totul.“ 
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Vă garantez, ca lucrand pe o persoană, urmând etapele de la a) la d) în mod 
constant pentru o perioadă de două / trei luni, pana si un zombi va începe să se 
perfectioneze și să fie productiv! Unele elemente vor fi pentru tine o adevărată 
surpriză. În schimb, cu toate acestea, în cazul în care dupa două / trei luni de 
muncă cu o singură persoană, aceasta nu va da rezultate, sau doar rezultate foarte 
slabe, ar trebui să știți unul din aceste două lucruri: 
 
1) sau persoana nu este potrivită pentru această poziție (poziția este prea 
complexă pentru ea, sau pur și simplu nu este facuta pentru acest tip de muncă și, 
în acest caz, ati putea sa va sfatuiti cu un consultant bun), sau  
 
2) Persoana se incadreaza in acele 3-8% dintre persoanele pe care noi ii numim 
“scolaboratori“. Aceștia sunt oameni care pur și simplu au obiective diferite de 
cele pentru a vă ajuta să vă dezvoltați afacerea, și ei sunt dincolo de o intervenție 
simplă și eficientă. 
 
Prin aceasta nu vrem sa spunem ca acel 3-8% dintre oameni nu pot fi deloc 
perfectionați. Lucrand pe laturile lor pozitive, teoretic, este posibil să se obțineti o 
îmbunătățire a acestora. Problema este că ar fi prea lent. Ar dura ani de zile, și de 
obicei, aveți doar câteva săptămâni. Oricât de mult ne dorim să ajutăm și să 
gestionam resursele umane, nu ne putem transforma companiile noastre într-un 
„centru de reabilitare.“ 
 
Dar nu vreau, sa vorbesc excesiv de elemente negative, schimband atenția noastră 
din punctul focal.  Mii de cazuri au arătat că lucrând cu personalul lor, în maniera 
de mai sus, motivandu-i și nu deprimandu-i, facand la un moment dat un filtru, 
încetul cu încetul, chiar si pentru manageri interimari in această noua filozofie de 
management, marea majoritate de persoane pe care le administram va renaşte, şi 
odata cu acestea, si companiile noastre. 
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CAPITOLUL 11 
 
 

STRATEGII DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANE ÎN 
SECOLUL XXI 
 
"Armata victorioasă, înainte isi asigura victoria şi apoi dă lupta, în timp ce armata 
destinată să fie invinsa întai dă bătălia şi apoi caută victoria" 
 
Sun Tzu, Arta Razboiului.  
 
Fraza lui Sun Tzu, în sine conţine o diferenţă subtilă, dar extrem de importanta 
atunci când se ocupă de strategie. Pentru a câştiga un război sau a efectua o 
campanie de succes, nu este suficient pentru a ataca sau a trage. Trebuie să avem 
o strategie cuprinzătoare pentru a ne duce la victorie, în caz contrar vom fi învinsi. 
 
Puteţi aplica acelaşi concept la multe activităţi de afaceri şi, desigur, de asemenea, 
a managementului resurselor umane. Nu aş dori să spun că managementul 
resurselor umane este un război, dimpotrivă. Dar daca pornesti fără o strategie 
cuprinzătoare, dacă o faci să fie "franturi" fără sa vezi că compania face modificări 
în filosofia sa, oricât de multi consultanti si traineri ai chema nu vei ajunge la 
rezultatele dorite. 
 
În timp ce, in toate capitolele anterioare, am discutat acţiunile banale, pe care un 
manager le poate executa pentru a realiza îmbunătăţiri in performanţa şi 
motivarea persoanelor pe care le gestionează, în acest capitol vom vorbi despre 
imaginea mare de ansamblu, adică activităţile şi filozofia care vor fi adoptate pe o 
perioada medie-lunga, dacă doresti sa obţii victoria. 
 
 Mulți proprietari de afaceri și manageri, ma contacteaza astăzi, cerandu-mi, să le 
realizez „o interventie spot38“ în companiile lor. Mi-au cerut să tin un curs de 
formare pentru managerii lor interimari, pentru a le îmbunătăți capacitatea lor de 
a gestiona personalul, sau cerandu-mi să le organizez următoarea intalnire cu 
agenții lor, în scopul de a oferi „un motiv“ și mai multe tehnici de vânzări la agentii 
comerciali. 
 
 
 
 

38.Interventie spot: un discurs spontan, care nu este parte a unui program cu adevarat definit.. 
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Toate sunt acțiuni utile, care au condus la îmbunătățiri. Dar fără sprijinul unei 
strategii, sau în absența unei filozofii care devine parte integrantă din modul în 
care ne gândim la organizațiile noastre, aceste acțiuni sunt ca urme lăsate pe 
nisipul mării. Oricât de adânci pot părea la momentul respectiv, în cele din urmă 
dispar. 
 
Chiar și organizațiile, cât și persoanele fizice, au idei care determină acțiuni și 
rezultate. Aceste idei supraviețuiesc adesea schimbărilor de personal. Ele vor fi o 
adevărată „filozofie“ privind managementul companiei și a persoanelor care fac 
parte din ea, ele devenind o „cultură organizațională.“ Adesea, acest set de idei, 
această cultură, este creata sau  influențata în principal de către antreprenor, care 
este în partea de sus, sau de la fondatorul companiei. Alte ori au fost puse in 
practica de către un manager care a avut un impact deosebit asupra organizației. 
Bine sau rău, această cultură, si această filozofie, există, influentand fiecare 
manager și fiecare persoană din companie. Ii impinge de a lucra sau de a evalua  
oamenii lor într-un anumit fel, pentru a da prioritate unor anumite rezultate, decat 
pentru altii. 
 
Pentru a realiza o schimbare reală, este necesar ca orice intervenție asupra 
resurselor umane, nu numai să aiba ca scop îmbunătățirea individuala a 
persoanelor, dar, de asemenea, să influențeze această cultură și sa ajute, partial la 
remodelarea acesteia. 
 
În anii '80 și '90 multe companii pentru a rămâne în afaceri, au trebuit să facă 
schimbări majore în cultura și filozofia lor referitoare la managementul clienților. 
Expresii de azi, cum ar fi „clientul este șeful real al companiei“ sau „societatea 
există doar pentru satisfacerea nevoilor clienților“, nu ne mai surprinde. Cele mai 
multe companii care sunt încă pe piață au trebuit să-si insuseasca o astfel de 
filozofie, deși la început putea părea ciudat sau străin39. Cei care nu au făcut acest 
lucru au dispărut. 

 
Când vorbim despre strategia de gestionare a resurselor umane, în primul rând 
vorbim despre filozofie. Dacă vom încerca sa modificam acțiunile pe care le facem 
în fiecare zi ca manager, fara măcar sa ne ocupam de filozofia companiei noastre, 
în scopul de a o face mai potrivita pentru dezvoltarea resurselor umane, vom fi ca 
buni agricultori, care semăna în deșert. Oricat de buna va fi calitatea semințelor 
sau a plantelor din pepinieră, pe care le folosim, vor creste numai cactuși, nu 
plante cu fructe! 
 
 
 
39.Străin: străin, care aparține altora, dar nu la noi. De exemplu, o idee că a existat străină are o idee, inițial, ea nu aparține 
sau nu a făcut parte din noi. 
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. 
Deci, să mergem să vedem care sunt unii dintre factorii care trebuie să fie luati in 
considerare, dacă dorim să facem filozofia companiei noastre mai potrivita pentru 
dezvoltarea resurselor umane. 
 

 
CONTEXTUL ISTORIC 
 
Potrivit lui Philip McGraw, autorul bestseller-ului „Strategii de viață“, lumea este 
împărțită în „cei care înțeleg“, ceea ce se întâmplă în jurul lor și „cei care se 
incapataneaza sa nu înțeleaga.“ Cei care sunt hotărâți să nu înțeleagă, uneori, nu 
își dau seama că condițiile din jurul lor s-au schimbat, și nu mai sunt cele din 
trecut. 
 
Deci, ei se lamenteaza, critica, explica tuturor că, odată lucrurile au fost diferite, se 
plang, dar nu fac altceva decat să piardă mai mult timp. Am avut un exemplu cu 
dispariția, aproape în toata Italia, a magazinelor alimentare, mici. Acești nefericiti 
proprietari de afaceri mici, plângandu-se, in continuu de concurenta din 
hypermarketuri mari si centre comerciale, doar au pierdut timpul. Sau au 
recunoscut noua tendință și au acționat în consecință, sau vor fi curând copleşiţi. 
 
„Persoanele care înțeleg“ pe de altă parte, apariția unui nou trend, ar putea fi 
fericite sau nefericite, dar în loc să se plângă, să încerce să se adapteze, să 
recunoască faptul că există unele noi reguli ale jocului la care acestea trebuie să se 
prezinte, dacă vor să câștige sau, chiar, sa si supraviețuiasca. 
 
 Nu-ti concentra atenția asupra faptului că „odată lucrurile erau diferite“ sau că „a 
fost mai bine sau mult mai bine inainte.“ Fi concentrat pe adaptarea ta rapida la 
noile condiții care au fost create.  
 
Uneori, unele modificări nu apar atât de brusc. Ele sunt modificări lente și 
insesizabile, care in timp au luat o formă, mult mai mult definita. 
 
Un exemplu de astfel de modificări este faptul că astăzi societatea a moștenit de la 
școală, sarcina de a instrui și educa oamenii. Lucru poate place sau nu, dar orice 
companie care nu fructifica beneficiile care ii sunt furnizate pentru a forma 
angajații (și sunt multe), astfel încât să pună în aplicare un sistem de formare 
continuu, luptă continuă și sufera pe piata cu care se confruntă întreprinderile din 
cauza caracterului inadecvat al oamenilor din interior. 
 
Există antreprenori „care se incapataneaza sa nu înțeleaga“ și se plâng, „Uite, sunt 
veniti de pe bancile școlii, si nu stiu sa faca nimic!“, „Vin cu o diploma, vor mulțime 
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de bani, dar de ei e numai teoria ... „sau“ Dar este posibil ca angajații buni, sa nu 
mai  se găseasca?“. Nu este faptul că angajații buni nu se ma gasesc.  Va trebui să-i 
formati pe angajaţii buni. Ori înțelege sau, ca și magazinele alimentare mici, risti, 
de a nu mai fi acolo. 
 
Acest fenomen se poate datora faptului că, cultura corporativă și cultura 
perfectionarii unui angajat, din ultimele două decenii au progresat atât de mult 
încât școala pur și simplu nu a fost în măsură să țină pasul. Dacă nu crezi, incearca 
de a privi cate cărți despre auto-perfectionare, motivarea și managementul 
domeniului de afaceri sunt pe rafturile unei biblioteci. Cele mai multe dintre aceste 
metode, chiar nu au ajuns în școli, dar deja in zile noastre, dacă nu le folosesti în 
companie, ești mort. 
 
În marea majoritate a universităților italiene și licee nu se preda un singur curs de 
marketing, nu se preda un curs unic de comunicare interpersonală, nu se învață un 
singur curs practic despre „modul de a reuși în afaceri.“ Dar acestea sunt lucruri pe 
care, iesiti dintr-o universitate sau dintr-un colegiu, absolventii vor trebui să-l facă 
în fiecare zi. 
 

Odată, procentul de adulti care au citit cărți în mod regulat, și prin urmare si-au 
perfectionat propria lor cultura, era mult mai elevata. Astăzi nu este surprinzător 
faptul că un procent mare din populatie nu a citit nici o carte în ultimul an și că, 
daca a citit ceva,  nu au fost decat romane polițiste. 
 
Sau îți dai seama că a existat o schimbare, sau nu-ți dai seama. Dacă realizezi acest 
lucru, compania ta, va deveni un centru de dezvoltare și distribuție a know-how-
ului, va pune în aplicare sistemele de formare, pregăteste manuale, răspândeste 
cultura de muncă și de succes, și oameni entuziaști. Nu este adevărat că aceste 
lucruri sunt scumpe. In zilele noastre pentru o companie, este o cheltuiala pe care 
nu o face. 
 
În capitolul care arată ceea ce doresc angajații noștri, am vorbit de o altă mare 
schimbare. De, persoanele carora nu mai le este de ajuns un salariu. Ei au nevoie 
să „triumfe.“ Într-un studiu psihologic din 1980 („Psihologia Azi“, mai 1980),   s-a 
cerut , pe un eşantion reprezentativ din populaţie, ca acestia sa se auto-clasifice, 
cu privire la abilităţile lor lideri. Ei bine, a reieșit că 70% dintre oameni au crezut că 
aparțin, acelui 25% din top, din populaţia care, are efectiv,capacitatea personala 
mai buna pentru a motiva şi conduce pe alţii. Într-un studiu similar în ceea ce 
privește simpatia, 100% dintre oameni si-au exprimat opinia că ei aparțin, din  
jumătate cea mai simpatica a populație! 60% cred că ei aparțin din cei10% dintre 
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cei mai simpatici, și există chiar și un 25% dintre persoanele care se plasează la 1%, 
în partea de sus a clasamentului de simpatie. 
 
Dacă, compania noastră, contesta această necesitate concreta a angajaților noștri, 
o cerere pentru muncă grea în schimbul unui salariu la sfârşitul fiecărei luni, şi o 
întâlnire terminata cu o cina la sfârşitul anului, suntem chiar departe de adevar.  
Dacă aprecierea completă, atunci cand descoperi ca oamenii au facut ceva bine nu 
devine parte a filozofiei companiei noastre, dar este lăsata sa depinda sufletul bun, 
al vreunui manageri iluminat, noi pierdem o mare oportunitate. 
 

 Eu spun „a pierde o mare oportunitate“, deoarece această tendință specifică 
(individualismul trebuie să triumfe), combinată cu deficiențele din numeroasele 
companii referitoare la gestionarea și motivarea resurselor umane, furnizeaza, 
firmelor italiane, care vor să crească și să îmbrățișeze această filozofie, o 
oportunitate extraordinară. 
 
Companiile care adopta cu adevarat ideea de a crea câștigători, care vor pune în 
aplicare sistemele constante de a dezvolta și motiva resursa umana, ceea ce va 
îmbunătăți calitatea conducerii managerilor săi, în mod inevitabil, va atrage în cele 
din urmă atat din partea angajaților cat și managerul cel mai bun, oameni cu cel 
mai mare potențial și, în câțiva ani, va avea o armată extraordinară. 
 
Astăzi este motivația care mișcă lumea. Pentru a avea succes sau chiar pentru a 
supraviețui, trebuie să te adaptezi la aceste schimbări. Trebuie să faci unele 
modificări de bază în filozofia companiei. 
 
 
IDEI PENTRU CREAREA BAZELOR UNEI NOI FILOSOFII DESPRE RESURSA 
UMANE 
 
Multe dintre conceptele și studiile de caz din această carte sunt indicii valide 
pentru a face filosofia mai potrivită pentru dezvoltarea resurselor umane.   
 
Dar toate aceste idei și acțiuni de succes au fost dezvoltate de către oameni care 
au avut cateva idei centrale, si care i-au condus la: 
 
1) Marea majoritate a oamenilor nu sunt leneși, nu întotdeauna încearcă să te 
jefuiască și să nu fac intenționat greșeli. Sunt fiinţe simţitoare dacă sunt implicate 
şi dacă le oferi posibilitatea de a contribui la triumful grupului de care aparţin. Pot 
avea, de asemenea, o sută de mii defecte, lacune de formare sau lacune culturale 
(tineti seama că nimeni nu le-a mai explicat care ar trebuii sa fie conduita justa 
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pentru a atinge succesul), dar dacă le explici acestora ceea ce ar trebui să facă în 
interes propriu, ei bine, în limita posibilitatii lor si a capacitati lor de formare, ei vor 
face. 
 

 Aceasta este una dintre nevoile lor, mai degrabă decât ceva ce ei fac „deoarece au 
nevoie de un loc de muncă.“ 
 
Ar trebui să fie această idee de bază,cea care a născut conceptul de „causativitate 
a managerului.“ Vazand ca un procent atât de mare de oameni simte această 
nevoie, în cazul în care nu se manifestă în companie, trebuie să existe în mod 
inevitabil, un comportament inhibitor din parte companiei insusi sau din partea 
celor care o care gestioneaza. 
 
Apoi, există un procent, variind de la 3 la 8% din populație, care nu se va comporta 
în acest fel, și, probabil, în trecut, poate au abuzat de încrederea ta. Fiecare om 
tinde mai ușor să-si fixeze în minte experiențele negative, mai degrabă decât 
experiențe pozitive (realizezi această atenție umana de a fi negativ dacă ai asculta 
un buletin de știri). Nu lăsa câteva experiențe negative din trecut, pe care ai avut-o 
cu o mână de oameni, sa te faca sa creezi filtre permanente care afectează decizia 
ta pentru un om, și, prin urmare, capacitatea de a utiliza potențialul său. 
 
2) O a doua necesitate, importantă a omului este să se simtă protejat. Din timpuri 
preistorice omul este asociat în grupuri, deoarece el înțelege că într-un grup va 
supraviețui mai bine și are o protecție mai bună. 
 
Asigurați-vă, ca angajații vostri se simt protejati. Faceti să simtă încrederea, mai 
degrabă decât neîncrederea. Atunci când fac greșeli sau vă dezamăgesc, amintiți-
vă că în 92/97% din cazurile lor, nu o fac intenționat, dar au vrut să contribuie la 
echipa într-un mod pozitiv.  
 
Dacă te uiți la ei cu suspiciune, dacă lasi sa se vada neîncrederea ta sau critica ta, 
eliminați acel sentiment de protecție, ii dezorientati și, ii faceti mai vulnerabili, 
deoarece ei simt că grupul nu-i mai protejează. Astfel ii împingeti într-o dramă, 
care va avea efecte mult mai devastatoare asupra productivitatii lor, decat eroarea 
pe care încercati sa o reparati.   
 

Dacă simți că cineva nu poate face parte din grup, din cauza unei conduite care-l 
clasifică fără speranță printre cei 3-8% din oameni negativi, trimite-l departe, sau 
pune-l la un loc de muncă unde nu poate face nici un rău nimanui, dar absolut nu 
permite in nici un fel, ca felul său de a face sa influențeze viziunea pe care o ai 
despre toti ceilalți. 
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3) Fiecare dintre noi, atunci când pierd ideile 1) și 2) de mai sus, adoptă 
comportamente inhibitoare de productivitate, care limitează probabil daunele 
comise de această 3-8% din oameni negativi. Dar fac, totusi sa scada dramatic 
productivitatea, entuziasmul şi capacitatea de a contribui, ca si ceilalti. Adică, „Ca 
un copil care făcut o glumă despre profesor, ne face pe toti sa fim pedepsiti“  sau „ 
Din moment ce el m-a faultat, acum iau mingea, care este a mea și nu mai joc“, un 
raționament tipic copilăreasc care ne dau afara din joc, si pe noi. 
 
Asigurați-vă ca compania dvs., să recunoască faptul că oamenii sunt importanti, 
selectați manageri, în funcție de entuziasmul lor, capacitatea lor de entuziasmare 
și mai ales viziunea pe care o au despre alte persoame. 
 
Mulți au făcut deja acest lucru. Tu o vei face, sau vei continua să stai doar pe 
margine, trist cu mingea, în timp ce ceilalți copii vorbesc în liniște între ei pentru a 
vedea cum să te faca să te întoarci să te joci? 
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 EPILOG: DE LA IDEI LA PRACTICA 
 
„Poți alege de a acționa sau poți aștepta și spera la un miracol. Miracolele sunt 
fantastice, dar ele sunt, de asemenea, foarte imprevizibile " 
Peter Drucker 
 
După ce ai ajuns la acest punct din carte, ai avut deja ocazia, de a schimba multe 
idei, și apoi ai pus în mișcare un proces mental care te duce, spre a percepe 
oamenii din jurul tău într-un mod diferit, și apoi să acționezi mai eficient. 
 
Unele dintre informațiile pe care le-ai citit, ți-au furnizat unele idei pe care le-ai 
pus în practică imediat, altele pot avea un sistem de management integrat, care a 
fost deja utilizat.  
 
Dar, pe cat de pozitiv este punctul de vedere pe care l-ai dobândit, nu trebuie să 
uiți să treci la actiune. Ce modalitate mai bună de a consolida ideile funcționale 
dobândite în timpul acestei lecturi, dacă nu aceea de a trece la actiune și să 
consolidezi rezultatele? 
 
Unii dintre noi, în acest moment, s-ar putea întreba: „De unde încep?“ 
 
Apoi am încercat să oferim o schemă care exemplifică unele dintre principalele 
activități pe care, eu, le-as pune în funcțiune, dacă de mâine ar fi să ma ocup de 
managementul resurselor umane într-o companie care, pentru un timp“, l-a 
neglijat. 
 
Schema nu constituie o încercare de a rezolva cu o abordare unică, rigidă și 
neschimbătoare, problematica de motivare si gestionare a angajaților tuturor 
companiilor italiene. Este o primă abordare simplă, care este personalizata pentru 
situația fiecărei societăți în parte. În cazul în care o companie ar fi pus deja, in 
functiune multe dintre activitățile cuprinse în această schemă, atunci ar trebui să 
încerce să intensifice aplicatia. 
 
Încă o dată, acțiunile cuprinse în acest sistem nu sunt dintr-un studiu teoretic 
efectuat în laborator, în absența oamenilor. Acestea sunt acțiuni care au fost 
repetate pe teren. Dacă firma ta, are deja un program de dezvoltare și de 
îmbunătățire a personalului, în paginile următoare vei găsi unele informații 
valoroase pentru a le îmbogăți și a le rafina. 
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 PROGRAM DE APLICATIE PRACTICA 
 
1. În primul rând orice strategie bună, trebuie sa aiba ca scop influențarea culturii 
și filozofiei companiei, în ceea ce privește resursele umane. Rezultă că schimbarea 
trebuie să înceapă de la partea de sus. Președintele, CEO, și toți ceilalți manageri în 
cascadă, sunt primii care trebuie să adopte această filozofie de management. 
 
Faptul că funcționează pe organigrama de jos, fără a ne atinge de filosofia de 
afaceri, este una dintre cauzele principale pentru care, uneori, intervenția 
consultanților externi conduce la modificări care nu durează mult timp. 
 
Dacă sunteți administrator, sau partea superioară a companiei, faceti al vostru 
modul de gandire si de actionare din această carte și, mai presus de toate, 
dovediti-o cu comportamentul vostru, nu doar sa-l predicati. Dacă l-ati pus în 
practică voi, prin osmoză40 chiar si managerul tau va începe să facă acest lucru. 
 
2. Da o mana de ajutor scopului corporativ (puteti folosii, daca este necesar 
exemplele expuse la capitolul VII), astfel încât să includă faptul că societatea este 
un loc în care angajații au o șansă de a satisface nevoia lor de a triumfa. Un loc 
unde sa se poata dezvolta profesional, personal și economic. Implicați managerul, 
dacă este necesar, să fie creativ, dar răspundeți la următoarea întrebare: „Care 
este sansa pe care eu, o ofer la cea mai mare parte dintre angajaţii mei?". 
 
3.Puneti aceasta intrebare: "Care sunt sarcinile importante care ar trebui să ne 
ocupam, si care ar face o mare diferenţă pentru viitorul afacerii mele?". 
 
Fa o listă completă, intrand în detalii, şi asiguraţi-vă că v-ati  notat, de asemenea, si 
instruirea personalului. 
 
Studii nenumarate privind sistemele de management au arătat că firmele care 
investesc în angajații lor au randamente economice ridicate. În special, s-a 
constatat că societățile care investesc în dezvoltarea personalului său si-au 
îmbunătățit productivitatea, și au valoare mult mai mare decât cele care nu o fac. 
 

Fixeaza-ti in agenda termene specifice  pentru a le  aloca pentru aceste activități 
din cadranul II, şi ar trebui să-l respecti. Dacă nu-ti petreci cel puţin 30-50 % din 
timpul tau acestor sarcini, vei fi coplesit cu crize şi situaţii de urgenţă şi tu vei 
pierde pe termen lung obiectivul, motivaţia şi claritate, lăsând compania ta "fără 
stăpân". 
 
 
40 Osmoza: schimb reciproc de elemente sau caracteristici între două persoane.  
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4. Formeaza-ti manageri companiei, cu privire la managementul resurselor umane. 
Ce instrument de motivare ai propriilor tai oamenii lui,  furnizezi scopului elaborat 
în punctul 2 al acestui program, şi asigura-te de implementarea sistemelor de 
management expuse în această carte. Predică faptul că una dintre principalele 
activităţi ale managerului ar trebui să fie, acela de a entuziasma, de a angaja şi de a 
folosi forța de muncă care i-au fost încredinţate. 
 
5. Dacă încă nu sunt în uz, pune în aplicare intr-un în mod regulat (in aceeaşi zi si la 
aceeasi ora) a unor întâlniri de coordonare cu administratorul. Veti economisi 
foarte mult timp. 
 
6. Prezinta obiectivul întregului personal. Fa o prezentare cu fast, aratănd 
statisticile principale ale companiei, explicând planurile, distribuind premii, 
distincţii si veselie. Explica-le oamenilor cum pot ajuta echipa pentru a câştiga şi de 
a câştiga ei înşişi. 
 
Dacă nu sunteţi un bun orator, faceti pe altcineva să conducă adunarea, dar 
pregătiti-va şa ţineti un discurs, chiar voi. Chiar dacă tu nu te consideri un bun 
orator, dacă nu vorbeşti cel puţin o parte din timp angajaţilor tai nu vor crede ceea 
ce li s-a spus. Ei doresc să auda de la tine. 
 
Asiguraţi-vă că întâlnirea nu va avea tonuri critice faţă de angajaţi sau 
departamente. O întâlnire ar trebui să fie revigoranta şi motivanta şi ar trebui să 
rămână pozitiva.Dacă aveţi o plângere împotriva cuiva sau a unelor departamente, 
exprima-le într-o discutie personala, şi nu în timpul unei întâlniri. 
 
Dacă e prima întâlnire pe care o faci, sau este prima pe care o faci, dupa ceva timp, 
nivelul de participare a oamenilor te-ar putea lăsa un pic perplex. Poti fi timid sa 
vorbesti sau nu cu adevărat implicatat. Tine cont că, probabil, sunt oarecum 
confuzi, nu înţelege ce sa intamplat cu tine. Unii dintre ei chiar s-ar putea gândi, 
"Dar unde smecheria?". Persista cu întâlnirile şi vei vedea că, încetul cu încetul, 
oamenii vor prinde încredere, se vor deschide şi se vor implica. 
 
Dacă cineva intervine de multe ori în tonuri critice în cadrul reuniunii, confruntă 
persoana într-un interviu. Nu permite, ca această critică sa ruineze, entuziasmul 
tuturor. 
 
Asigura-te că ai întâlniri regulate la toate nivelurile, astfel încât să faci informatiile 
sa circule.       
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7. Incearca sa dezvolti și să distribui statistici de măsurare a productivității 
individuale și de departament. Dar nu le folosi pentru a critica oamenii. Utilizeaza-
le pentru că oamenii fac comparații între ele, și au feedback cu privire la modul în 
merge activitatea lor. Adesea comparaţia între colegii devine mai mult decat o mie  
de critici. Prezintă, des statistici, da prime (nu doar economice) la oameni sau la 
departamente care au rezultate mai productive. Incurajează oamenii, care sunt 
mai puțin productivi, pentru a crește productivitatea lor.  
 
8. Asigura-te, ca in compania ta, cercetarea și selecție personalului, devine, o 
activitate obișnuită, și nu una extraordinara. 
 
Înainte de a mă opri și de a-mi spune-mi că nu vă puteţi permite alt personal, 
sunteţi deja peste personal, sau, că anunţurilor costa prea mult, permite-mi să-ţi 
explic următoarele: 
 
Includerea de noi oameni, includerea de tinere talente, adesea amplifica, 
motivează şi ii face mai puţin stagnanti, chiar şi pe oamenii care există deja în 
cadrul structurii. Este fascinant să vezi câti de mult angajatori, traiesc adesea o 
"reîntinerire culturale" când acesta este insotit de o nouă persoană, motivata si cu 
trasaturi pozitive.  
 
Inserarea unei noi talente accelerează dezvoltarea culturală a companiei noastre, 
reintinereste managerul şi devine în mod automat un efect revigorant asupra 
întreagii structuri. Lipsa de noi intrări inseamna stagnare şi, cu viteza de pe pieţele 
din această epocă modernă, STAGNAREA INSEAMNA MOARTE. 
 
Vrând-nevrând, companiile care au cifra de afaceri zero si in care nu se insereaza 
noi talente, tind să devină statice şi vulnerabile. Cu aceasta nu intenţionez să vă 
cer să va plasati "peste personal", dar vreau să vă rog să "cautati in mod constant 
oameni buni şi cu potenţial". 
 

 După cum spune, un vechi prieten de-al meu, antreprenor „în compania mea 
există întotdeauna loc pentru un nou element de valoare.“ Problema este că, dacă 
așteptați poziția sa fie vacantă, și nu sunt active pentru a scotoci pe piață, atunci 
când avem cu adevărat nevoie de un nou element care sa fie valid, acesta nu este 
disponibil, astfel încât aveți tendința de a cădea înapoi pe „răul cel mai mic.“ 
 
Este un fapt că companiile puternice în motivarea personalului sunt, de asemenea, 
acele companii care căuta şi selecteaza în mod regulat, mai degrabă decât "atunci 
când este necesar". Intr-adevar, ca poate in acel moment nu au nevoie de cineva, 
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dar dacă găsesc o persoană care este valabila, la naiba, pot jura ca vor gasi modul 
de a o inseri. 
 
Dacă nu ai pe cineva care sa se dedice de recrutarea si la selectia de personal ca, si 
sarcina a sa normală, fa pe cineva care să aibă grijă sa faca asta, chiar şi part time. 
Dacă aveţi deja pe cineva care sa faca această, asigurate ca aceasta persoană sa fie 
instruita. 
 
9. Şi în cele din urmă, amintiţi-vă că dacă vrei ca lucrurile să se schimbe, trebuie în 
primul rând sa te schimbi tu. Buna dispozitie şi entuziasmul tau sunt printre cele 
mai valoroase active ale companiei tale, şi au impact pe fiecare dintre angajaţii tai. 
Pastreaza-i in forma, si ganditi in mod cauzativ.    
 
Dacă doresti sau nu, aminteste-ti, ca esti bateria care încărca şi dă energie la 
fiecare angajat. Dacă tu te opresti, se opreste si compania. Pentru a continua să 
irigi afacerea ta cu acest entuziasm şi această putere extraordinară, mai întâi de 
toate, trebuie să ai grijă de tine: alege comportamentul etic, ai grijă de familia ta, 
educatia ta si de auto-perfectionarea activitatii tale, stabil şi continuu, 
frecventeaza persoane care te entuziasmeaza si care te inspira.    
 
"Nimic fantastic nu a fost realizat vreodată cu excepţia celor care au îndrăznit sa 
creada că ceva din interiorul lor a fost mai puternic decât circumstanţele pe care 
trebuiau sa le infrunte." 
 
Bruce Barton  
 

 Citatul din Barton întruchipează adevărata semnificaţie a acestei cărţi. Astăzi 
compania ta poate fi în creştere sau, poate naviga în apele învolburate. 
Performanţă angajaţilor tai ar putea fi pentru tine o sursă de mândrie sau fi motiv 
de tensiune, agitaţie sau chiar şi frustrare. Tu, insuti poti fi într-o stare în care 
navigand rapid spre obiectivele tale si fiind condus de evenimente într-o 
"incertitudine, fara nici o destinatie şi fara nici un pic sau deloc, entuziasm ". 
 
Cu această carte am încercat sa-ti ofer unele arme şi unele instrumente practice 
pentru motivatia si gestionarea grupului şi oamenilor tăi. Nu este vorba de tehnici 
experimentale. Nu trebuie să faci pe cobaiul şi fi primul care să le folosească. Mii 
de manageri înaintea ta le-au pus deja, cu succes in practica. 
 
Dar mesajul acestei cărţi este altul. Oricât de mult de ostile şi inadecvate pot fi 
circumstanţele in care te afli azi pentru a le infrunta, cu atât mai mult vă puteţi 
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simţi la pamant, în interiorul tau este putere extraordinară, puterea de a te 
recupera din orice eveniment negativ şi de a reveni la traseul tau catre visele tale. 
 
Vei fi unul dintre acei lideri curajosi care a crezut că, în cadrul acestora exista ceva 
mai puternic decât circumstanţele cu care trebuie sa te confrunti? Vei avea curajul 
extraordinar, necesar ca sa crezi în angajaţii tai şi în acea putere imensă, care este 
o parte inalienabilă a fiecăruia dintre noi? 
 
Mi-o doresc prietene, fiindca de asta, mai mult decât oricare alta tehnica, va 
depinde viitorul tau, succesul tau si nu numai fericire ta, dar, de asemenea, si a 
persoanelor care va sunt dragi voua. 
 
 Ai curajul de a crede ca ceva din interiorul tau este mai puternic decât orice alta 
circumstanta. 
 
Tu alegi..  
 
 
SFARSIT 
 
Copyright © 2002 ENGAGE Srl  
 
TOATE DREPTURILE RESERVATE 
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MULTUMIRI 
 
Mulți înainte au căutat mijloace de a motiva și de a îmbunătăți productivitatea 
personalului. Fără ei, această carte ar fi fost imposibila.  
Cu toate că multe dintre datele și tehnicile cuprinse în această lucrare sunt 
rezultatul unor studii și aplicații practice desfășurate în cadrul companiilor client, 
eu încă mai trebuie să recunosc că fără ajutorul și punctele de vedere ale multor 
autori și oameni de afaceri prieteni care înainte au abordat acest subiect și au 
căutat soluții, nu aș fi mers foarte departe. 
 
O recunoaștere specială merge la consultanți și colegi de la Mind Business School. 
Sprijinul lor a fost remarcabil, atât sub formă de sugestii și acțiuni de succes, cât si 
sub formă de cooperare practică: testarea pe teren, aplicații și tehnici testate, 
tehnici dezvoltate, feedback-uri cu privire la funcționalitatea anumitor proceduri și 
nu în ultimul rând  sprijin și ajutor în timpul scrierii manuscrisului. 
Practicabilitatea datelor conținute este în mare parte datorită încurajarii constante 
de către mulți clienți care încă de la început ne-au impins să evoluam, pentru a 
rafina abordarea și de a dezvolta mai multe și mai simple, tehnici, practice și 
funcționale. 
Alți autori care au studiat înainte mea, motivația personalului au exercitat o 
influență importantă în cercetare și au fost o sursă de inspirație și de ajutor. 
Printre acestea aș dori să menționez: 
Tom Peters pentru cercetările sale asupra motivației individuale din interiorul unei 
intreprinderi. 
 
Stephen Covey pentru monumentala sa lucrare, eficacitatea personală și factorii 
care caracterizează o persoană de succes.  
 
Ken Blanchard per la sua grande ricerca sulla motivazione e sul miglioramento del 
personale e per i suoi saggi contenuti nell’opera “Heart of a Leader” (Cuore di un 
Leader). Ken Blanchard pentru cercetările sale extinse asupra motivației și 
perfecționarea personalului și eseurile sale în lucrarea “Heart of a Leader” (Inima 
unui lider). 
 
Pentru toate persoanele menționate mai sus, multumirile mele cel mai profunde si 
aprecierea mea. Deși am semna această carte, munca din greu a fost făcuta sau 
cauzata de acestia. 
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DESPRE AUTOR  
 

Paolo A. Ruggeri este unul dintre membrii fondatori ai Open Source de 
Management www.opensourcemanagement.it, care consideră că antreprenorii 
pot invata mai mult succes de la alţi antreprenori. 
 
Cu cercetători şi consultanţi, Open Source de Management a ajutat deja peste 
2000 de companii şi mii de manageri în aplicarea unor tehnici conţinute în această 
carte. Numărul mare de clienţi noi, care folosesc în fiecare săptămână, Open 
Source de Management de Service, a creat un nou trend în perfecţionarea 
resurselor umane în Italia. 
 
Paolo şi-a început cariera trecand prin toate etapele, de jos in sus, şi, folosind 
asupra sa tehnicile cuprinse în această carte, a ajuns să fie unul dintre oratorii 
motivationali de calitate superioară din Italia. Tematicile seminariilor sale variaza 
de la cea a conducerii la cele mai recente evoluţii de cercetare asupra motivaţiei 
personalului, la auto-realizare, la vânzări, la management intreprinderilor. 
 
Alla capacità di sintetizzare in strategie e formule pratiche le idee e i concetti 
provenienti da varie discipline, Paolo unisce una grande abilità nell’ispirare e 
motivare persone provenienti da tutti i livelli sociali. 
 
Nu este o simplu cercetător care studiaza teorii fără a avea o societate în care sa le 
experimenteze.  Este responsabil pentru construirea departamentului tehnic, de la 
Open Source Management, o realitate că în ultimii trei ani a inceput să prindă 
rădăcini cu consultanţi şi birouri în toate marile oraşe italiene, iar in aceste haine, 
Paolo traieste in fiecare zi, pe pielea lui, problemele si stresul managerului care are 
angajamentul de a motiva şi de a gestiona personalul. 
 
In această carte oferă cititorilor săi tehnici şi acţiuni de succes, dezvoltatate in 
cincisprezece ani de muncă, care au ajutat, numeroase companii italiene,  mici şi 
mijlocii, să atingă poziţia de lider în piaţa sa. 
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                                               APROFUNDARI  RECOMANDATE 
 

Cititorului care vrea să aprofundeze studiul relativ asupra motivaţiei şi 
îmbunătăţirea resurselor umane, ii recomandăm următoarele texte: 
 
Titluri disponibile în limba italiană la data publicării: 
 
Cele Şapte Reguli ale Succeslui, Stephen Covey, Franco Angeli Editura 
 
In  Cautarea Excelentei, Tom Peters e Robert Waterman, Sperling &Kupfer 
 
Titluri disponibile în limba engleză la data publicării: 
 
 
Cele 100 de Legi Absolut Indistructibile ale Afacerilor de Succes, Brian Tracy, Berret 
Koheler 
 
1001 Ways to Energize Employees, Bon Nelson, Workman 
 
 Inima unui  Lider, Kenneth Blanchard, Honor Books 
 
Serviciul Profesional Firm 50,, Tom Peters, Alfred A. Knopf Inc. 
 
 Strategi de Viata Fac Ce Functioneaza, Fac Ce Contează, Philip C. Mc Graw, 
Hyperion 
 
 
 
Texte publicate de Engage Srl: vezi “Resurse pentru Aprofundari” a pag. 263 
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 Resurse pentru Aprofundare 
 
Cititorului care vrea să aprofundeze studiul motivaţia şi îmbunătăţire resurselor 
umane, ii recomandăm următoarele alte lucrări publicate de Engage Srl. 
 

● Etica excelentei –Valorile care determina succesul tau. Autorul Paolo A. Ruggeri. 
Această carte oferă o descriere simplă a valorilor care alcătuiesc etica de excelenţă 
şi efectele care decurg din aplicarea acestora sau încălcarea lor. Etica de Excelenţă 
este fundamentul succesului. Depind de aceasta motivatia ta, mobilizarea ta 
pozitivă, încredere pe care o ai în tine, posibilităţile care-ti sunt oferite. Încălcarea 
lor generează eşecuri. Este un subiect prea important, pentru că sa continue să fie 
ignorat. 
 
● Cele Zece Reguli ale Succesului –Traieste ca un protagonist, revolutioneaza 
ideile tale si relatiile cu alte persoane pentru ati îmbunătăţi rezultatele. Autorul 
Paolo A. Ruggeri. O simplă ilustrare a celei mai frecvente erori facuta cei care nu 
poate atinge succesul in arena profesionale. Un scurt si util manual de auto analiza 
pentru a introduce proprii tai angajaţii  in cultura de excelenţă. 
 
● Alege cine te ajuta  Fa sa crească compania gasind oameni care împărtăşesc 
visele tale. Autorii Federica Broccoli şi Flavio Cabrini. O carte de selecţie. Dar nu 
doar o alta carte pe selecţie. O carte este născut din dorinţa de a ajuta orice 
antreprenor pentru a găsi oamenii potriviţi pentru a îndeplini visele lui. A alege 
cine te poate ajuta. Pentru a cunoaşte în "spatele scenei", identifica şi a elimina 
toate barierele şi dificultăţile care ţin oameni buni departe de companii, 
înţelegerea "ideei virus"  care functioneaza ca un scut invizibil la includerea de noi 
angajati. 
 
 
DESIGUR, STAFF-UL DE LA  OPEN SOURCE MANAGEMENT VA FI MAI MULT DECÂT 
FERICIT SĂ VA SFĂTUIASCĂ DESPRE INSTRUMENTELE  EDUCAŢIONALE PENTRU A 
LE UTILIZA PENTRU A CONSTRUI UN GRUP DE OAMENI CARE POATE FACE  
DIFERENTA. 

 
Pentru mai multe informaţii: 
 info@opensourcemanagement.ro 
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 Resurse de training 
Open Source Management 
 

Open Source Management  
Paolo A. Ruggeri se numara printre fondatorii sai avand funcția de Directorul 
Tehnic de cercetare și dezvoltare. 
 
Open Source Management prin intermediul consultanților și birouri situate în 
întreaga țară acesta se dedica de ani de zile la stabilirea politicilor de management, 
dezvoltarea și îmbunătățirea Resurselor Umane. 
 
Există multe resurse educaționale sau de studiu ulterior, Open Source 
Management oferă antreprenorului sau manager care vrea să înceapă un program 
de îmbunătățire a resurselor umane: de la analiză la evaluarea potențialului 
individual, pentru analiza nivelului de motivație percepută de angajații, la cursuri și 
intervenții menite să insufle principiile de conducere și etică în managerii lor și, în 
worshop și seminarii pentru a transforma fiecare companie de vânzări într-un 
adevărat și corect „ model de vânzări “. 
 
OSM Descriere: conceptul de open-source este sinonim cu acces gratuit. Open 
Source Management functioneaza în lumea consultantei de afaceri prin 
identificarea stocurilor câştigătoare ale intreprinderilor mici şi Mijlocii Italiene, 
acum în creştere şi apoi să distribuie aceste cunoştinţe într-un mod eficient si 
practic. Open Source de Management nu doar că: gestioneaza o comunitatemare 
de întreprinderilor mici şi mijlocii italiene, care fac diferenţă în piaţă, colecteaza şi 
partajeaza acţiunile lor câştigătoare. 
 
Pentru mai multe informaţii despre serviciile oferite de Open Source  Management 
sau pentru o intalnire cu un consultant,trimiteti-ne e-mail, fara nici o obligatie, la 
info@opensourcemanagement.ro 
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Pentru toata gama de servicii disponibile pentru "nou lider" pentru a îmbunătăţi 
capacitatea de a conduce grupul catre realizarea obiectivelor de afaceri: 
 

Open Source Management: Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna 
Tel. 051 8490411 Fax 051 8490155 
www.paoloruggeri.it e-mail: info@osmanagement.it 
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