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Atentie!

Aceasti carte nu este recomandati regilor, impi-
rafilor, lorzilor, baronilor, confilor, marchizilor, cneji-
lor, guvernatorilor, sultanilor, vechililor, gambelanilor,
prim-miniqtrilor, generalilor, adjuncfilor, directorilor,
redactorilor-gefi, prefeclilor, gefilor de magazin, de

divizie sau de serviciu gi, in general, niciunuia dintre
cei care au o funclie important5, mai cu seami daci
au fost numi$ formal in aceasti funcfie.

Aceasti carte poate fi cititi doar cu anumite
precaufii de pregedinli, primari, consultanEi, senatori,
directori de personal, lideri de sindicat, conducitori
de asocialii nonprofit sau federagii, gefi de partide sau

de alte structuri, mai ales in situalia in care, de la ale-

gerea lor in fruntea structurii respective gi pAni azi, au

constatat o scidere de popularitate.
Aceasti carte e semirecomandatl antrenorilor,

artigtilor importanfi, impresarilor gi altor liber-profe-
sionigti de succes, mai ales in situagia in care au con-

statat, in ultimul timp, o diminuare a cererii pentru
serviciile lor, dar nu au flcut nimic.

Aceasti carte e recomandati ziarigtilor, profesori-
lor, avocafilor, sportivilor, arhitecfilor, producitorilor,
project-managerilor, actorilor, regizorilor, fotografi-
lor, ilustratorilor, designerilor, tinerilor politicieni'



vAnzdtorilor din prima linie, scriitorilor gi tuturor celor
ce pot gi trebuie si corecteze ceea ce nu merge bine.

Aceasti carte trebuie neapirat cititi de toti cei
care, de cAnd se gtiu, au fost dali la o parte cu o bitaie
peumir.

Aceasta e cartea celor gata si schimbe lumea.

SORINTRANCA,
suporter al schimbirii

Joel Spolsky schimbH lumea

Poate nu lumea ta, dar, in orice cazr lumea progra-

matqrilor, a companiilor de software qi a oamenilor
care colaboreazh ca ele. Totuqi, mod,ul in care |oel
schimbi lumea meriti atenfa fiec[ruia dintre noi.

Degi foel conduce o companie micd de software
din NewYork City, adevirata lui pasiune este si discu-

te despre cum trebuie condusi o companie mici de

software. Prin intermediul blogurilor, al ci4ilor gi al

conferinlelor, |oel a schimbat felul in care numeroqi

oameni inteligenfi se raporteazl la identificarea,
angajarea gi tratarea programatorilor. De-a lungul
timpului, |oel a format un trib mare 9i influent din
oameni care se bizuie pe conducerea lui.

Un trib este un grup de oameni aflali in legituri
unii cu al$i, cu un lider gi cu o idee. Timp de milioane
de ani, oamenii au ficut parte dintr-un trib sau altul.
Un grup are nevoie de numai doui lucruri pentru a fi
considerat un trib: un interes comun gi o modalitate
de comunicare. Joelle asiguripe amAndoui. Conduce
un tflrg profitabil de locuri de munci, ce ii atrage pe cei

mai buni programatori (gi cele mai bune slujbe) din
lume. A creat chiar extrem de utilizatul Test foel, un
indicator al gradului in care un loc de muncl este

,,prietenos" cu programatorii. O ciutare a cuvintului



,loel" pe Google oferiT6 demilioane de rezultate, iar
]oel Spolsky este primul, exact ce i se cuvine.

Triburile au nevoie sI fie conduse. Uneori conduce
o persoand, alteori conduc mai multe. Oamenii vor
relafii, dezvoltare gi ceva nou. Vor schimbare.
Conducerea lui Joel le-a asigurat schimbarea. I-a ofe-
rit tribului siu un mijloc de acliune prin care si poati
modifica substantial modul de lucru din propria
industrie. in timp, gi-a descoperit pasiunea-(gi gi-a
dezvoltat compania).

Nu pofi avea un trib firi un lider - gi nu pofi fi lider
firi un trib.

O cilStorie lungi gi stranie

Cu 4o de ani in urmd, ferry Garcia gi The Grateful
Dead auluato serie de decizii care au schimbatpentru
totdeauna industria muzicald. poate ci nu lucrezi in
industria muzicali gi poate ci nu ai fost niciodati la un
concert Dead, insi impactul pe care l-a avut Dead
afecteaziaproape toate industriile, inclusivpe a ta.

in afara faptului ci au cAgtigat peste Loo de milioa-
ne de dolari, cei de la The Dead ne-au ajutat si inlele-
gem cum funclioneazd triburile. Nu au reugit prin
vAnziri-record (au avut un singur album in Top 4o). in
schimb, au reugit si atragi gi si conducd un trib.

Noi, oamenii, n-avem incotro: trebuie si aparfi-
nem de ceva. Unul dintre cele mai puternice mijioace
de supraviefuire pe care le avem la indemAni este si
facem parte dintr-un trib, si formim un (gi si luim
forma unui) grup de oameni care impirtigesc o viziu-
ne comund.. Suntem atragi de lideri gi de ideile lor gi

nu putem rezista iuregului apartenenfei gi fiorului
noutilii.

Atunci cAnd un Deadhead. ii spune altuia
,,2-r+7o"reste unfel de cod secret. Zimbetele, imbri-
$girile gi stringerile de mAini ne definesc - aparte-
nenla la un trib reprezinti, in mare mdsuri, felul in
care ne vedem pe noi ingine.

Dorim sd aparfinem nunumai unui singurtrib, din
cAte se pare, ci mai multora. Iar daci ni se oferi instru-
mentele necesare si ni se ugureazi munca, tot ne vom
alitura triburilor.

Triburile ne imbunitilesc viafa. Iar conducerea
unui trib este cea mai buni viali dintre cite existi.

Ctndva, triburile erau locale

facqueline Novogratz schimbi lumea. Nuprin con-
ducerea oamenilor din oragul ei, ci prin invitarea locu-
itorilor din zo de liri s[ se aliture unei migciri. RAnd
pe rind, Jacqueline ii inspiri pe antreprenorii din firi-
le in curs de dezvoltare si creeze intreprinderi care
si-i aiute pe oamenii din jurul lor. Sprijini crearea de
organizatii care furnizeazi apipotabili, ambulange gi

ochelari de citit... qi o face intr-un fel care intrece toate
agteptirile.

facqueline nu se mulfumegte doar si conduci
Fondul Acumen, ci reuqeqte si schimbe din ridicini
ideea de filantropie. Tribul ei de donatori, angajagi,
antreprenori gi suslinitoi sebazeazi pe conducerea
ei, care ii inspiri gi ii motiveazi.

* Denumire generici pentru admiratorii grupului rockThe Grateful Dead (n.t.).



CAndva, geografia era importanti. Tribul era for-
mat din togi locuitorii unui sat, din togi admiratorii unui
model_de magind din Sacramento sau din tofi demo-
crafii din Springfield. Corporaliile gi alte organizaEii
gi-au creat intotdeauna propriiletriburi in juruIsediilor
sau pielelor lor - triburi de angajali, clienli sau enoriasi.

Acum, internetul elimini geografi a.
Ceea ce inseamnd cI triburile actuale sunt mai

mari. Dar, gi mai important, inseamni ci. acum existl
mai- multe triburi, triburi mai mici, triburi influente, tri_
buri orizontale, triburi verticale gi triburi care nu ar fi
putut exista inainte. Triburi cu care lucrezi, triburi cu
care cilitoresti, triburi cu care cumperi. Triburi care
voteazd,, iare discutd, care luptd. fiiburi unde toatd
Iumeaili cunoagte numele. profesionistiide la CIAfor_
leyn-un trib, ca gi voluntarii de la eClU (American
Civil Liberties Union).

Existi o avalangd de noi instrumente disponibile
care ne ajuti si conducem triburile pe care le formim.
Facebook, Ning, Meetup gi Twitter. Squidoo,
B11e-camp, Craigslist gi e-mailul. Existd, literaLnente,
mii demodalitili in care putem coordona gi conecta
grupurile de oameni, modalitdgi care, pur gi simplu, nu
au existat cu o generafie inainte.

Insd toate acestea sunt inutile dacd nu te hotdrdsti
si conduci. Totul se duce de rdpi daci spiritul,e" a"
coSdu-1e1e este compromis. Dicd egti pasiv, dacd nu
teimplici.

Multe triburi. Multe instrumente. Vreau sI-1i vor_
besc despre amAndoui. piafa are nevoie d,e tine, noi
avem nevoie de tine, iar instrumentele sunt aici, te
agteapt{. Nu lipsili decAt tu, viziunea gi pasiunea ta.

tn ciutarea unei mi;ciri

Unele triburi sunt inerte. Preferi statu-quoul gi in5-
buqi orice membru al tribului care indrdzneste si ches-
tioneze autoritatea gi ordinea existente. Mari organizalii
caritabile, cluburi mirunte, corporafii combative * toate
sunt triburi gi toate sunt inerte. Nu prea mi intereseazd
astfel de triburi. Nu creeazi lucruri de valoare qi sunt
cam plictisitoare. insd fiecare membru al acestor triburi
este in aqteptarea unei migciri, fiecare grup agteapt[ si
fie vitalizat gi transformat.

Migcarea este ceva palpitant. Este opera multor
oameni, toli conectafi, togi in ciutarea a ceva mai bun.
Noile instrumente extrem de perfecfionate ale interne-
tului simplifici mai mult decAt niciodatd crearea unei
miqciri, ducerea treburilor la bun sfirgit, punerea
lucrurilorin migcare.

Totce lipsegte este conducerea.

Triburile nu mai sunt atat de flexibile

Inainte de aparifia internetului, coordonarea gi con-
ducerea unui trib erau dificile. Erau dificile comunica-
rea, coordonarea acfiunilor, dezvoltarea rapidi. Astizi,
desigur, comunicarea instantanee face ca lucrurile si
fie mai incordate, nu mai flexibile. in lumea de azi,
BarackObamapoate strAnge5o de milioane de dolariin
z8 de zile. tn lumea tribali inflexibili a acestui deceniu,
Twitter, blogurile, comunicarea video online gi nenu-
mirate alte tehnologii contribuie la crearea unei dimen-
siuni complet noi a ceea ce inseamnd apartenen{a la un



trib. Toate noile tehnologii sunt concepute si conecteze
triburile gi si le potenfeze eforturile.

Te rog si refii! Pe tot parcursul cirtii, voi oferi multe
exemple din intemet, dintre noile instrumente uluitoare
care sunt create pentru a sprijini triburile si devini mai
eficiente. Dar internetul este doar un mijloc, o modalita-
te simpl5 de punere in practici a unor tactici. Adevirata
putere a triburilor nu are nimic de-a face cu internetul,
ci doar cu oamenii. Nu ai nevoie de o tastaturi pentru a
conduce... ai nevoie doar de dorinfa de a realiza ceva.

Iar daci ifi lipsegte aceasti dorinfi, nu intra in pani-
cd. Uneori este in reguli si nu preiei conducerea, une-
ori este in reguli si lagi pe altul si ia cuvAntul gi si te
ghideze. Forfa acestei noi ere este simpli: daci wei (ai
nevoie, trebuie) si conduci, atunci o pogi face. Este mai
uqor decAt niciodatd gi avem nevoie de tine. Dar, dacd
acum nu este momentul potrivit, daci aceasta nu este
catuza ta, atunci stai locului. Conducerea generoasd gi
veritabili va anula intotdeauna eforturile egoiste afe
celor care vor si conduci doar pentru ci sunt in stare.

Cum era acel Shiraz?

Gary Vaynerchuk administreazi un website despre
vinuri (http://tv.winelibrary.com/) gi are un trib.
Milioane de oameni din intreaga lume vin la el si vor-
beasci despre pasiunea lor pentru vinuri. ii ajuti sd des-
copere noi vinuri qi sd inleleagi mai bine vinurile pe
care le iubesc. Dar Gary nu vinde publicului sIu gi nici
nu il dirijeazd. in schimb, conduce un trib. Este un act
de generozitate 9i impulsul unei migciri, nu o gdselniti
de marketing. Nu forleazi, ci conduce.

Scriau sauvorbeau despre vinuri oamenii gi inainte?
Bineinfeles. Informa$a n-a fost niciodati greu de gisit.
Ceeace-lfacepe Garysdaibd succes este felulin careuti-
lizeazi un nou mediu gi noi tehnici pentru a-gi impirtlgi
pasiunea, pentru a-i pune pe oameni in leglturi gi pen-
tru a genera schimbarea. $i, astfel,'se dezvolti o miqcare.

Tribuldin interior

Mich Mathews este prim-vicepregedintele Depar
tamentului Central de Marketing de la Microsoft. Bill
Gates gi Steve Ballmer i-au acordat incredere pentru a

administra pozilionarea pe piafi a Microsoft timp de

aproximativ un deceniu. Probabil nu at' auzit niciodati
de Mich. Nu e o eruditi sau o personalitate dominanti.
in schimb, conduce un trib de mii de oameni in interio-
rul Microsoft, oameni care dezvolti gi modeleazd politi-
cade marketingaMicrosoft. Tribulo ascultipe Mich; o
respecti gi o urmeazi. Atenlia acordati de acest trib
intem este unprivilegiu cAgtigatcumulti munci si cuo
deosebiti responsabilitate.

Aceasti carte se adreseazi tuturor celor care iqi pro-
pun si conduci un trib. in interior sau in exterior, posi-
bilit[file sunt imense.

Oportunitatea

Este simplu: existi triburi pretutindeni in ziua de
azirininteriorul si in afara organizatiilor, in zona publi-
ci sau privati, in organizalii non-profit, la qcoali, pe tot
globul. Fiecare membru al acestor triburi tAnjegte dupi



conducere gi relalii. Este o ocazie pentru tine - o ocazie
pentru a gisi sau a forma un trib gi pentru a-l conduce.
intrebarea nu e: ,,Pot eu face astal". intrebarea corecti
e: ,,imi propun si fac asta?".

Multi vreme, am scris despre faptul ci, astizi, toti
suntem vAnzitori. Explozia canalelor media, combina-
ti cu cregterea puterii indivizilorin interiorul organiza-

fiilor, semnifici faptul ci aproape oricine poate
infl uenla vA nzar ea a aproape orice.

Aceasti carte aduce ceva nou. Nimeni nu este doar
un vdnzitor -fiecare este ;iunlider. Explozia numirului
de triburi, grupuri, aduniri qi cercuri de interes inseam-
ni ci oricine doregte si schimbe ceva o poate face.

Firi lideri nu existd discipoli.
Tuegtiunlider.
Avem nevoie de tine.

Ceva in care si credem

Triburile inseamni credingl- increderea intr-o idee
si intr-o comunitate. $i sunt clidite pe respectul gi
admiragia fafi de liderul tribului gi, in egali m5.suri,
faln de ceilalgi membri.

Credeli in ceea ce facefi? in fiecare zi? Se dovedegte
ci aceast[ credinli este o strategie strilucit5.

Trei lucruri s-au intAmplat, aproximativ in acelagi
timp. Toate trei conduc la aceeagi concluzie (temporar
inconfortabill, dar, in cele din urmi, minunati):

r. Mulfi oameni incep si inleleagi faptul ci mun.
cesc din greu si ci, daci ar face ce le place (gi ar

pune lucrurile in migcare), ar primi mult mai
multe satisfaclii decAt atunci cAnd, pur qi simplu,
agteapti salariul qi concedierea (sau moartea).

z. Multe organizalii au descoperit cd modelul bazat
pe intreprinderea producitoare de bunuri gi ser-

vicii nu mai este la fel de profitabil ca inainte.

3. Mul$ consumatori au decis si nu-gi cheltuiasci
banii pe bunuri de duzind. Si au decis si nu-gi
risipeasci timpul adoptAnd idei prefabricate. in
schimb, s-au hotilrAt si-qi petreaci timpul 9i
si-gi cheltuiasci banii pe mod[, povegti,lucruri
care conteazi gi in care cred.

Agadar, aici suntem. Trdimintr-o lume incare avem

puterea si punem lucrurile in migcare, dorinfa si
facemlucrurile incare credem 9i care ne roagi siieqim
in evidenqi. $i totugi, in mijlocul acestor evolulii, tot ne

impotmolim.
Ne impotmolim respectAnd nigte reguli arhaice.

Ne impotmolim in domenii care nu doar eviti
schimbarea, ci care i se opuninmod activ.

Ne impotmolim in teama de ce va spune geful, pen-

tru ci ne este frici si nu avem ne cazati.
Mai presus de toate, ne-am impotmolit comportAn-

du-ne ca manageri sau angajafi, nu ca liderii care am
putea ajunge.

Preferim o fabrici in locul unui trib

Ironia este c[ toati aceastiteami era, cAndva, utili.
Teama de schimbare este intrinseci majoritilii orga-

nismelor, fiindci schimbarea este un prim semn al



riscului. Teama de schimbare intr-o mare intreprinde_
re este utild cAnd eficienfa este la ordinea zilei. Astizi,
totugi, teama care ne proteja la serviciu a devenit dus_
manul nostru; este obstacolul care ne sti in cale.
Imagineazi-fi ci ai fi lucrat la AOL, ca agent ipotecar
sau la Sears. Poate cd ar fi fost distractiv o vreme, dar
nu mai este deloc distractiv cAnd firma incepe si aibi
probleme.

,,Cum !i-a mers astizi?" este o intrebare care con_
teazi mai mult decAt pare. Se pare ci persoanele care
iEi iubesc cel mai mult serviciul sunisi cele care fac
treaba cea mai bund, cele care au cel -"i -"r" impact
gi care genereazd cele mai importante schimbiri.
Reugesc si schimbe felul in care vid ei lumea, dar,
mai ales, reusesc sd schimbe lumea. Contestind sta_
tu-quoul, un grup de eretici descoperi ci o singuri
persoani, una singuri, poate genera o imJnsd
schimbare.

Jonathan Ive se distre azildeminune la Apple, insd,
pe lAngi asta, are o contribufe majori. Conduce echi_
pa lor de design si furnizeazi tribului Macintosh idei
pe care acesta le imbrigigeazi,

Micah Sifrynu e doarbucuros si desfisoare o acti_
vitate zilnici la personal Democracy Forum (Forumul
pentru Democrafie personali), ci genereazd o schim_
bare fundamentali in f'elul in care ne raportdmlapoli_
tici. Mii de oameni depind de conducerea lui Micah,
iar acesta, la rAndul lui, tgi petrece timpul desfigurAnd
o activitate care conteaza.

Ereticii sunt noii lideri. Cei care contesti sta-
tu-quoul, care ies in fafa triburilor lor, care creeazi.
migciri.

Piala ii recompenseazl acum - 9i chiar pare s6-i

prefere - pe eretici. Este evident mai arnuzant si faci
regulile decAt si le respecfi gi, pentru prima dat6, este

gi profitabil, important gi productiv si procedezi exact

tstfel.
Aceasti schimbare poate fi mai serioasi decAt

crezi. Dintr-odati, ereticii, scandalagiii gi agengii pro-

vocatori nu mai sunt doar o sull in coasti - sunt qi

cheia succesului nostru. Triburile ili asiguri influenfa.

$i fiecare dintre noi are mai multi influenfd decAt ori-

cAnd. Vreau si te gAndegti la ramificaliile noilor influ-
enfe. Sper si inlelegi ci cea mai profitabil5 cale este 9i

cea mai de incredere' cea mai ugoari gi cea mai dis-
tractivi. Poate, doar poate, voi reuqi sd ili dau un
impuls prin care vei deveni tu insuli un eretic.

De ce trebuie sI conduci? De ce acum?

Aceasti carte pune laolalti cAteva idei mari care,

luate impreunl, formeazi un argument irezistibil.
Cu triburi proliferAnd pretutindeni, existi un mare

deficit de lideri. Avem nevoie de tine.
Tezamea:

r Pentru prima dati in istorie, se agteapti ca fie-
care membry al unei organizagii, nu doar geful,

si conduci.
o Structura debazd. a locului de munci din ziua

de astizi sugereazi ci schimbarea este mai
ugor de generat decAt niciodatd si ci indivizii au

o influenli mai mare decit oricfrnd.


