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La începuturi
Îmaginat�i-vă ce loc trist ar fi fost planeta asta dacă nimeni 
n-ar fi avut niciodată o idee măreat�ă. Am fi fost s�i acum nis�te 
sălbatici goi care comunică î�ntre ei prin gemete s� i mor-
măieli, căutând adăpost î�n scorburi s� i scormonind după 
mâncare.

Dar, slavă Domnului, unul dintre strămos� ii nos� tri a 
gândit măret� s� i s-a î�nfăs�urat î�n piei de animale pentru a se 
feri de intemperii; altul a gândit măret� s� i a construit un 
adăpost primitiv; un altul a gândit măret� s� i a hotărât să se 
statornicească undeva s� i să cultive pământul, î�n loc să hoi-
nărească î�n căutarea hranei î�n funct�ie de anotimp.

Milioane de ani mai târziu, Ralph Lauren a gândit mă-
ret�, a cusut un logo pe acele piei de animale s� i a fondat 
Polo, un imperiu al modei cu venituri anuale de s�ase mili-
arde de dolari. William Levitt a gândit măret�, s� i-a î�nfiint�at 
Levittown (inventând totodată s� i suburbia), construind î�n 
cele din urmă 35 000 de case mici, care să adăpostească 
câte o familie, s� i ajungând astfel la o avere de s�aizeci de 
milioane de dolari (pe vremea când s�aizeci de milioane 
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î�nsemnau ceva). Îar î�n 1867, Alva Kinney a gândit măret� s� i 
a î�nceput să vândă saci de făină din recolta proprie, du-
când la î�nfiint�area companiei ConAgra, ce atinge î�n prezent 
venituri anuale de douăsprezece miliarde de dolari.

Fiecare progres, fiecare cres�tere s� i afacere de succes 
din istoria omenirii se datorează gândirii măret�e. Marii 
gânditori au creat navele spat�iale, zgârie-norii, computere-
le, liniile de asamblare, hamburgerii de la fast-food s� i toate 
progresele î�n s� tiint�a medicală. De-a lungul acestui drum, 
piat�a i-a răsplătit frumos pe aces�ti mari gânditori. Bill Gates, 
Warren Buffett s� i Sam Walton, tot�i au î�nvins î�nt�elepciunea 
convent�ională, au gândit măret�, au schimbat î�n mod sem-
nificativ lumea s� i au adunat averi de miliarde de dolari.

Nu ducem lipsă de idei mărețe
Î�n fiecare an, milioane de afaceri sunt fondate î�n î�ntreaga 
lume. Uneori e vorba de un singur om, î�n biroul lui de aca-
să. Î�n unele cazuri, prieteni s� i parteneri î�s� i unesc resursele 
pentru a-s� i î�mplini un vis. Îar î�n altele e vorba de lansarea 
unei unităt�i de product�ie sau de servicii care urmează să 
aibă mii de angajat�i. Î�n cazul fiecărui nou business, există 
două certitudini: a fost vorba de o idee măreat�ă î�n spatele 
deciziei de a face pasul cel mare s� i nici măcar un singur 
business nu a fost creat cu gândul la es�ec. Din păcate, jude-
când î�n funct�ie de rata mortalităt�ii afacerilor, nu e suficient 
să gândes�ti măret� pentru ca succesul să fie asigurat.
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O enigmă
Î�n fiecare an, SUA î�nregistrează mai mult de s�aizeci de mii 
de falimente. Î�n fiecare an, visurile a sute de mii de patroni 
se năruie. Î�n ultimul deceniu, mai mult de o mie de mari 
companii, titani faimos� i care păreau că ar fi trecut testul 
timpului – cu nume precum United Airlines, Kmart, World-
Com, Enron, PG&E, Conseco, Lehman Brothers, Washington 
Mutual s� i CAT Group –, au ajuns la faliment. Multe studii 
extrem de citate conchid că patru din cinci noi afaceri es�u-
ează î�n primii cinci ani de existent�ă. Un studiu recent al 
Universităt�ii din Texas sust�ine că 98% din companiile mici 
dau faliment î�n decursul a 11 ani. Oare gândirea măreat�ă 
defectuoasă să fie responsabilă pentru aceste performant�e 
nedorite s� i pentru es�ecuri sau lipses�te un alt ingredient?

Patru tipuri de a gândi și de a acționa
Dovezile de gândire măreat�ă sunt prezente î�n fiecare î�ntre-
prindere de succes. Dar fără o execut�ie potrivită, s� i gândi-
rea măreat�ă duce inevitabil la es�ec. Există patru tipuri de 
gândire s� i de act�iune (de execut�ie) disponibile pentru fie-
care lider s�i companie. Noi am descoperit că acele companii 
care excelează la capitolul performant�e financiare constante, 
pe termen lung, se î�ncadrează, toate, într-o singură catego-
rie din aceste patru posibile.

Gândește prudent, acționează prudent. Î�ntreprin-
derile care fac parte din această categorie sunt fie mici afa-
ceri de familie, companii pentru care singura ambit�ie e să 
asigure un salariu patronului (sau patronilor), fie î�ntre-
prinderi care se agat�ă cu disperare de vestigiile unui trecut 
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î�ndepărtat, mai bun. Acestea nu sunt dispuse să investeas-
că î�n afacerea lor s� i, fie pentru că nu au nevoie, fie dintr-o 
slăbiciune de caracter, sunt foarte zgârcite cu finant�ele lor. 

Cu except�ia cazurilor î�n care nis�a lor de piat�ă necesită 
ocazional aptitudini de un grad mai î�nalt sau există o lipsă 
de competit�ie, aceste companii dispar când managerii ies 
la pensie sau mor sau când client�ii le abandonează î�n fa-
voarea unor competitori cu oferte mai atractive.

Singura except�ie de la descrierea anterioară o consti-
tuie oamenii care au ales intent�ionat să gândească prudent 
s� i să act�ioneze prudent, pentru că ei cred că toate afacerile 
au inerent ceva rău. De obicei, aces� ti oameni aleg să se 
afunde î�n pădure, să stea î�n cabane fără utilităt�i, unde t�es 
macrameuri, î�ns� iră mărgele viu colorate s� i modelează lu-
mânări î�n forme de nisip, pe care le vând apoi la târguri de 
mes�tes�uguri s� i festivaluri de protest.

Oamenii care gândesc s�i act�ionează prudent nu sunt î�n 
general un pericol decât pentru propriile lor î�ntreprinderi.

Gândește prudent, acționează măreț. Pentru că au 
rareori idei originale, acest tip de afaceris�ti se mult�umesc 
să-s� i exagereze realizările din trecut s� i să ofere altora opi-
nii nesolicitate despre cum să-s� i conducă afacerea. 

Î�i vei găsi perorând pompos despre aspectele negative 
ale Wal-Mart s� i despre cum sunt distrus� i micii î�ntreprinză-
tori de fiecare dată când are loc o î�ntâlnire de dimineat�ă a 
camerei de comert�, unde se oferă gratis Krispy Kremes. 
Chiar dacă propria lor afacere nu s� i-a atins niciodată po-
tent�ialul economic maxim, asta nu-i î�mpiedică să aibă 
viziuni bombastice despre propriile realizări.
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Dacă nu le iei sfaturile î�n serios, oamenii care gândesc pru-
dent s�i act�ionează măret� nu sunt, de fapt, competitori serios�i 
pe nicio piat�ă, dar bravada lor nesfârs�ită poate fi obositoare.

Gândește măreț, acționează măreț. Toată lumea e 
familiarizată cu această tipologie, fie că o regăsim î�n Clinton, 
Mississippi, fie pe Madison Avenue. Î�narmat�i cu o idee mă-
reat�ă, aces�ti oameni de afaceri pornesc pe un drum promi-
t�ător – apoi ceva se î�ntâmplă s�i î�i aruncă î�napoi î�n umbră.

La î�nceput vezi s�iruri de birouri animate, pline de direc-
tori executivi, tineri s� i entuzias�ti, armate de asistent�i obe-
dient�i s� i o ierarhie tot mai exagerată. Se merge t�ant�os� , s� i 
fiecare eventuală strategie e trâmbit�ată cu arogant�ă. Mai 
târziu se descoperă aproape î�ntotdeauna că veniturile au fost 
umflate artificial, profiturile – supraestimate, valoarea ac-
t�iunilor – manipulată, iar fondurile, delapidate.

Oamenii care gândesc măret� s� i act�ionează pe măsură 
sunt periculos�i pentru angajat�i (aces�tia probabil î�s� i vor pier-
de slujba atunci când s�eful cel mare va anunt�a concedieri ca 
să-s�i asigure spatele), pentru distribuitori (care s-ar putea 
să nu mai fie plătit�i fără aprobarea curt�ii de apel î�n caz de 
faliment) s�i pentru act�ionari (ale căror investit�ii s-ar putea 
evapora).

Gândește măreț, acționează prudent (Oftat de us�u-
rare). Aces�tia sunt oamenii s� i companiile care au înțeles 
cum stă treaba. Ei se disting prin performant�ele lor finan-
ciare consistente pe termen lung. Gândirea lor măreat�ă e 
bazată pe idei mari autentice, pe rezolvarea problemelor 
client�ilor, pe a face lucrurile mai bine ori pe a crea valoare.
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Aces�ti oameni nu se folosesc de companie ca de viste-
ria lor personală. Î�n loc să-s� i piardă capul că au succes, 
rămân modes�ti, cu picioarele pe pământ. Continuă să fie 
apropiat�i de client�ii lor s� i î�nt�eleg că organizat�ia nu va avea 
un viitor pe termen lung dacă nu sunt atinse obiectivele pe 
termen scurt. 

Ei sunt gata să renunt�e la lucrurile care nu funct�ionează; 
î�i determină pe tot�i cei implicat�i î�n afacere să gândească s� i 
să act�ioneze ca nis�te patroni; s�i, î�n mod constant, inventează 
noi afaceri, oferind client�ilor solut�ii reciproc avantajoase. 
Ei î�s� i selectează cu grijă competitorii, muncesc neobosit 
pentru a construi comunităt�i de admiratori î�nfocat�i, s� i cea 
mai mare satisfact�ie a lor este să identifice s� i să ajute la 
cres�terea unor viitori lideri.

Oamenii s�i companiile care gândesc măret� s�i act�ionează 
prudent sunt benefice pentru angajat�i, pentru distribui-
tori, pentru act�ionari s� i pentru comunitate, î�n general.

Mergi înainte... Gândește măreț!
Mergi î�nainte s� i gândes�te măret�! Dar când vine timpul să-t�i 
pui ideile î�n practică, urmează principiile de a gândi măret� 
s� i de a act�iona prudent practicate de companiile care s� i-au 
crescut, an după an, numărul de client�i mult�umit�i, venitu-
rile s� i profiturile, indiferent că au traversat vremuri bune 
sau rele.



PIATRA DE TEMELIE

Cu picioarele pe pământ

Oamenii care conduc acele companiile americane care reu-
s�esc cel mai bine să-s�i crească constant veniturile nu sunt 
celebrităt�i s�i nu caută faima. De fapt, e mai degrabă ca atunci 
când î�t�i auzi pentru prima oară vocea î�nregistrată s�i î�t�i sună 
foarte ciudat; la fel s� i cei mai mult�i dintre aces� ti oameni 
găsesc că e bizar să-s�i vadă numele î�n presa scrisă.

Până la momentul î�n care am făcut lista finală de com-
panii s� i le-am ales, din 72 000 de candidate, pe cele nouă 
cu cele mai profitabile s� i consistente afaceri pe care le-am 
studiat s� i despre care am scris, eram convins� i că fiecare 
companie s� i fiecare director general ar fi pe bună dreptate 
mândri să se afle printre cei selectat�i s� i bucuros�i să colabo-
reze cu noi. Î�n schimb, după cum putet�i citi mai detaliat î�n 
sect�iunea de cercetare, să pătrunzi î�n interiorul acestor 
companii este ca atunci când vrei să scot�i un dinte... doar 
că mai rău.

1
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Fiind î�n mod constant asediat de directori generali s� i 
oameni de PR care mă î�ntreabă: „Cum poate compania mea 
să se regăsească î�ntr-una dintre cărt�ile tale?”, m-am scărpi-
nat î�n cap s� i m-am î�ntrebat de ce companii cu realizări atât 
de mari nu ar dori ca performant�ele lor să fie cunoscute.

Până la urmă, pe măsură ce am petrecut mai mult timp 
cu liderii acestor remarcabile companii s� i am ajuns să-i cu-
noas�tem, răspunsul a devenit foarte limpede. Fără î�ndoială 
o parte din ret�inerea lor de a se deschide către noi, î�mpre-
ună cu companiile pe care le conduc, provenea din dorint�a 
de a nu-s� i dezvălui secretele, dar nu acesta a fost principa-
lul motiv pentru care nu doreau să se î�ntâlnească cu noi. 
Niciunul dintre liderii acestor companii nu are vreun inte-
res să fie portretizat ca un CEO celebru. Gândul î�n sine le 
repugnă.

Nu vet�i găsi î�n aceste companii care-s� i cresc veniturile 
î�n mod constant nici măcar un singur lider alunecos, plin de 
el, cu bravură de om care s�tie să se vândă. Î�n fapt, vet�i găsi 
exact tipologia opusă: oameni foarte modes�ti care conduc 
s� i au î�n grijă companii la fel de pline de modestie.

Doar un tip obișnuit
Î�n timp ce străbăteam t�ara î�n lung s� i-n lat, pentru a-i î�ntâl-
ni s� i intervieva pe cei care conduc companiile despre care 
aveam î�n cele din urmă să scriem, am fost constant impre-
sionat�i văzând că sunt oameni cu picioarele pe pământ.

După fiecare interviu cu un CEO, interviu ce dura o zi 
î�ntreagă, as�teptam până nu ne vedea s� i nu ne auzea nimeni, 
apoi zâmbeam s�i spuneam: „Î�t�i vine să crezi... fără pretent�ii... 
doar o persoană obis�nuită?” Liderii pe care î�i î�ntâlneam 
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erau unul mai modest ca altul. Datorită felului lor de a fi, ei 
au t�inut pentru sine, ani de-a rândul, aceste poves�ti fasci-
nante. Îar noi am descoperit adevărate comori.

Chiar s� i după ce am petrecut ore î�ntregi î�ncercând să-l 
cunoas�tem pe fiecare lider s� i să vorbim despre compania 
sa, î�n momentul î�n care discut�ia ajungea să-l vizeze perso-
nal, fiecare CEO devenea î�n mod vădit stânjenit de situat�ie. 
Tipic pentru interviurile noastre este următorul schimb de 
replici din transcrierea interviului cu Robert Silberman, 
director general al Strayer Education.

JASON JENNINGS: Î�n fine, vorbit�i-mi despre dumnea-
voastră. Spunet�i-ne povestea, pentru că eu...

ROBERT SILBERMAN: Sincer, nu e chiar atât de impor-
tantă.

JJ: S� tiu, dar spunet�i-ne câte ceva. „M-am născut î�n...”
RS: Ei bine, cel mai important, pentru mine, este să 

vorbim despre modelul de business.
JJ: Vom vorbi s� i despre asta...
RS: S� i despre ceea ce î�ncercăm să realizăm aici...
JJ: Doar am nevoie de câteva detalii de background.
RS: Pentru că majoritatea lucrurilor pe care le văd î�n 

acest tip de jurnalism sunt cu adevărat tâmpenii. S� i cred că...
JJ: De acord. Dar, de asemenea, se î�ntâmplă să s�tiu că at�i 

citit ultima mea carte s� i at�i folosit-o, s� i nu vi s-a părut o 
tâmpenie.

RS: Asta e adevărat. 
JJ: Deci, doar câteva lucruri despre dumneavoastră, vă rog...
RS: Doar că mi-am dat seama că partea de CEO este...
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JJ: Auzit�i, avet�i cuvântul meu de onoare. Cartea asta nu 
este despre dumneavoastră, doar am nevoie de un mic 
condiment. Trebuie ca cititorii să afle că am ajuns cumva la 
sufletele celor despre care am scris.

RS: OK, pentru scurt timp am fost ofit�er naval...

Niciunul n-a fost nerăbdător să-s�i î�mpărtăs�ească poves-
tea personală, pentru că niciunul nu credea că e o poveste 
care merită spusă. Însistau că povestea adevărată e cea a 
companiei, iar contribut�ia lor personală la fondarea sau 
conducerea acesteia nu era prea importantă.

Noi tot as� teptam să dăm peste caricatura unui CEO 
pompos, perfect coafat s� i fals, gata să ne captiveze cu po-
ves�ti despre cuceririle lui personale s� i profesionale. Dar nu 
s-a î�ntâmplat s� i ne trezeam constant căutând cuvinte noi 
prin care să descriem cât de autentic s� i modest era carac-
terul acestor oameni pe care i-am î�ntâlnit. 

După fiecare interviu, sfârs� eam discutând despre 
acelas� i subiect: prin ce magie au ajuns aceste companii î�n 
topul celor cu cele mai mari venituri din t�ară? S� i mereu tră-
geam aceeas�i concluzie: natura rezervată a oamenilor din 
fruntea acestor companii e î�n centrul capacităt�ii acestor 
î�ntreprinderi de a-s� i cres� te î�n mod constant veniturile. 
Egoul pur s� i simplu nu este relevant î�n aceste companii. 
Oamenii care conduc afacerile obt�in o puternică satisfact�ie 
din succesul î�ntreprinderilor lor s� i din contribut�ia pe care 
ei o au de a le ghida î�n moduri pe care alt�i directori mai 
put�in priceput�i s� i mai put�in modes�ti le pot doar invidia.
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Oamenii modești construiesc culturi ce 
prețuiesc modestia

Prima cerint�ă a leadershipului eficace este realizarea unei 
evaluări realiste a oamenilor s� i resurselor ce urmează a fi 
administrate s� i a unui plan de bătaie. Când o î�ntreprindere 
este condusă de un om cu nasul pe sus, egoist, avid după 
publicitate, planul de bătaie e deja determinat s� i, până la 
urmă, compania va ajunge să semene cu liderul ei, prelu-
ând î�nsus� irile fizice s� i psihologice ale acestuia. Dar când î�n 
fruntea unei organizat�ii stă cineva care nu e mereu dornic 
de a-s� i da important�ă s� i are un comportament s� i pretent�ii 
modeste, organizat�ia s� i planul ei de viitor vor ajunge să-i 
semene foarte bine.

Fiecare dintre aceste organizat�ii det�ine propriile ca-
racteristici s� i propria cultură, care oglindesc viziunea fon-
datorului/directorului/liderului, dar î�n acelas� i timp este 
independentă de acesta; cultura organizat�ională devine 
astfel ceva mai presus de fiecare om î�n parte. Î�n cercetările 
s� i interviurile noastre, am descoperit că fiecare companie 
dintre cele mai pricepute î�n a-s� i cres�te constant veniturile 
este, î�n profunzime, o organizat�ie extrem de modestă.

Șapte atribute
Î�n timpul cercetărilor noastre, am identificat s�apte carac-
teristici î�mpărtăs�ite de liderii s�i organizat�iile pe care aces�tia 
le-au construit sau le-au condus s� i pe care noi le conside-
răm demne de luat î�n seamă. Îată lista noastră cu cele s�ap-
te atribute de bază ale modestiei î�ntâlnite î�n companiile 
cărora le-am realizat profilul.




