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T OTUL
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LIDERI

DE CE
„TOTUL

AM ALES TITLUL
DESPRE LIDERI“?

V

å întreba¡i probabil de ce scriu o altå carte despre talentul de a fi lider.
Am så vå povestesc o întâmplare care vå va explica motivul pentru
care „Totul despre lideri“ a våzut lumina tiparului.
Sunt invitat în fiecare an så vorbesc în fa¡a angaja¡ilor companiei Thomas
Nelson Publishers din Nashville, Tennessee, lucru pe care îl fac cu foarte
multå plåcere. Editorii mei sunt partenerii mei, iar Thomas Nelson îmi este
asociat de peste un deceniu.
În timpul celei mai recente vizite, m-am adresat tuturor angaja¡ilor
companiei – de la directori pânå la angaja¡i de rând, explicându-le de ce
scriu cår¡i. Fac asta pentru cå vreau så-i ajut pe oameni så ob¡inå succesul
în via¡å. ªi pentru a ob¡ine succesul în via¡å, oamenii trebuie så ståpâneascå
anumite talente în patru domenii extrem de importante: Rela¡iile Interumane,
Munca în Echipå, Atitudinea ¿i Capacitatea de a Conduce. Acestea sunt
subiectele despre care scriu în mod obi¿nuit, pentru cå de ele depinde ca o
persoanå så ob¡inå succesul ADEVÅRAT.
Dupå ce mi-am încheiat discursul, Mike Hyatt, editorul companiei ¿i
Pete Nikolai, vice-pre¿edintele departamentului de vânzåri, au venit la mine
¿i mi-au spus:
– John, oamenii ne cer mereu cår¡i mici, pe care så le poatå citi dintr-o
suflare. Ar trebui så scrii cår¡i mici ¿i facile despre fiecare dintre subiectele
pe care le-ai dezbåtut în celelalte cår¡i ale tale. ªi ar trebui så începi cu
subiectul care te-a propulsat pe topurile celor mai vândute cår¡i, realizate
de „The New York Times“ ¿i „Business Week“. Este vorba despre ¿tiin¡a
conducerii (talentul de a fi lider).
Via¡a oamenilor este deosebit de agitatå. Timpul este pre¡ios, iar
informa¡iile pe care le primesc sunt suprasolicitante. În ultimii 30 de ani,
oamenii au fost practic invada¡i de informa¡ii, acestea fiind de mii de ori
mai multe decât erau acum 5.000 de ani. Ziarul „New York Times“, de
exemplu, con¡ine în paginile sale – în fiecare zi – mai multe informa¡ii decât
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cele care le parveneau oamenilor în Anglia secolului al XVII-lea. În ultimii
cinci ani, cantitatea informa¡iilor s-a dublat ¿i va continua så se dubleze.
ªi a¿a a våzut lumina tiparului „Totul despre lideri“. Este primul din
cele patru volume care vå oferå „un studiu prescurtat“ al condi¡iilor pe care
trebuie så le îndeplini¡i ca så atinge¡i succesul mult visat. „Totul despre
lideri“ este chintesen¡a lucrurilor vitale pe care trebuie så le ståpâni¡i, lucruri
pe care le-am acumulat de-a lungul a peste 30 de ani de experien¡å în
domeniu. Cartea vå oferå defini¡ia capacitå¡ii de a conduce, vå dezvåluie
condi¡iile pe care to¡i liderii trebuie så le îndeplineascå ¿i vå demostreazå
felul în care aceastå capacitate de a conduce influen¡eazå nu numai via¡a
voastrå, ci ¿i pe cea a oamenilor pe care îi conduce¡i.
ªtia¡i cå fiecare dintre noi nutre¿te o influen¡å puternicå asupra a cel
pu¡in 10.000 de oameni în timpul vie¡ii? A¿adar, întrebarea nu este dacå
noi influen¡åm sau nu pe cineva, ci cum ne influen¡åm semenii. Menirea
cår¡ii este aceea de a vå ajuta så vå perfec¡iona¡i talentul de lider ¿i de a
ob¡ine succesul pe plan personal, dar ¿i profesional. Indiferent dacå dorin¡a
voastrå este så pune¡i bazele unei afaceri, så vå ajuta¡i copiii sau så vede¡i
lumea întreagå, primul pas pe care trebuie så-l face¡i este så vå perfec¡iona¡i
talentul de lider.
Sir Francis Bacon spunea cå ¿tiin¡a înseamnå putere. În perioada vie¡ii
lui, în care oamenii nu aveau acces la informa¡ii, acest lucru era adevårat.
Dar, aståzi, ar fi mai potrivit så spunem cå ¿tiin¡a conferå putere – atâta
timp cât aceasta este dorin¡a voastrå. Dorin¡a mea este aceea de a vå conferi
putere pentru a putea trece la urmåtorul nivel.

PARTEA I

D EZVOLTAREA
UNUI LIDER

1

DE

CE ESTE OBLIGATORIU CA LIDERUL
SÅ SE PERFECºIONEZE MEREU ?

Cu cât talentul de a conduce este mai mare,
cu atât cre¿te ¿i nivelul eficien¡ei.

Î

n deschiderea conferin¡elor mele despre acest subiect, le explic adesea
oamenilor Legea Pragului Limitativ, pentru cå aceasta îi ajutå så în¡eleagå
valoarea ¿tiin¡ei conducerii. Dacå reu¿i¡i „så capta¡i“ esen¡a acestei legi,
pute¡i observa impactul extraordinar pe care îl are aceastå ¿tiin¡å asupra
tuturor aspectelor vie¡ii. Iatå despre ce este vorba: Talentul de a conduce
determinå pragul de eficien¡å al unei persoane. Dacå acest talent este prea
pu¡in conturat, atunci ¿i poten¡ialul este scåzut. Dacå acest talent este puternic
accentuat, atunci ¿i eficien¡a este mai mare. Så vå dau un exemplu: dacå
talentul de a conduce se aflå undeva pe la nivelul 8, atunci eficien¡a nu va
depå¿i niciodatå nivelul 7. Dacå talentul se aflå abia la nivelul 4, atunci
eficien¡a nu va depå¿i nivelul 3. Capacitatea de a conduce – fie bunå, fie
rea – determinå întotdeauna eficien¡a ¿i impactul poten¡ial asupra organiza¡iei
voastre.
Am så vå relatez o poveste care ilustreazå foarte bine Legea Pragului
Limitativ. În 1930, doi fra¡i tineri, Dick ¿i Maurice, s-au mutat din New
Hampshire în California în cåutarea Visului American. Abia ie¿iserå de pe
båncile ¿colii, iar ora¿ul lor natal nu le oferea prea multe oportunitå¡i. A¿a
cå s-au îndreptat spre Hollywood, unde ¿i-au gåsit de lucru pe un platou de
filmare.
Dupå un timp, spirirul lor întreprinzåtor ¿i interesul pentru lumea
spectacolului i-a determinat så deschidå un teatru în Glendale, un orå¿el
aflat la o distan¡å de 5 mile de Hollywood. Dar în ciuda tuturor eforturilor
lor, afacerea nu s-a dovedit profitabilå, fapt care i-a determinat så caute
alte oportunitå¡i de afaceri.
12
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O NOUÅ OPORTUNITATE
În 1937, fra¡ii au deschis un mic restaurant drive-in (la marginea ¿oselei),
situat la est de Glendale. Pentru cå oamenii din sudul Californiei deveniserå
în anii ’30 dependen¡i de ma¿inile lor, restaurantele drive-in începuserå så
aparå peste tot. Clien¡ii intrau cu ma¿ina în locul de parcare din jurul
restaurantului, comandau meniul pe care îl doreau ¿i î¿i primeau meniul pe
tåvi, stând în ma¿ini. Mâncarea era servitå în farfurii de por¡elan, cu tacâmuri
din metal ¿i pahare din sticlå.
Micul restaurant al lui Dick ¿i Maurice s-a bucurat de un succes råsunåtor,
iar în anii ’40, ¿i-au mutat afacerea în San Bernardino, un orå¿el în plinå
dezvoltare, situat la 50 de mile de Los Angeles. Au construit un complex
mai mare ¿i ¿i-au extins meniul, adåugând – pe lângå hot-dog, cartofi pråji¡i
¿i diverse båuturi shake – friptura de vacå, sandwich-uri cu carne de porc,
hamburgeri ¿i alte preparate. Afacerea lor a explodat. Vânzårile anuale au
atins suma de 200.000 $, iar profitul celor doi fra¡i a fost de 50.000 $ în
fiecare an – sumå care i-a propulsat în elita financiarå a ora¿ului.
În 1948, intui¡ia le-a spus cå venise timpul schimbårilor, a¿a cå aduc
anumite modificåri afacerii lor. Au eliminat locurile pentru ma¿ini ¿i au
început så serveascå numai pietonii. Au redus meniul, concentrându-se asupra
vânzårii hamburgerilor. Au eliminat farfuriile, paharele din sticlå ¿i
tacâmurile din metal, preferând produsele din hârtie. ªi-au redus costurile
¿i pre¡urile pentru clien¡i. Au creat ¿i a¿a numitul Sistem Rapid de Servire.
Bucåtåria s-a transformat acum într-o linie de asamblare, unde fiecare
lucråtor încerca så efectueze opera¡iunile cu vitezå maximå. Scopul lor era
så serveascå o comandå în mai pu¡in de 30 de secunde. ªi au reu¿it. Pe la
mijlocul anilor ’50, cifra lor de afaceri se ridica la 350.000 $, iar profitul
net anual ob¡inut de Dick ¿i Maurice era de 100.000 $.
Cine erau ace¿ti fra¡i? În fa¡a micului restaurant atârna o reclamå
luminoaså pe care scria simplu MCDONALD’S HAMBURGERS. Dick ¿i
Maurice McDonald dåduserå lovitura, iar restul e – dupå cupå cum se spune
– poveste veche, nu-i a¿a? Nu e deloc a¿a. Fra¡ii McDonald nu au mers
niciodatå mai departe, pentru cå incapacitatea lor de a conduce a constituit
o piedicå în calea succesului adevårat.

POVESTEA

DIN SPATELE POVE ªTII

Este adevårat cå fra¡ii McDonald ob¡inuserå siguran¡a financiarå. Aveau
una dintre cele mai profitabile afaceri cu restaurante din ¡arå, iar geniul lor
se regåsea în organizarea serviciului oferit clien¡ilor, ceea ce a dus la crearea
unui nou sistem de servire a båuturilor ¿i a diverselor produse alimentare. De
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fapt, talentul lor devenise atât de cunoscut în acest domeniu, încât oameni
din întreaga ¡arå au luat legåtura cu ei pentru a afla mai multe lucruri despre
metodele folosite. La un moment dat, primeau pe lunå peste 300 de scrisori
¿i telefoane. Astfel a luat na¿tere ideea de a comercializa conceptul McDonalds.
Ideea francizei în domeniul restaurantelor fusese aplicatå de câteva decenii.
Pentru fra¡ii McDonald reprezenta o modalitate de a face bani fårå så mai fie
nevoi¡i så mai deschidå un alt restaurant. În 1952, au fåcut primii pa¿i pe
aceastå cale, dar eforturile lor s-au soldat cu un e¿ec. Motivul a fost cât se
poate de simplu: le lipsea talentul de lideri pentru a fi cu adevårat eficien¡i.
Dick ¿i Maurice erau ni¿te proprietari de restaurante cât se poate de
abili. În¡eleageau cum så conducå o afacere, cum så-¿i facå sistemul de
operare mult mai eficient, cum så reducå costurile ¿i så creascå profiturile.
Erau ni¿te manageri eficien¡i. Dar nu erau lideri. Gândirea lor era destul de
limitatå din acest punct de vedere. În plin succes, Dick ¿i Maurice au fost
învin¿i de Legea Pragului Limitativ.

F RAºII SE ASOCIAZÅ CU UN LIDER
În 1954, cei doi fra¡i s-au împrietenit cu Ray Kroc, un lider prin excelen¡å. Kroc era proprietarul unei companii mici, care vindea aparate pentru
prepararea shake-urilor din lapte. Restaurantul fra¡ilor McDonald era unul
dintre cei mai buni clien¡i ai såi ¿i de îndatå ce l-a vizitat, ¿i-a dat seama de
poten¡ialul acestuia. Concepuse deja în mintea sa o extindere pe plan na¡ional.
A încheiat în curând o afacere cu fra¡ii McDonald ¿i, în 1955, pune bazele
companiei McDonald’s System, Inc. (cunoscutå mai târziu sub numele de
McDonald’s Corporation).
Kroc a cumpårat imediat drepturile de francizå pentru a folosi afacerea
drept model ¿i prototip. Apoi a început så-¿i formeze o echipå ¿i så
construiascå o organiza¡ie care så extindå afacerea pe plan na¡ional.
În primii ani, Kroc a fåcut multe sacrificii. De¿i trecuse de 50 de ani,
muncea ore întregi, a¿a cum fåcuse ¿i la începutul carierei sale de afacerist
cu 30 de ani în urmå. A eliminat din programul såu foarte multe distrac¡ii
¿i plåceri, printre care ¿i sportul såu preferat – golful. În primii opt ani
petrecu¡i la McDonald’s, nu a primit nici un salariu. A împrumutat bani de
la bancå, garantând cu propria asigurare pe via¡å pentru a acoperi salariile
câtorva lideri-cheie pe care îi dorea în echipa sa. Sacrificiile ¿i talentul de
lider l-au råsplåtit în cele din urmå. În 1961, pentru suma de 2,7 milioane
de dolari, Kroc a cumpårat drepturile exclusive pentru McDonald’s,
transformând compania într-o adevåratå institu¡ie americanå ¿i entitate
globalå. Nivelul eficien¡ei ¿i talentul de lider cu care Ray Kroc era înzestrat
erau net superioare fa¡å de cele ale predecesorilor såi.
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În perioada în care Dick ¿i Maurice încercaserå så aplice sistemul francizei,
au reu¿it så vândå conceptul lor de servire doar unui numår de 15 cumpåråtori,
din care numai 10 au deschis restaurante. Pe de altå parte, poten¡ialul de lider
al lui Ray Kroc era extrem de promi¡åtor. Între 1955 ¿i 1959, el a reu¿it så
deschidå 100 de restaurante. Patru ani mai târziu, numårul lor a ajuns la 500.
Aståzi, compania a deschis peste 21.000 de restaurante în nu mai pu¡in de
100 de ¡åri.1 Talentul de lider – sau mai bine spus lipsa acestuia – a fost
pragul care a determinat eficien¡a fra¡ilor McDonald.
Cred cå succesul existå în stare latentå în fiecare dintre noi. Dar mai
cred ¿i cå succesul personal fårå a avea talent de lider aduce cu sine doar o
eficien¡å minimå. Influen¡a exercitatå de o persoanå depinde de talentul
såu de conducåtor. Cu cât vrei så urci mai sus, cu atât talentul ¿i influen¡a
trebuie så fie mai puternice. Realizårile personale depind de capacitatea
voastrå de a vå conduce semenii.
ªi acum vå voi oferi un exemplu. Så presupunem cå pe o scarå de 1 la
10, succesul vostru se situeazå la nivelul 8. Este un nivel bun. Cam aici se
situau ¿i fra¡ii McDonald. Så presupunem înså cå talentul vostru de lider
este la nivelul 1. Nivelul eficien¡ei ar aråta în felul urmåtor:
SUCCESUL FÅRÅ TALENTUL DE LIDER
A
B
I
L
I
T
Å
º
D
E
L
I
D
E
R

10
9
8
7
6
5
4
3
2

EFICIENºÅ

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DÅRUIRE

Pentru a cre¿te nivelul de eficien¡å, ave¡i la dispozi¡ie mai multe op¡iuni.
Pute¡i munci din greu pentru a atinge nivelul maxim de succes ¿i perfec¡iune
– nivelul 10. Este posibil så reu¿i¡i acest lucru, de¿i Legea Recompenselor
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Diminuate spune cå succesul cre¿te pânå la un anumit punct, apoi scade în
func¡ie de efortul pe care l-a¡i depus. A¿adar, efortul depus pentru a recupera
aceste douå puncte poate înseamnå mai multå energie decât cea cheltuitå în
ob¡inerea primelor opt. Dacå nu a¡i precupe¡it nici un efort, atunci e posibil
ca succesul vostru så creascå cu 25 de procente.
Dar mai existå ¿i o altå op¡iune. Så presupunem cå munci¡i din greu
pentru a spori nivelul capacitå¡ii de a conduce. Cu timpul, ve¡i deveni un
lider, iar aceastå capacitate va atinge – så spunem – nivelul 6. Rezultatele
ar aråta cam în felul urmåtor:
SUCCESUL CU TALENTUL DE LIDER

Prin dezvoltarea acestei aptitudini – fårå a spori nivelul de succes –
eficien¡a voastrå cre¿te cu 500 de procente! Iar dacå atinge¡i nivelul 8,
cuplat ¿i cu nivelul succesului, eficien¡a cre¿te cu 700 de procente! Talentul
de lider are efect de multiplicare. Am våzut de nenumårate ori impactul
acestuia asupra diverselor afaceri ¿i organiza¡ii non-profit. Acesta este
motivul pentru care predau de 25 de ani arta de a fi lider.

CA SÅ

SCHIMBAºI DIRECº IA ORGANIZAºIEI , SCHIMBAº I
MAI ÎNTÂI LIDERUL!

Talentul de lider va reprezenta întotdeauna pragul care determinå eficien¡a
personalå ¿i organiza¡ionalå. Dacå talentul este puternic conturat, pragul de
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limitare este situat la un nivel superior. În caz contrar, organiza¡ia este ¿i ea
limitatå. De aceea, în vremuri de restri¿te, organiza¡iile au tendin¡a de a-¿i
schimba liderul. Când o ¡arå trece printr-o perioadå de crizå, se alege un
nou pre¿edinte. Când o parohie se aflå în declin, se cautå un pastor nou.
Când o echipå sportivå pierde meci dupå meci, antrenorul este înlocuit.
Când situa¡ia financiarå a unei companii este extrem de precarå, consiliul
director angajeazå un nou pre¿edinte.
Acum câ¡iva ani, l-am cunoscut pe Don Stephenson, pre¿edintele
companiei de consultan¡å Global Hospitality Resources, Inc., din San Diego,
California. În timp ce luam prânzul, i-am cerut informa¡ii despre organiza¡ia
sa. În prezent, aceasta acordå în primul rând consultan¡å, dar la început
obi¿nuia så preia conducerea hotelurilor ¿i complexelor balneare care se
aflau într-o crizå financiarå. Au controlat astfel multe sta¡iuni turistice
extraordinare, una dintre ele fiind La Costa, din sudul Californiei.

PENTRU A ATINGE NIVELUL CEL MAI ÎNALT DE EFICIEN ºÅ , TREBUIE
SÅ RIDICAº I CÂT MAI SUS PRAGUL APTITUDINII DE A CONDUCE.

Don spunea cå – ori de câte preluau conducerea unei companii – fåceau
întotdeauna douå lucruri: în primul rând, personalul era instruit în a¿a fel
încât så ofere clien¡ilor servicii de calitate, iar în al doilea rând, concediau
liderul. Când mi-a spus asta, am fost extrem de surprins la început.
– Întotdeauna îl concedia¡i? am întrebat eu. De fiecare datå?
– Da, de fiecare datå, spuse el.
– Dar probabil cå discuta¡i cu el în prealabil – ca så vede¡i dacå este sau
nu lider bun, nu-i a¿a? am întrebat eu.
– Nu, råspunse el. Dacå ar fi fost un lider bun, compania n-ar fi ajuns în
situa¡ia aceea dezastruoaså.
Fire¿te, îmi spuneam în gând. Legea Pragului Limitativ a func¡ionat ¿i
de aceastå datå. Pentru a atinge nivelul cel mai înalt de eficien¡å, trebuie
så ridica¡i cât mai sus pragul aptitudinii de a conduce.
Vestea bunå este cå eliminarea liderului nu reprezintå singura cale. A¿a
cum sus¡in în conferin¡ele mele cå existå un prag, tot a¿a vreau så vå învå¡
cå îl pute¡i ridica ori de câte ori dori¡i.

