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CAPITOLUL 1

„Hai-ho, hai-ho,  
la muncă am plecat...”

— Pa, dragă, plec la muncă!
Ce prostie! Nu pleci deloc la muncă. Te duci î�n locul ace-

la care nu este acasă s� i pentru care trebuie să te î�mbraci 
put�in mai frumos decât acasă. Te duci î�n locul acela plin de 
alt�i oameni, care s� i-au mint�it s� i ei jumătatea când au spus 
că pleacă „la muncă”. Tot�i suntet�i nis� te mincinos� i; tu s� i 
oamenii cu care spui că lucrezi. Spui că suntet�i colegi de 
muncă, când adevărul este că doar merget�i î�n acelas� i loc.

Majoritatea studiilor spun că oamenii lucrează de fapt 
doar jumătate din timpul î�n care sunt la serviciu. S� i nu-mi 
cere să citez studiile cu pricina că nu am avut timp să le 
caut. Eram prea ocupat să pierd vremea. S� tii ce î�nseamnă 
să pierzi vremea, nu? Faci asta î�n jumătate din timpul pe 
care î�l petreci „la muncă”. Dar am auzit despre aceste studii 
s� i aproape toate spun că oamenii lucrează cam jumătate 
din timp. Restul timpului î�l petrec socializând, mâncând, 
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văitându-se, scriind e-mail-uri, stând pe internet, bând 
cafea, visând cu ochii deschis� i, mergând la baie mai des 
decât e nevoie s� i lungind fiecare pauză de la cincisprezece 
minute la douăzeci s� i cinci, iar pe cea de prânz la s�aptezeci 
s� i cinci de minute. Asta î�nseamnă un efort de 50% din par-
tea tuturor angajat�ilor. Iar motivul pentru care acest lucru 
trece neobservat este acela că fiecare persoană din compa-
nie face la fel; de la portar până la directorul general.

Când toată lumea lucrează jumătate din timp, este ne-
voie ca numărul oamenilor să se dubleze pentru ca treaba 
să fie făcută. Asta î�nseamnă cheltuieli mai mari de salari-
zare, costuri mai mari de asigurare, impozite mai mari s� i 
pret�uri mai mari. Costul ridicat de a face afaceri este rezul-
tatul oamenilor lenes�i care nu muncesc.

Hei, trezirea la realitate: nu degeaba î�i spune muncă!
Nu se cheamă timp pentru joacă. Nu se cheamă nici 

timp pentru socializare. Se cheamă muncă. Din păcate, 
majoritatea angajat�ilor nu par să î�nt�eleagă acest concept. 
La s�coală nu se î�nvat�ă asta. Copiii nu sunt î�nvăt�at�i asta nici 
acasă. Noilor angajat�i nu le este specificat cu claritate. 
Nu li se impune. De fapt nici nu este as�teptat cu adevărat. 
Nu este gestionat. Nu există un exemplu. Este ceva despre 
care oamenii doar se vaită când nu este făcută.

Ai fost angajat ca să MUNCEȘTI

Ce î�nseamnă muncă? Să fii productiv. Să obt�ii rezultate. De 
asta te-au angajat. Es�ti acolo ca să aduci companiei un ve-
nit mai mare decât costurile. Contribut�ia ta trebuie să fie 
mai mare decât costurile. Iar asta nu se face pierzând tim-
pul degeaba, ci î�ndeplinindu-t�i sarcinile rapid, eficient s� i 
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rentabil. Asta se face dacă es�ti capabil să faci lucrurile co-
rect. Vei s�ti că ai făcut o treabă bună când te simt�i obosit 
după ce ai făcut-o. Vei s�ti că munces�ti când te ostenes�ti, fizic 
sau mental. Ai î�nt�eles?

Nu munces�ti atât de mult pe cât crezi. Ca majoritatea 
oamenilor, munces�ti doar suficient cât să nu fii concediat s� i 
es�ti plătit doar suficient cât să nu î�t�i dai demisia.

I�n compania ta nu se lucrează la fel de mult pe cât spune 
raportul anual. Se fac promisiuni des�arte la serviciul pentru 
client�i, dar fără rezultate. Se spune: „Facem toate eforturile 
pentru a...”, dar asta î�nseamnă de fapt că: „avem s�edint�e î�n 
care vorbim despre asta s� i trimitem memorandumuri cu 
privire la asta”.

Recunoas�te: productivitatea e praf. Vrei să t�i-o dove-
desc? Ce ai realizat astăzi? Serios! Ce ai făcut ca să contri-
bui realmente la profitul net al organizat�iei care î�t�i plătes�te 
salariul? Nu mint�i. Nu te păcăli singur. Recunoas�te care e 
adevărul. Es�ti singurul care î�l s� tie chiar î�n momentul ăsta, 
as�adar î�ntreabă-te: „Ce am făcut astăzi?” Haide, fă-o î�n cli-
pa asta, eu am timp. Ce ai făcut?

Acum, scade 75% din ceea ce spui că ai făcut s� i vei fi 
mai aproape de realitate. 

Cum de se întâmplă așa ceva?

Ne concentrăm pe proces î�n loc să ne concentrăm pe rea-
lizări. Am devenit spectatori î�n loc să fim executant�i. Răs-
plătim lucrurile gres� ite. Tolerăm performant�ele slabe. Nu 
î�i î�nvăt�ăm pe oameni cum să fie nis�te angajat�i buni. Nu cre-
ăm un mediu care să promoveze munca. As�teptările sunt 
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mici. Ei, am găsit destule motive? Nu chiar, dar este un î�n-
ceput bun. Hai să le analizăm.

Te concentrezi pe ceea ce nu trebuie 

Cel mai bun exemplu al faptului că nu ne concentrăm pe 
ceea ce trebuie î�l reprezintă chiar unul dintre cele mai uti-
lizate lucruri î�n afaceri din ziua de azi: lista cu lucruri de 
făcut. Ai as�a ceva? Ai folosit vreodată una? Bineî�nt�eles că 
da. Este un instrument creat să-i facă pe oameni să se con-
centreze s� i să planifice; î�nsă, face exact opusul. Lasă-mă să 
spun o mică blasfemie î�n materie de afaceri: lista cu lucruri 
de făcut este o pierdere de timp s� i î�t�i ucide productivitatea. 
Dovada? Răspunde la această î�ntrebare î�n locul meu: ce 
este mai important, ce faci sau ceea ce ai făcut deja? Orice 
persoană, cât de cât inteligentă, va s�ti că răspunsul corect 
este ceea ce ai făcut. Dar noi nu ne concentrăm pe ceea ce 
s-a făcut. Ne concentrăm pe ceea ce urmează să facă oamenii. 
Hai să te mai î�ntreb ceva: ce important�ă are ce fac oamenii, 
câtă vreme treaba care trebuie făcută, chiar e facută?

Această î�ntrebare nas�te alte î�ntrebări. I�ntrebări despre 
leadership, management, productivitate, evaluări ale per-
formant�ei, norme s� i sisteme de recompensare, ca să men-
t�ionez doar câteva.

Tot�i angajatorii adoră ca oamenii lor să pară ocupat�i. 
Un manager poate să stea cu mare mândrie alături de s�eful 
lui s� i să se uite la oamenii care muncesc ca la o pajis�te pe 
care robotesc nis�te albinut�e harnice, lăudându-se cât de 
ocupat�i sunt oamenii din departamentul lui. Este acest lu-
cru cu adevărat important? Poate fi, dacă client�ii chiar i-ar 
putea vedea pe oameni stând degeaba, fiindcă le-ar lăsa o 
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impresie proastă. Deci î�n domeniul vânzării cu amănuntul, 
răspunsul este da: este important ca oamenii să pară ocu-
pat�i. Dar, dacă jobul tău nu se află la vedere pentru client�i, 
atunci sust�in că a fi ocupat nu este mereu un indicator fidel 
pentru munca pe care ai depus-o. Nu măsura munca doar 
după timpul î�n care te t�ine ocupat. Nu măsura activitatea. 
Măsoară realizările. Nu contează la fel de mult ce fac oame-
nii, pe cât contează ce reus�esc să facă. Angajatul care pare 
mereu ocupat poate de fapt să muncească cel mai put�in. 
I�nsă, de obicei, tocmai angajatul care pare cel mai ocupat 
este cel recompensat. Managerii trebuie să ignore aparen-
t�ele s� i să fie mai atent�i la munca depusă realmente.

As�adar iată ce sugerez: aruncă toate hârtiut�ele alea pe 
care scrie „lucruri de făcut”. Scapă s� i de planificatorul cu 
copertă de piele care are s�i lista cu lucruri de făcut, î�n partea 
stângă. I�n locul lor, notează pe nis�te coli de hârtie „lucruri 
care trebuie făcute”. Da, este ideea mea s� i probabil ar tre-
bui să mi se recunoască meritele pentru ea, dar mă intere-
sează mai tare să termini ce ai de făcut. I�n acest fel, când 
sun la tine la companie s� i î�ntreb de comanda mea, pot�i să 
te uit�i pe listă s� i să î�mi răspunzi fericit: „Este gata”. Pentru 
mine asta î�nseamnă cea mai bună recompensă.

„Ei, haide! Care este diferența?”

Des� i ambele tipuri de liste se bazează pe performant�ele 
viitoare, există o diferent�ă enormă î�ntre modurile de a 
gândi pe care le creează cele două liste. Lista cu lucruri de 
făcut nu este nimic mai mult decât o listă cu dorint�e. Lista 
cu lucruri care trebuie făcute este mai concentrată s� i mai 
concisă s� i funct�ionează ca un plan de act�iune î�ntr-o zi de 
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lucru. Te va fort�a să î�t�i evaluezi constant sarcinile s� i să faci 
o diferent�ă î�ntre „ce ar fi frumos să fac” s� i „ce trebuie nea-
părat făcut”.

La asta se referă de fapt î�ntregul concept de gestionare 
a timpului: să faci ce trebuie făcut. Dar, de-a lungul anilor, 
gestionarea timpului a devenit altceva.

Nu ai timpul necesar să î�t�i gestionezi timpul. Asta î�n-
ghite timp. Timpul petrecut gestionând timpul este un 
timp care ar trebui să fie petrecut făcând alte lucruri, de 
exemplu, făcând acele lucruri care trebuie terminate.

Toată lumea ar trebui să uite de gestionarea timpului 
s� i să se concentreze î�n schimb pe gestionarea priorităt�ilor. 
Când se fac lucrurile corecte, timpul î�s� i vede de treaba lui.

Problema este că nu sunt clar stabilite priorităt�ile. 
Recunoas�te s� i tu: dacă cel mai important lucru este făcut, 
ce altceva mai contează? Secretul este să s�tii care este cel 
mai important lucru.

Când prioritățile sunt clare, este ușor să iei decizii.
− ROY DISNEY

Deci care este lucrul cel mai important care trebuie fă-
cut î�n afacerea î�n care te afli? S� tii măcar care este? Dacă nu, 
î�nseamnă că iroses�ti timp, energie s� i bani. Fiecare individ 
care lucrează î�n această afacere trebuie să s�tie care este cel 
mai important lucru care trebuie făcut î�n fiecare zi.

„Dar, Larry, s�i acele lucruri și altele trebuie toate făcute.” 
Asta este problema. Multe lucruri ar trebui făcute s� i totus� i 
put�ine din câte trebuie neapărat sunt chiar făcute. Ce 
trebuie făcut? Ce trebuie cu adevărat făcut? Nu am spus 
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„ar trebui făcut” sau „ar fi frumos dacă ar fi făcut”. Am spus 
„trebuie neapărat făcut”.

Imediat ce s�tii ce trebuie făcut, treci la treabă! E foarte 
simplu. Doar fă ce trebuie făcut neapărat. Nu am spus că ar 
trebui să faci doar asta, dar am spus să o faci. Fă asta î�ntâi. 
Nu face nimic altceva până nu ai terminat. Chiar dacă ai 
o cantitate enormă de lucruri pe care ai vrea s� i ar trebui să 
le faci, tu fă ceea ce trebuie făcut neapărat.

S� i chiar dacă este singurul lucru pe care î�l faci toată ziua, 
o să fie mai bine pentru tine simplul fapt că l-ai făcut.

Atât de simplu este! Cunoas�te-t�i priorităt�ile!

Fiecare slujbă are prioritățile ei

Prioritatea unui agent de vânzări este să vândă. Ce presu-
pune să faci o vânzare? Să vorbes� ti cu client�ii. I�n mod 
normal nu pot�i vinde ceva dacă nu î�i ceri cuiva să cumpere. 
Asta î�nseamnă că cel mai important lucru pe care orice 
vânzător trebuie să î�l facă este să vorbească cu client�ii s� i 
să î�i convingă să cumpere. Au vânzătorii altceva de făcut? 
Bineî�nt�eles că da. Trebuie să î�s� i completeze hârtiile, să pre-
dea comenzile, să-l sune pe client s� i să verifice dacă totul 
a decurs cum trebuie, s� i as�a mai departe. Toate aceste lu-
cruri ar trebui făcute. S� i vor fi făcute. I�nsă doar imediat după 
ce lucrul care trebuie neapărat făcut este făcut.

Jobul fiecărei persoane presupune o mult�ime de lucruri 
care trebuie făcute î�n fiecare zi. I�nt�eleg asta. Problema este 
că ajungem să facem ce am vrea să facem, iar lucrul care 
trebuie neapărat făcut nu pare să se mai realizeze. De ce? 
Nu a fost timp destul.
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Prostii! I�ntotdeauna e timp destul să faci lucrul care 
trebuie făcut. De aceea lista cu lucruri care trebuie făcute 
este atât de importantă. Te va ajuta să î�t�i stabiles�ti priori-
tăt�ile s� i să realizezi ce este vital pentru a avea succes.

Am devenit spectatori  
în loc de executanți

Oamenii nu mai sunt condit�ionat�i să lucreze. Sunt condit�io-
nat�i să urmărească cum lucrează alt�ii. Am devenit cu tot�ii 
maes�tri ai observării. E mai us�or să te uit�i la televizor la 
Friends (Prietenii tăi) decât să ai un prieten sau să fii prie-
tenul cuiva. E mai us�or să vezi cum se angajează alt�i oameni 
prin intermediul emisiunii The Apprentice (Ucenicul) decât 
să te apuci să-t�i caut�i o slujbă. E mai us�or să fii un mare 
ratat care stă degeaba s� i se uită la emisiunea The Biggest 
Loser (Cel mai mare ratat) decât e să î�t�i mis�ti fundul s� i să te 
apuci de slăbit. E mult mai distractiv să te uit�i la televizor 
cum î�s� i zugrăves�te cineva sufrageria decât este să o faci tu 
î�nsut�i. E chiar s� i mai us�or să te uit�i la televizor ca să vezi 
cum î�s� i disciplinează oamenii copiii apelând la o dădacă 
TV decât să î�t�i disciplinezi tu î�nsut�i copiii. As�adar mai e de 
mirare că, atunci când venim la serviciu, ni se pare mai 
us�or să î�i privim pe alt�ii muncind decât să o facem noi î�ns� i-
ne? Des�i reprezintă o problemă socială care are implicat�ii 
urias�e, î�n afaceri acest lucru ucide productivitatea s� i ne 
afectează pe tot�i.
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Recompensăm lucrurile greșite

Avem tendint�a să recompensăm oamenii ocupat�i fiindcă par 
ocupat�i s�i nu fiindcă î�s� i fac treaba. Un om care depune foarte 
put�in efort, dar reus�es�te să facă totul, rareori este apreciat. 
Oamenii î�l etichetează de regulă drept norocos sau spun că 
lucrurile bune i se î�ntâmplă din senin. S� i ce? S� i ce dacă chiar 
e norocos? S� i ce dacă chiar i se î�ntâmplă lucruri bune? Care 
este diferent�a? Dacă î�s� i face treaba, merită toate laudele.

Recompensăm oamenii care vin la serviciu mai devreme, 
care rămân până târziu s� i sar peste pauza de prânz, totul î�n 
numele reus�itei. Eu nu as�  face asta. Dacă un angajat nu î�s� i 
poate da seama cum să î�s� i termine treaba î�n numărul de ore 
î�n care este plătit să muncească, probabil că pierde vremea 
când ar trebui să muncească. Nu uita că nu contează câte ore 
investes�ti î�n muncă, ci câtă muncă investes�ti î�n acele ore.

Crezi că vreau să spun că nu ar trebui să vii mai devre-
me niciodată, să rămâi până târziu sau să sari peste pauza 
de prânz? Nici gând. Uneori faci orice pentru a-t�i termina 
treaba. Dar, de obicei, o treabă poate fi terminată î�n numă-
rul de ore pentru care es� ti plătit. Nu recompensa un om 
pentru că este obsedat de muncă. Nu e deloc sănătos s� i 
transmite un mesaj eronat atât celui obsedat de muncă, cât 
s� i celorlalt�i angajat�i.

Tolerăm performanțele slabe

Ca manager, t�i se pare mai simplu să î�nchizi ochii s� i să 
ignori o problemă decât să î�t�i faci timp să o rezolvi. Mare 
lucru dacă î�ntârzie cineva! Nu merită să î�l raportezi s� i 
nici măcar să vorbes� ti cu el despre asta. De ce să î�l bat�i 
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la cap? Pentru că î�ntârzie. Este plătit să vină la timp, nu să 
î�ntârzie. 

Dragi manageri, hai să clarificăm un lucru: dacă accep-
tat�i performant�ele slabe sau trecet�i lucrurile cu vederea, 
suntet�i la fel de vinovat�i ca angajatul î�n cauză. Suntet�i vino-
vat�i prin asociere. Vinovat�i pentru că at�i acceptat. S� i s�eful 
vostru ar trebui să vă tragă la răspundere pentru asta. Dacă 
nu o face, atunci s� i el este vinovat. A devenit complice la 
acest delict al slabei performant�e.

Nu-i învățăm pe oameni  
cum să fie angajați eficienți 

Companiile petrec mai mult timp disciplinându-s�i angajat�ii 
ineficient�i, fiindcă s� i-au făcut gres� it treaba, decât î�s� i petrec 
î�nvăt�ându-i cum să î�s� i facă treaba corect. Majoritatea com-
paniilor nu au un buget alocat pentru instruirea angajat�ilor, 
nu î�s� i rezervă timp să î�i educe, nu oferă nicio instruire cu 
except�ia î�ndemnului: „Asta e treaba ta, fă-o!”.

Nu creăm un mediu  
care promovează munca

Birourile sunt aglomerate s� i dezorganizate. Us� ile din fat�ă 
s� i din spate au devenit zone de fumat. Vinerea, pot�i să te 
î�mbraci ca un boschetar, fiindcă e „ziua când ne î�mbrăcăm 
lejer”. Camera de relaxare este mereu plină de torturile 
rămase după sărbătorirea zilei de nas�tere a unuia sau a 
altuia. Oamenii mănâncă chiar la biroul lor.


