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PARTEA I
MITURILE LEADERSHIPULUI DIN ZONA DE
MIJLOC A ORGANIZAºIEI

A

cestea sunt imagini clasice ale leadershipului: William
Wallace conducând atacul luptåtorilor såi împotriva
armatei care i-ar fi oprimat poporul. Winston
Churchill sfidând amenin¡area nazistå pânå la colapsul
Europei. Mahatma Gandhi conducând mar¿ul de peste 300 de
km cåtre mare, pentru a protesta împotriva taxelor pe sare
(n.t. Salt Act a fost o campanie de proteste non violente
împotriva taxelor pe sare impuse de Marea Britanie în India
Colonialå). Mary Kay Ash luând via¡a în piept de una singurå
pentru a da apoi na¿tere unei organiza¡ii de talie mondialå.
Martin Luther King Jr. stând în fa¡a lui Lincoln Memorial ¿i
provocând na¡iunea prin visul såu de reconciliere.
Fiecare dintre ace¿ti oameni a
fost un lider extraordinar, care a 99% din leadership se manifestå
avut impact asupra a sute, mii, dacå
nu de la vârful organiza¡iei,
ci de la mijlocul ei.
nu chiar milioane de oameni. ªi
totu¿i, aceste portrete pot fi în¿elåtoare. De fapt, realitatea ne aratå cå 99% din leadership se
manifestå nu de la vârful organiza¡iei, ci de la mijlocul ei. În general,
organiza¡ia are o singurå persoanå pe post de lider, care este liderul
principal. Dar ce facem când nu suntem liderul principal?
Predau cursuri despre leadership de aproape treizeci de ani.
ªi în aproape fiecare dintre conferin¡ele sus¡inute cineva vine
11
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¿i îmi spune: „Apreciez lucrurile pe care ni le preda¡i despre
leadership, dar nu pot pune în practicå toate astea. Nu sunt
liderul principal. ªi persoana pentru care lucrez este, în cel
mai bun caz, de nivel mediu.“
Vå afla¡i în aceea¿i situa¡ie? Lucra¡i undeva la nivelul de
mijloc în organiza¡ia voastrå? Probabil cå nu sunte¡i discipolul
aflat la nivelul cel mai de jos al organiza¡iei, dar nici rechinul
principal – ¿i totu¿i, vå dori¡i så fi¡i lider, så înfåptui¡i lucruri
måre¡e, så vå aduce¡i contribu¡ia.
ª EFUL
EGALII
ª EFULUI

EGALII
ªEFULUI

C OLEGII

L IDERUL LA

C OLEGII

TÅI

360

TÅI

DE GRADE

SUBORDONA ºII

SUBORDONA ºII

COLEGILOR

COLEGILOR

S UBORDONAº II
TÅI

Nu trebuie så fi¡i prizonierii circumstan¡elor sau pozi¡iei pe
care vå afla¡i. Nu trebuie så fi¡i directorul general pentru a fi
capabil så conduce¡i eficient. ªi pute¡i învå¡a så vå låsa¡i
amprenta prin leadership, chiar dacå råspunde¡i în fa¡a cuiva
care nu este un ¿ef bun. Care este secretul? Afla¡i cum så vå
måri¡i puterea de influen¡å indiferent de locul unde vå afla¡i în
organiza¡ie, devenind un Lider la 360 de grade. Învå¡a¡i så
conduce¡i în toate direc¡iile: pe verticalå, pe orizontalå ¿i în jos.
Nu to¡i în¡eleg ce înseamnå så îi po¡i influen¡a pe ceilal¡i
în oricare dintre direc¡ii – pe cei pentru care lucra¡i, pe cei care
se aflå la acela¿i nivel cu voi ¿i pe cei care lucreazå pentru voi.
Unii oameni se pricep så-i conducå pe cei din propria echipå,
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dar îi îndepårteazå pe liderii din alte departamente ale
organiza¡iei. Al¡ii exceleazå în construirea unei rela¡ii extraordinare cu ¿eful, dar nu exercitå nici un fel de influen¡å asupra
celor afla¡i în subordinea lor. Câ¡iva se în¡eleg bine cu mai
toatå lumea, dar nu îi prea vezi muncind. Pe de altå parte,
unii oameni sunt productivi, dar nu se în¡eleg bine cu nimeni.
Înså Liderii la 360 de grade sunt diferi¡i. Doar Liderii la 360
de grade îi pot influen¡a pe oamenii de la orice nivel al organiza¡iei. Ajutându-i pe al¡ii, se ajutå pe ei în¿i¿i.
În acest moment, probabil vå spune¡i: „Så exerci¡i leadershipul la toate nivelurile – u¿or de zis, greu de fåcut!“; este
adevårat, dar nu este imposibil. De fapt, a deveni un Lider la
360 de grade este un lucru accesibil tuturor celor care de¡in
abilitå¡i medii sau bune de leadership ¿i care sunt dispu¿i så
¿i le îmbunåtå¡eascå. A¿adar, chiar dacå vå considera¡i ca fiind
de un cinci sau un ¿ase pe o scarå de la unu la zece, vå pute¡i
îmbunåtå¡i calitå¡ile de leadership ¿i måri puterea de influen¡å
asupra oamenilor din jurul vostru – ¿i pute¡i face acest lucru
de oriunde din organiza¡ie.
A conduce la toate nivelurile necesitå deprinderea a trei
tipuri de abilitå¡i. Probabil cå intui¡i deja cam cât de bine vå
descurca¡i la a conduce pe verticalå, pe orizontalå sau în jos. Vå
voi ajuta så vå evalua¡i cu mai multå acurate¡e aceste abilitå¡i,
deoarece acest lucru vå va oferi posibilitatea så afla¡i direc¡ia
de dezvoltare a calitå¡ilor personale de leadership. Astfel,
pute¡i intra pe site-ul www.360DegreeLeader.com pentru a vå
evalua abilitå¡ile de Lider la 360 de grade. Ceea ce vi se oferå
este un chestionar simplu, direct, prin care vi se va cere så vå
clasifica¡i abilitå¡ile pe teme legate de leadership din toate
cele trei zone. Evaluarea vå va lua aproximativ cincisprezece
minute, iar atunci când ve¡i termina, ve¡i putea så downloada¡i
un raport amånun¡it cu rezultatele voastre.
Vå recomand så completa¡i evaluarea înainte så citi¡i restul
cår¡ii. În acest fel, ve¡i ¿ti care vå sunt punctele forte ¿i punctele
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slabe, pe måsurå ce deprinde¡i fiecare tip de abilitå¡i. În orice
caz, înainte så discutåm despre acest subiect, este necesar så
abordåm o altå chestiune ¿i începem cu cele ¿apte mituri
comune ale celor afla¡i la conducere pe o pozi¡ie de mijloc în
cadrul unei organiza¡ii. Acesta este subiectul primei pår¡i a
cår¡ii.

Mitul nr. 1
MITUL POZIºIEI
„Nu pot conduce dacå nu sunt în vârful ierarhiei.“

D

acå a¿ identifica prima idee preconceputå pe care o
au oamenii fa¡å de leadership, ar fi aceea cå leadershipul
¡ine pur ¿i simplu de pozi¡ie ¿i de func¡ie. Dar nimic
nu poate fi mai departe de adevår. Nu trebuie så ocupa¡i o
pozi¡ie de vârf în cadrul grupului, departamentului, diviziei
sau organiza¡iei voastre pentru a fi capabil så conduce¡i. Dacå
asta e ceea ce crede¡i, atunci sunte¡i o victimå a mitului pozi¡iei.
Un loc în vârful ierarhiei nu va face pe nimeni în mod automat
så fie un lider. Legea Influen¡ei din Cele 21 de legi supreme ale
liderului spune foarte clar: „Måsura realå a ¿tiin¡ei conducerii
este influen¡a – nici mai mult, nici mai pu¡in.“
Pentru cå am condus organiza¡ii de voluntariat aproape
toatå via¡a, am våzut mul¡i oameni bloca¡i de mitul pozi¡iei.
Când oamenii care cred în acest mit sunt identifica¡i ca poten¡iali lideri ¿i sunt pu¿i în mijlocul unei echipe, se simt extrem
de inconfortabil dacå nu li s-a acordat un titlu sau o func¡ie
care så-i eticheteze ca lideri în ochii celorlal¡i membri ai
echipei. În loc så construiascå rela¡ii cu ceilal¡i ¿i så-¿i câ¿tige
influen¡a în mod natural, ei a¿teaptå ca un alt lider så-i investeascå cu autoritate ¿i så le ofere o func¡ie. Dupå un timp,
15
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devin din ce în ce mai neferici¡i, pânå când, într-un final, decid
så schimbe echipa, liderul ¿i organiza¡ia.
Oamenii care urmeazå acest tipar nu în¡eleg cum se
dezvoltå leadershipul eficient. Dacå a¡i citit ¿i alte cår¡i de-ale
mele despre leadership, probabil cunoa¿te¡i unul dintre instrumentele de identificare a leadershipului, numit „cele cinci niveluri ale leadershipului“, pe care îl gåsi¡i în Dezvoltå liderul
din tine. Surprinde dinamica dezvoltårii leadershipului mai
bine decât orice altceva. În cazul în care nu sunte¡i familiarizat
cu el, vå voi explica acum pe scurt.
5. FOR ºA PERSONALITÅºII

4. FORMAREA
OAMENILOR

3. PRODUCºIA

2. ÎNGÅDUINºA

1. FUNCºIA

Respect
Oamenii te urmeazå pentru ceea ce e¿ti
¿i ceea ce reprezin¡i.
NOTÅ: Aceastå etapå este apanajul
liderilor care ani la rând au format
oameni ¿i au dezvoltat organiza¡ii.
Pu¡ini ajung aici. Cei care reu¿esc sunt
absolut måre¡i.

Imitare
Oamenii te urmeazå pentru ceea ce ai fåcut pentru
ei.
NOTÅ: Acesta este punctul în care are loc evolu¡ia
de anvergurå. Angajamentul tåu în formarea
liderilor va asigura o continuå dezvoltare a
organiza¡iei ¿i a oamenilor. Depune toate eforturile
ca så atingi ¿i så te men¡ii la acest nivel.

Rezultate
Oamenii te urmeazå pentru ceea ce ai fåcut pentru organiza¡ie.
NOTÅ: Acesta este punctul în care succesul este perceput
de majoritatea oamenilor. Oamenii te simpatizeazå ¿i
aprobå ceea ce faci. Problemele se rezolvå cu efort minim
datoritå elanului.

Rela¡ii
Oamenii te urmeazå pentru cå asta vor.
NOTÅ: Oamenii te vor urma dincolo de autoritatea ta oficialå. La
acest nivel, munca se face din plåcere. Aten¡ie: dacå råmâne¡i prea
mult timp la acest nivel fårå a vå dezvolta, oamenii extrem de
motiva¡i se vor nelini¿ti.

Drepturi
Oamenii te urmeazå pentru cå sunt obliga¡i så o facå.
NOTÅ: Influen¡a ta nu se va extinde dincolo de fi¿a postului tåu. Cu cât
prelunge¿ti ¿ederea la acest nivel, cu atât mai mul¡i oameni te vor påråsi ¿i cu
atât mai scåzut va fi moralul tuturor.

M ITUL POZI ºIEI
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Leadershipul este dinamic, iar dreptul de a conduce trebuie
câ¿tigat la nivel individual cu fiecare persoanå pe care o
cunoa¿te¡i. Unde anume vå afla¡i pe „scara leadershipului“
depinde de istoria avutå cu persoana respectivå. ªi cu fiecare
dintre ele începem de la baza celor cinci pa¿i sau niveluri.
Acea bazå (sau prim nivel) este pozi¡ia. Nu pute¡i începe
decât de pe pozi¡ia pe care vå afla¡i, indiferent care este aceasta:
responsabil de linie de produc¡ie, asistent administrativ, om
de vânzåri, paznic, pastor, asistent manager ¿i a¿a mai departe.
Vå pute¡i afla pe orice pozi¡ie. Din acel loc, ave¡i anumite
drepturi, care vin odatå cu func¡ia. Dar dacå îi conduce¡i pe
oameni folosindu-vå doar de pozi¡ia pe care vå afla¡i, ¿i nu
mai face¡i ¿i altceva pentru a vå spori influen¡a, atunci oamenii
vå vor urma doar pentru cå sunt obliga¡i. Vå vor urma doar
în limitele fi¿ei postului în care vå afla¡i. Cu cât este mai
necunoscutå pozi¡ia oficialå, cu atât ve¡i de¡ine mai pu¡inå
autoritate pozi¡ionalå. Vestea bunå este cå vå pute¡i spori
influen¡a dincolo de func¡ia ¿i pozi¡ia pe care le ave¡i. Pute¡i
„urca“ pe scara leadershipului pânå pe cele mai de sus trepte.
Dacå trece¡i la nivelul doi, ve¡i începe så conduce¡i dincolo de
pozi¡a de¡inutå, pentru cå a¡i construit rela¡ii cu persoanele pe
care dori¡i så le conduce¡i. Le trata¡i cu demnitate ¿i respect. Le
aprecia¡i ca oameni. Vå paså de ele, ¿i nu doar pentru ce pot face
pentru voi sau pentru organiza¡ie. ªi pentru cå vå paså de ele,
vor începe så aibå din ce în ce mai multå încredere în voi. Ca
urmare, vå vor acorda permisiunea så îi conduce¡i. Cu alte
cuvinte, vor începe så vå urmeze pentru cå asta î¿i doresc.
Al treilea nivel este produc¡ia. Trece¡i la aceastå etapå
împreunå cu al¡ii datoritå rezultatelor ob¡inute la locul de
muncå. Dacå oamenii pe care îi conduce¡i î¿i îndeplinesc sarcinile cu succes datoritå contribu¡iei voastre, atunci se vor îndrepta din ce în ce mai mult cåtre voi pentru a le aråta calea.
Vå vor urma pentru ceea ce a¡i fåcut pentru organiza¡ie.
Pentru a atinge cel de-al patrulea nivel al leadershipului,
trebuie så vå concentra¡i pe formarea altora. În acest sens, el
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poartå numele de nivelul leadership de formare a oamenilor.
Scopul vostru este så le oferi¡i sprijinul oamenilor pe care îi
conduce¡i – så le fi¡i mentori, så îi ajuta¡i så-¿i dezvolte abilitå¡ile, så-¿i ¿lefuiascå calitå¡ile de lideri. Ceea ce face¡i în
esen¡å este imitarea leadershipului. Îi aprecia¡i, îi valorifica¡i
¿i îi face¡i så devinå mai valoro¿i. La acest nivel ei vå urmeazå
pentru ceea ce a¡i fåcut ca så-i ajuta¡i.
Al cincilea ¿i ultimul nivel este nivelul personalitå¡ii, dar
nu este un nivel pentru care trebuie så ne stråduim ca så îl
atingem, deoarece acest lucru nu se aflå sub controlul nostru.
Pute¡i ajunge acolo doar dacå al¡ii vå pun în aceastå pozi¡ie,
¿i ace¿tia o vor face deoarece a¡i excelat în a-i conduce de la
nivelul unu, pânå la patru. V-a¡i câ¿tigat reputa¡ia de lider de
nivelul cinci.

MAI MULTÅ ATITUDINE, MAI PUºINÅ POZIºIE
Atunci când poten¡ialii lideri pricep dinamica influen¡årii
oamenilor prin intermediul leadershipului pe cinci niveluri,
ajung så în¡eleagå faptul cå
pozi¡ia nu are nimic de-a face cu
Leadershipul este o alegere pe
care o face¡i, nu un loc în care vå
leadershipul autentic. Este nepozi¡iona¡i.
cesar ca oamenii så se afle în
vârful organigramei pentru a
dezvolta rela¡ii cu ceilal¡i ¿i a-i face så lucreze cu plåcere alåturi
de ei? Este nevoie så de¡inå func¡ia cea mai înaltå pentru a
ob¡ine rezultate ¿i pentru a-i ajuta pe al¡ii så fie productivi?
Este nevoie så fie pre¿edin¡i sau directori generali pentru a-i
învå¡a pe subordona¡ii lor så vadå, så gândeascå ¿i så ac¡ioneze
precum liderii? Bineîne¡eles cå nu. A-i influen¡a pe ceilal¡i
¡ine mai mult de atitudine, ¿i nu de func¡ia pe care o de¡ine¡i.
Îi pute¡i conduce pe ceilal¡i de oriunde v-a¡i afla într-o organiza¡ie. Iar când face¡i acest lucru, oganiza¡ia devine mai bunå.
David Branker, un lider care i-a influen¡at pe ceilal¡i ani la
rând de pe o pozi¡ie de mijloc în cadrul organiza¡iei ¿i care în
prezent este directorul executiv al unei congrega¡ii, spunea:
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„A nu face nimic când te afli pe o pozi¡ie de mijloc în cadrul
unei organiza¡ii înseamnå a måri povara liderului de vârf ¿i
a-l ¡ine pe loc. Pentru unii lideri poate fi resim¡itå chiar ca o
supraîncårcare. Liderii din zona de mijloc pot avea un efect
profund asupra organiza¡iei.“
Fiecare nivel al organiza¡iei depinde de leadershipul practicat de anumite persoane. Ideea este urmåtoarea: leadershipul
este o alegere pe care o face¡i, nu un loc în care vå pozi¡iona¡i.
Oricine poate alege så devinå lider, oriunde s-ar afla el. Pute¡i
så face¡i o diferen¡å în mersul lucrurilor indiferent de locul
unde vå afla¡i.

Mitul nr. 2
M ITUL DESTINAºIEI
„Când voi ajunge în vârf, atunci voi învå¡a cum så conduc.“

Î

n 2003, Charlie Wetzel a decis så atace o problemå la care
se gândea de mai bine de un deceniu. Era hotårât så participe
la maraton. Dacå l-a¡i fi cunoscut pe Charlie, nu a¡i fi
ghicit niciodatå cå este alergåtor. Articolele din revistele de
specialitate spuneau cå la un metru ¿aptezeci ¿i cinci, un alergåtor pe distan¡å lungå ar trebui så cântåreascå aproximativ
75 de kg sau chiar mai pu¡in. Charlie avea mai degrabå 93 de
kg. Dar alerga cu regularitate, atingând o medie de 20 pânå la
32 de km pe såptåmânå ¿i fåcea douå sau trei curse de 10
kilometri (n.t. cea mai lungå curså standard) în fiecare an,
a¿a cå s-a hotårât så participe la maratonul din Chicago.
Crede¡i cå Charlie ¿i-a fåcut pur ¿i simplu apari¡ia la linia de
start din centrul ora¿ului Chicago în ziua cursei ¿i a spus: „Ok,
cred cå e timpul så må dumiresc cum se aleargå la un maraton“.
Bineîn¡eles cå nu. A început så-¿i facå temele cu un an înainte. A
citit recenzii despre maratoane de pe tot cuprinsul Statelor Unite
¿i a aflat cå maratonul din Chicago – ce avea loc în luna octombrie – a avut parte în aproape to¡i anii de vreme excelentå. Este
folositå o pistå de curse rapidå ¿i planå. Are reputa¡ia de a
beneficia de cel mai mare sprijin din partea fanilor dintre toate
maratoanele ¡årii. Era locul perfect pentru un maratonist debutant.
De asemenea, a început så înve¡e cum så se pregåteascå pentru
un maraton. A citit articole. S-a documentat pe site-uri web.
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A vorbit cu maratoni¿ti. Ba chiar a convins un prieten care
parcursese deja douå maratoane så alerge cu el la Chicago, pe
12 octombrie. ªi, bineîn¡eles, s-a antrenat. A început la mijlocul lui aprilie, crescând numårul de kilometri în fiecare såptåmânå, ajungând într-un final la douå curse a câte 30 de km
fiecare, pe lângå celelalte sesiuni de alergåri. Când a venit ziua
concursului era pregåtit – ¿i a terminat cursa.
Leadershipul este similar. Dacå vre¡i så reu¿i¡i, trebuie mai
întâi så afla¡i tot ce se poate despre leadership înainte de a vå
asuma o asemenea pozi¡ie. Întâlnesc în cadrul diferitelor ac¡iuni
sociale oameni care må întreabå cu ce må ocup, ¿i unii dintre ei
sunt intriga¡i când le råspund cå scriu cår¡i ¿i ¡in discursuri.
De multe ori må întreabå despre ce anume scriu. Când le spun
despre leadership, råspunsul care må face så chicotesc cel mai
tare este cam a¿a: „Aha. Påi când voi deveni lider voi citi câteva
dintre cår¡ile tale!“ Ceea ce nu le spun (dar a¿ vrea) este: „Dacå
ai citi câteva dintre cår¡ile mele, poate cå ai deveni un lider.“
Leadershipul autentic se înva¡å în tran¿ee. A conduce cât pot
de bine oriunde se aflå, asta este ceea ce îi pregåte¿te pe lideri
pentru o responsabilitate mai mare. A deveni un bun lider este un
proces de învå¡are continuu. Dacå nu vå pune¡i în aplicare abilitå¡ile
de leadership ¿i pe cele decizionale când miza e micå ¿i riscul scåzut,
probabil cå ve¡i da de probleme la un nivel mai înalt, unde costul
gre¿elilor este mare, impactul este imens ¿i expunerea la risc este
cu mult mai ridicatå. Gre¿elile fåcute la scarå micå pot fi cu
u¿urin¡å depå¿ite. Gre¿elile fåcute când vå afla¡i în vârf costå
organiza¡ia enorm ¿i prejudiciazå credibilitatea liderului.
Cum deveni¡i persoana care dori¡i så fi¡i? Începând de acum,
adopta¡i gândirea, deprinde¡i abilitå¡ile ¿i dezvolta¡i obiceiurile
persoanei care dori¡i så fi¡i. E o gre¿ealå så visa¡i cu ochii
deschi¿i la „ziua când voi fi în vârf“, în loc så vå ocupa¡i de
asta chiar acum, lucru ce vå va pregåti pentru ziua de mâine.
A¿a cum spunea antrenorul John Wooden, care a intrat în Hall
of Fame: „Când ¡i se oferå oportunitatea, este mult prea târziu
pentru pregåtiri.“ Dacå vre¡i så fi¡i un lider de succes, învå¡a¡i
så conduce¡i înainte de a ob¡ine pozi¡ia de lider.

Mitul nr. 3
MITUL INFLUENºEI
„Dacå a¿ fi în vârf, atunci oamenii m-ar urma automat.“

A

m citit odatå cå pre¿edintele Woodrow Wilson avea o
menajerå care se plângea constant cå ea ¿i so¡ul ei nu
au reu¿it niciodatå så de¡inå o pozi¡ie de prestigiu în
via¡å. Într-una din zile, doamna l-a abordat pe pre¿edinte dupå
ce aflase cå secretarul general al muncii demisionase din administra¡ie.
„Domnule pre¿edinte Wilson“, a spus ea, „so¡ul meu este
persoana indicatå pentru postul liber. Este un om muncitor,
¿tie ce înseamnå munca ¿i în¡elege muncitorii. Vå rog så îl
lua¡i în considerare când numi¡i noul secretar al muncii.“
„Apreciez recomandarea ta“, a råspuns Wilson, „dar nu
trebuie så ui¡i cå a fi secretarul muncii reprezintå o func¡ie
importantå. E nevoie de o persoanå influentå.“
„Dar dacå l-a¡i numi pe so¡ul meu secretarul muncii, acesta
ar deveni o persoanå influentå!“, spuse menajera.
Oamenii care nu au experien¡å în leadership au tendin¡a de a
supraestima importan¡a unei func¡ii de conducere. Acesta era ¿i
cazul menajerei pre¿edintelui Wilson. Credea cå leadershipul era
o recompenså pe care cineva important o putea oferi. Dar
influen¡a nu func¡ioneazå astfel. Pute¡i acorda cuiva posibilitatea
de a se afla pe o anumitå pozi¡ie, dar nu îi pute¡i da ¿i calitatea de
leadership. Puterea de influen¡å trebuie câ¿tigatå.
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O anumitå func¡ie vå oferå o ¿anså. Vå oferå oportunitatea
de a vå pune în practicå calitatea de lideri. Le cere oamenilor
så vå acorde posibilitatea de a vå îndoi pentru o vreme. Dar în
scurt timp, vå ve¡i câ¿tiga abilitatea de a influen¡a – în bine sau Pute¡i acorda cuiva posibilitatea
în råu. Liderii buni vor câ¿tiga de a se afla pe o anumitå pozi¡ie,
puterea de influen¡å dincolo de dar nu îi pute¡i da ¿i calitatea de
pozi¡ia lor oficialå. Liderii slabi leadership. Puterea de influen¡å
trebuie câ¿tigatå.
î¿i vor mic¿ora puterea de influen¡å atât de mult, încât va fi
chiar mai scåzutå decât ini¡ial, când o ob¡inuserå odatå cu
pozi¡ia. ºine¡i minte, nu pozi¡ia îl face pe lider, ci liderul face
pozi¡ia.

Mitul nr. 4
MITUL LIPSEI DE EXPERIENºÅ
„Atunci când voi ajunge în vârf, voi avea totul sub control.“

V

-a¡i surprins vreodatå spunând: „ªtii, dacå a¿ fi fost la
conducere, nu am fi fåcut asta ¿i nu am fi fåcut aia.
Lucrurile ar fi stat cu totul altfel pe aici dacå a¿ fi fost
eu ¿eful!“ Dacå da, haide¡i så vå spun cå am ve¿ti proaste ¿i
ve¿ti bune. Vestea bunå este cå dorin¡a de a îmbunåtå¡i lucrurile în organiza¡ie ¿i convingerea cå sunte¡i capabil så face¡i
asta sunt de cele mai multe ori semnalmentele unui lider. Andy
Stanley spunea: „Dacå sunte¡i un lider ¿i pentru voi lucreazå
al¡i lideri, ace¿tia vor gândi cå pot face o treabå mai bunå
decât voi. Pur ¿i simplu asta gândesc (exact ca ¿i voi). ªi nu
este ceva gre¿it în asta; aici este vorba doar despre leadership.1 “
Dorin¡a de a inova, de a îmbunåtå¡i, de a crea ¿i de a gåsi o
cale mai bunå, toate sunt carcateristicile leadershipului.
Acum, ve¿tile rele. Fårå experien¡a de a fi persoana din vârful
unei organiza¡ii, ve¡i supraestima foarte u¿or gradul de control
pe care l-a¡i avea dacå a¡i fi în top. Cu cât vå duce¡i mai sus – ¿i
cu cât este mai mare organiza¡ia – cu atât mai mult ve¡i în¡elege
cå organiza¡ia este controlatå ¿i de al¡i factori. Mai mult ca
oricând, atunci când vå ve¡i afla în vârf, ve¡i avea nevoie de
fiecare fårâmå de influen¡å de care dispune¡i. Pozi¡ia avutå nu
vå oferå control total – sau protec¡ie.
În timp ce scriu aceste lucruri, a apårut o ¿tire în preså ce
ilustreazå perfect cele de mai sus. Poate sunte¡i familiarizat
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cu numele Carly Fiorina. Este consideratå a fi unul dintre
managerii de top ai ¡årii, iar în 1998 revista Fortune a numit-o
cea mai influentå femeie manager din Statele Unite. La acea
vreme era pre¿edintele Lucent Technologies Global Service
Provider Business, iar curând a devenit director executiv la
Hewlett-Packard, a unsprezecea cea mai mare companie din
¡arå la acea vreme.2
În 2002, Fiorina a fåcut o mi¿care îndråznea¡å, care credea
ea cå va aduce mari beneficii organiza¡iei. A orchestrat o fuziune între Hewlett-Packard ¿i Compaq, în stråduin¡a de a deveni mai competitivi fa¡å de principalul rival, Dell. Din nefericire, veniturile ¿i câ¿tigurile nu au atins a¿teptårile în timpul
celor doi ani dupå fuziune, dar chiar pânå spre sfâr¿itul lui
decembrie 2004, Fiorina era optimistå în privin¡a viitorului
ei. Întrebatå despre zvonul cå ¿i-ar putea muta cariera în zona
politicii, ea a råspuns: „Sunt directorul general al HewlettPackard. Îmi iubesc compania. Îmi iubesc slujba – ¿i încå nu
am terminat aici.3“ Douå luni mai târziu terminase. Consiliul
director al Hewlett-Packard i-a cerut demisia.
Så gândi¡i cå via¡a este u¿oarå pe o pozi¡ie de top înseamnå
så gândi¡i cå iarba este mai verde de partea cealaltå a gardului.
A fi în top implicå probleme ¿i provocåri. În leadership – indiferent unde vå afla¡i în organiza¡ie – ideea de bazå este
întotdeauna puterea de influen¡å.

