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Yiziunea

Vrzruunl EsrE o coNcEpruALrzARE A cEEA cr s-aRlNrriMpLA
cAnd organizalia gi-ar atinge scopul sau, la nivel individual,
a ceea ce vei deveni cAnd ili atingi scopul. Atunci cAnd or-
ganizalia devine ce gi-ar dori si fie, ea va avea aceste atribu-
te. in acest context, o viziune este similari unei imagini sau

unei sculpturi. Statuia Libertilii este parte a viziunii ame-
ricane, reprezentAnd o societate puternici, liberi, deschisi,
cu libertate pentru to!i. Viziunile de impact creeazdreaclii
emofionale in rAndul membrilor organizaliei gi pot comu-
nica mai puternic decAt argumentele complexe.

Taurul companiei Merrill Lynch este simbolul unui sis-
tem financiar puternic,bazatpe piafa liberd, in care Merrill
f oacd un rol importantin suslinerea piefelor. [Din nefericire,
taurul a iegit gifonat din recenta crizd financiari, din cavza
unui leadership slab in fruntea companiei Merrill.)
Simbolul Google creeazdimaginea unui schimb de informa-

Iie libef, deschis gi transparent dincolo de toate tipurile de
granife. intr-un fel, este un simbol al libertilii individuale.
Guvernele cu tendinle represive, China spre exemplu,
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aclioneazd adesea pentru a opri fluxul de informafie pe
Google, deoarece adevirul ameninli povestea falsi pe care
ele vor ca populafia lor si o cread5. Publicitatea incearci
adesea si creeze o viziune in minlile clienlilor organizaliei:
,,Fly the Friendly Skies" (Zburali pe un cer prietenos; United
Airlines), ,,Think" [GAndegte; IBM), ,,Hope and Change"

[Speran!5 gi schimbare; campania lui Obama). Este o gre-
geali semnificativi pentru un lider sI promoveze o viziune
gi si nu o ofere, Aceasta ingali in mod fundamental incre-
derea la nivelul membrilor organizafiei.

Tu ai o viziune pentru tine insuli? Cum aratd aceasta?
Poate cI ar putea fi: ,,in 10 ani voi fi un om de succes [ca lider
de afaceri, avocat, persoani casnici, artist, statistician etc,]
care aclioneazdin mod constant pe baza unor principii in
activitatea sa gi are relalii slndtoase cu familia gi/sau prie-
tenii care ii impdrtSgesc valorile." Sau ar putea fi oricare
dintre alte numeroase combinafii. Viziunea ta poate fi
transpusd in realitate? Daci nu, vei fi deprimat fiindci nu
vei reugi sd realizezi imposibilul. Pe de alti parte, daci vi-
ziunea ta asupra propriei persoane este realizabili, dar
inci nu ai concretizat-o, atunci care este planul tiu de acfiu-
ne? Cum pofi corecta sl5biciunile? Meriti efortul? Daci nu,
inceteazi si te consumi gi modifici-li viziunea! Dacd meri-
ti efortul, atunci treci la corectarea neajunsurilor.

Si concretizim conceptul de viziune ca ,,imagine" cu
cAteva exemple. Hugh McColl a fost forla motrice din spa-
tele creirii Bank of America, pe care a fficut-o si se trans-
forme din North Carolina National Bank in NationsBank gi

apoi in Bank of America (BOA). A avut o viziune clar5, anu-
me aceea de a crea cea mai mare bancl din Statele Unite. El

9i-a atins obiectivul. CAnd il vizitai pe Hugh la biroul s5u, el



Viziunea

ili ardta grenada sa de mAn5, din sticli. Servise cu mAndrie
ca ofiler in Marina Statelor Unite, dar exista o semnificalie

mai profundi: dacl egti de partea mea, voi lupta pentru tine
pAni la capit. insi, dacd egti dugmanul meu, ai griji, te voi
arunca in aer [a modul simbolic, credJ. Hugh nu avea intot-
rleauna dreptate, dar era mai mereu sigur pe sine. Tipul siu
de claritate a propriei viziuni le didea putere oamenilor care

o impirtigeau. Mie unuia imi place Hugh fiindci este direct
yi transparent chiar gi atunci cAnd te sperie de moarte.

Viziunea lui Hugh McColl de a crea cea mai mare bancl
tlin America era insoliti de mai multe caracteristici - pu-

tcrnici, rezistentl, hotirAtI, uneori nemiloasi si concen-

trati pe achizilii strategice agresive. De fapt, in mare
rnisurd, cregterea Bank of America se baza pe achizilii cu

lbarte mare risc, inclusiv achizilia de citre NationsBank a
llank of America insigi [cu o schimbare ulterioari a numelui
in Banca Americii). Singura problemd legatl de efectuarea

runui numir de achizilii importante, de mare risc, este cd

llariezi pe bancl gi, intr-o zi, pariul se va intoarce impotri-
va ta. Acest lucru s-a intAmplat atunci cAnd Bank of America
l achizilionat Countrywide- gi a mogtenit datorii contin-
gente gigantice.

Degi lui Hugh ii pisa de acfionari, nu se ocupa, in mod
rrbignuit, de maximizarea profiturilor acfionarilor. ii plsa
rle angajali gi clienli, dar in contextul in care a fi mai mare

cra, in mod fundamental, un scop in sine gi ii eclipsa pe

r:cilalli membri.

Este interesant se pui in contrast viziunea Bank of
America cu cea a BB&T. Viziunea BB&T este,,si creeze cea

rnai buni institulie financiard cu putin!5". Realizarea acestei
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' (lel mai mare grup de agenlii imobiliare din Marea Britanie [n.red.J
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viziuni se judeci in contextul misiunii noastre, care presu-
pune optimizareape termen lung a profiturilor aclionarilor
in baza unor servicii de nivel superior pentru clienfi, a

unor angajali exceplionali gi a generdrii de valoare in ca-
drul comunitifii. Degi BB&T a crescut repede, cregterea nu
a fost niciodatl un scop in sine. Obiectivul a fost calitatea,
in contextul cel mai larg. BB&T a fhcut numeroase achizifii,
dar niciuna dintre ele nu a fost de mare risc, in contextul
Bincii Americii. BB&T nu era conservatoare in sensul tra-
dilional, ci foarte disciplinatS, concentrAndu-se in mod
clar pe a lua decizii rafionale in baza unor fapte. Atributele
BB&T care rezultau de aici erau: de incredere, receptivi,
empatici gi competenti. BB&T era o magini bine condusi
care putea rula cu succes la 75 de mile pe ori intr-o zoni
de 70 de mile pe or5, dar niciodati nu am incercat si rul5m
la 80 sau 90 de mile pe ord gi, daci ploua, reduceam vlteza
la 65 de mile/h.

in mod evident, imi place mai multviziunea BB&T fiindcl
am contribuit la crearea ei. Oricum, ambele viziuni au
farmecul lor gi, intr-o oarecare misurd, consecinle previzi-
bile. Bank of America a devenit mare ;i puternici, dar s-a
poticnit. BB&T a pufiit de-a lungul crizei financiare ffiri
nici mdcar o pierdere trimestriali. DacI nu ar fi fost o crizi
financiari, este posibil ca Bank of America sI fi devansat
BB&T. La nivel nalional, aceasta ar fi putut fi o mare afacere.
(Totu;i, oare corecturile de naturi financiari sunt inevita-
bile daci existd suficient timp?)

WalmarC are o viziune captivant5: preluri mici gi o va-
rietate excelentS. DupI pirerea mea, acest retailer a ticut

* Cea mai mare companie din domeniul comerlului cu aminuntul la
nivel mondial. (n.red.)



Viziunea

mai mult pentru a imbunltili calitatea vielii pentru oamenii
cu venituri mici decAt toate programele guvernamentale la
un loc. Prietenul meu, |ames Maynard, care a infiinlat
Golden Corral., a avut viziunea unei cine de familie de cali-
tate la un pre! cinstit. El a creat cel mai mare lan! de bufe-
turi de familie din Statele Unite si locul meu preferat in
care sI iau masa.

Existi o viziune conexS, dar diferiti, pe care o voi defi-
ni ca viziune strategici. Marile averi se pot face printr-o
viziune strategici. Unele viziuni strategice pot avea aspec-
tul unei,,imagini", dar acest lucru nu este necesar. fohn D.

Rockefeller a avut o viziune strategicd legat de cum si con-
solideze industria petrolului din Statele Unite; pe parcursul
acestui proces, el a imbunltalit in mod radical productivi-
tatea sectorului gi a redus costurile. A indeplinit acest
obiectiv, si pe parcursul procesului a sporit in mod semni-
ficativ standardul de viali pentru Statele Unite, fticAnd, in
acelagi timp, ca industria auto si devini o realitate. Acest
rezultat nu a fost inevitabil. Rusia avea rezerve de petrol
mai multe gi mai bune, dar combinafia dintre politica gu-
r-ernului rus gi lipsa unui Rockefeller a impiedicat succesul
acelei !iri.

Dupd toate aparenfele, Rockefeller nu a fost un lider
rnspirafional, nici nu a confuratin mod clar o imagine a ceea
;e incerca si realizeze, Totugi, viziunea sa strategici a fost
atat de puternic5, incAt rezultatele au fost extraordinare.

Bill Gates este un alt vizionar strategic extraordinar. El
; infeles rolul software-ului in comparalie cu cel al

' Ln! de restaurante pentru familii unde se servegte micul-dejun,
:rlnz ;i cini in stil bufet, cu sediul central in Raleigh, North Carolina gi
r,ind localii in 41 de state. (n.red.)
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hardware-ului gi capacitatea sistemelor de operare proiec-

tate intr-un mod adecvat de a transforma utilitatea com-

puterelor. Este trist ci Gates a decis si-gi abandoneze rolul
de la Microsoft pentru a se concentra pe acte filantropice.
El avea un talent incredibil pentru software gi nu existi
nicio probi ci ar fi un filantrop mai bun decAt media. Nu

mai spun de progresele serioase pe care omenirea le-a ratat
fiindcd Gates a hotirAt sd nu-;i foloseascd talentul neobig-

nuit. Daci voia si-gi risipeascd banii, ar fi putut gdsi cu

ugurin!5 mulgi oameni cel pulin la fel de pricepuli la acte

filantropice ca gi el, probabil mai pricepufi. Foarte pulini
oameni au un talent extraordinar in mai multe domenii.

Steve fobs a avut viziunea strategici a unui software
ugor de utilizat care si fie mobil gi vast. Viziunea sa strate-
gicl se axa gi pe imagini, in sensul ci este u;or si,,vezi" un
iPhone gi impactul s5u. in baza feedbackului celor care au

lucrat cu f obs, el putea fi un supervizor extrem de dificil gi

totugi viziunea sa e strategicl gi are gi capacitatea de a
inspira,

Google este, in acelagi timp, o ,ririrnu strategica a in-
formaliei ugor accesibile, transparente gi o sursl de inspi-
rafie. Viziunea Walmart este strategici ;i are gi capacitatea

de a inspira. Toate aceste viziuni inspiri loialitate clienfi-
lor gi altor colaboratori (gi critici din partea celor ce nu pot

line pasul cu competigia).

Viziunea noastrl la Institutul Cato este si contribuim
la crearea unei societili libere gi prospere bazate pe prin-
cipiile libertdlii individuale, piefelor libere, guverndrii li-
mitate gi picii. Noi suntem apdritorii moderni ai viziunii
Pirinlilor Fondatori asupra vie!ii, libertdfii gi ciutlrii
fericirii. Aceasta este o muncl nobil5.



\fiziunea

Liberalii/progresigtii au viziunea unei societili colec-
riviste/egalitare in care noi toli avem rezultate egale.
Fiecare dintre noi contribuie in baza abilitigii sale gi pri-
nne;te in baza nevoilor sale. Aceasta este, de fapt, o viziune
rrche, care nu a fost implementatl cu succes. Oricum, oa-
menii par si creadi ci slaba implementare a acestui con-
cept, gi nu natura fundamentali a omului este iea care
irnpiedici concretizarea acestei viziuni. Vom discuta acest
lucru mai in detaliu in Capitolul 22.

SI ai o viziune clari este necesar pentru dobAndirea
lericirii personale gi a succesului pe plan organizafional,
dar nu este suficient. Viziunea evolueazd pe mdsuri ce

cre;ti - organizalia se schimbi gi mediul competitiv creea-
zi noi provociri. Oricum, este important sd ai intotdeauna
o viziune intr-un context de organizalie pentru a te asigu-
ra ci elementele organizaliei sunt in ton cu viziunea.
Viziunea gi scopul sunt concepte integrate gi trebuie tra-
tate in consecin!5. O viziune neadecvatl scopului tiu va fi
5i distructivS.

O viziune serve$te drept,,far" care vi menfine pe tine
gi organizafia ta orientali in direclia potriviti. Poate fi im-
portant sI ili clarifici viziunea personald gi pe cea a orga-
nizafiei/departamentului/familiei tale. in 10, 15 sau 20 de
ani - ce vei face 9i cum te vei simli in pielea ta? in 10, 15
sau 20 de ani - cum va arita organizalia ta gi cum va fi si
lucrezi in cadrul organizafiei? in 10, 15 sau 20 deani - cum
va arita America? Dacd nu egti mullumit de imaginea pe

care o vezi, ce poli face pentru a schimba rezultatul?

Practic, orice om 9i orice organizalie are o viziune.
Aceasta poate fi congtienti sau incongtienti. Oricum, in fie-
cz're caz, aceasta este un far gi tu te deplasezi probabil spre

25
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el, chiar daci farul te duce spre un rezultat mult mai pulin
semnificativ decit sunteli capabili si obline;i tu sau orga-
nizaliata.



Scopul

FRtttctprul oRGANIzAToRAL ACTIUNII uMANE EsrE scopul.
Ca fiinle umane, noi suntem entitSli orientate spre un scop.
Fentru a ajunge acolo, trebuie sI gtim incotro ne indrep-
5m. Oamenii au nevoie sd simtl cI au un scop. Organizaliile
ico mpaniile, bisericile, organizaliile civice, universitilile
;t aga mai departe) sunt pur gi simplu grupuri de fiinle
-rmane individuale. Pentru ca organizalia sd aibl succes,
camenii din cadrul organizaliei trebuie s5-gi insugeasci
scopul/misiunea organizafiei. (Voi folosi cuvintele scop gi
:risiune inter;anjabil in aceastd discu!ie.)

Ai nevoie sI simli ci ai un scop. Mi se pare foarte des-
:rrajator cAt de mulgi oameni descriu munca lor ca fiind
:oar ,,muncd". Daci munca ta este doar ,,muncd", pierzi
i.:arte mult din ceea ce inseamnl viala. i1i petreci un vo-
:i-m disproporlionat de timp gi energie la munci. Daci vrei
ri ai pasiune gi energie in viafd, trebuie sI simli cd ai un
scrp in munca ta.

in vreme ce conlinutul muncii variazdconsiderabil de
.: un om la altul, contextul este practic acela;i pentru
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oricine. Acel context are doud componente. Tofi cei care
citesc aceastl carte vor si transforme lumea intr-un loc
mai bun in care si trdiascd, De fapt, eu cred cI practic fie-
care (dar nu to!i) igi doregte asta.

Din fericire, existi multe moduri de a transforma lu-
mea intr-un loc mai bun in care sd tr5im. Nu trebuie sd
hrinegti copiii flSmAnzi din Africa pentru a transforma lu-
mea intr-un loc mai bun. De fapt, una dintre diferenlele
esenliale dintre calitatea vielii in Statele Unite gi Africa
este ci Statele Unite au companii mai bune. Companiile
oferi produse gi servicii care imbunitdlesc calitatea viefii.
Afacerile sunt actul producfiei. Firi producfie nu poate
exista consum. inainte ca oricine si poati distribui orice,
cineva trebuie sd produci acel lucru. Experienfa mea de
viali imi spune ci a produce este mult mai greu decAt a da
de pomanS. Afacerile sunt o activitate nobilS. Aceia dintre
voi care sunt in afaceri nu ar trebui si igi ceard niciodati
scuze pentru ci sunt in afaceri. Nu ili cere niciodatl scuze
pentru cd faci un profit.

Existi multe alte moduri de a transforma lumea intr-un
loc mai bun. Doctorii, avocafii, constructorii de case, profe-
sorii, persoanele casnice, savanfii, dansatorii, autorii buni
gi aga mai departe transformd lumea intr-un loc mai bun in
care sI triim. Esenfial este si crezi cd activitatea ta trans-
formi lumea intr-un loc mai bun. Aceasta nu trebuie si fie
mlreafi. Poate igi doregti si deschizi un restaurant care
oferl hranl sinitoasl la un pref onest. Dimensiunea sco-
pului trebuie sE corespundd abilitililor gi ambiliilor tale.
Esenla este convingerea ta cI faci diferenfa.

A doua componentl a scopului este la fel de importan-
ti gi mult mai pulin discutati. Pentru a transforma lumea



Scoput

-:r-un loc mai bun trebuie sI faci ceva ce vrei sd faci pen-
::- tine. Ai dreptul fundamental la propria ta viafi. DacI ar
::=cui si transformi lumea intr-un loc mai bun, dar nu !i-ar
: -i;ea si faci acest lucru, ai pierde cel mai valoros lucru
: : care il ai, pe tine insufi. $ansele de a transforma lumea
-.::-un loc mai bun fdcAnd ceva ce nu vrei sd faci sunt mici.
:.;a ci trebuie si transformi lumea intr-un loc mai bun ?n

:::e si trdiegti f5cAnd ceva ce vrei si faci pentru tine. Nu

- :a de aspectul,,pentru tine" al scopului tiu.
La fel ca oamenii, organizaliile - care nu sunt decAt un

;:up de oameni - au nevoie sd simtl cd au un scop. Sd dis-
-- 
jtem despre scop/misiune la nivelul organizaliei cu un

=:<emplu concret. BB&T este o companie orientatd spre un
.:op, fapt exprimat in misiunea noastri.


