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(apitolull

Schimba-[i scenariul

ca se nu dai gre; ca tef

3ff ::l ii,":::.T,i : r r"fiffi ffiiffi r:fl: :fl [:
ar vrea si lucreze: schimbd-;i scenariul. Cred cu adev[rat ci,

dac[ eqti dispus s[ i[i schimbi scenariul, pofi ajunge geful

pentru care oricine vrea s[ l,lucreze.

Mai intAi, si l[murim ce anume este un scenariu. Gindeg-

:e-te la o piesd de teatru, la un musical, la un film sau la un

'erial de televiziune pe care l-ai urmirit. Toate au avut un sce-

:rariu. Textul scris a fost utilizat pentru a dirija interpretarea

actoriceasci. $i iti sunt familiare aceste intrigi,le poli depista

Je la un kilometru depirtare in comediile romantice, in pie-

,ele lui Shakespeare, in tragediile antice, in filmele thriller sau

-:r drame. Probabil c[ ai fi in stare si scrii tipologiile acestor

rersonaje: tipul care e a treia roati la ciruli, mireasa care fuge

3in fafa altarului, eroul chipeq, teribil de amuzant qi petreclre!

iin cale-afard, tic[losul diabolic, sportivul, tocilarul care in final

:une mAna pe fat6, domniqoara Pe care o eviti toatl lumea qi

:are se dovedegte a fi fost o frumusefe de la bun inceput. Dato-

::ti textelor puse in pagin[ de scenarigti, acegti indivizi fac
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ceea ce se presupune ci trebuie s[ faci, aclioneazl. a$a cum
trebuie si aclioneZe, triiesc a$a cum ne aqteptim si triiasci.

Dar scenariile nu sunt scrise doar pentru sportivii, tocilarii,
ticilogii, eroii gi eroinele de pe sceni sau de pe ecran. To{i avem
parte de scenarii in vielile noastre. in propria ta existen![, ifi
scrii propriul tiu scenariu qi i[i triiegti viala in funclie de ceea ce

acel scenariu spune despre diferitele roluri pe care le interpre-
tezi: pirintg copil, partener, sot, frate, activist in comunitatea ta.

Scenariul tiu te ajuti si pricepi cine eqti gi cum triiegti. Este

ceea ce se agteapti de la tine. CAnd {i scrii propriul tiu scenariu,
oferi detalii despre felul in care se presupune ci ar trebui sd g6n-
degti, despre ceea ce ar trebui sd faci, despre modul in care ar fi
cazul sI aclionezi,despre cum trebuie site simli, s[ comunici cu
cei din jua despre perspectiva pe care trebuie si o ai asupra lumii
gi despre felul in care ar fi indicat sd te vezi pe tine insu{i. Scena-

riile ne ajuti si ne infelegem rolurile gi sensul in viafi.

Scenariul simplului angaiat ;i o replici de despirfire

Nu incape nicio indoiali c6la munci triieqti dupi un scenariu.
In mod destul de straniu, scenariul unui angajat de succes imi
amintegte tare mult de vechea replicl de despir]ire pe care mulli
dintre noi am folosit-o - sau, in cazul meu, am auzit-o de mult
prea multe ori - atunci c6nd cineva urmeazi si fie pirisit.
O cunoagteli: ,,Nu-i din cauza ta, ci a meai'

Te-ai putea lntreba, aqadar, ce-are aface aceareplicd de des-
pirlire cu scenariul unui angajat? Ei bine, ai observat vreodatl
care este centrul aten{iei, pe cine cad reflectoarele atunci c6nd
cineva folosegte replica ,,Nu-i din cauzata, ci a med'?

Nu tu. Eu.
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Firi lndoiali, pentru a avea succes, mulfi angajafi Ei experli

tehnici de succes se concentreazd nt asuPra ,,ta", ci asupra lor

ingigi. De obicei, scenariul decurge in felul urmitor:

fine capul in pdmdnt. Munce;te mai mult ca oricine altcineva'

Strdduie;te-te sd duci lucrurile la bun sfdrgit. Pentru a merge

mai departe, bazeazd-te pe abilitdlile tale tehnice, pe cunoStin-

fele, inventivitatea gi eforturile fdrd egal pe care le depui' Fd-li

treaba Sifd-li-o cum se cuvine. A;a te vei evidenlia de toli cei-

lalli ;i vei deveni un expert in domeniu, foarte respectat la locul

de muncd. A;a vei obgine recompensele;i recunoasterea pe care

le merili. A;a vei Progresa.

Scenariul este motivul pentru care aceqti angaja{i sunt pro-

movali in prima lor funcfie managerial[:

Am fost promovat tn prima mea funcfie manageriald datoritd

devotamentului, ambiliei, spiritului intreprinzdtot eticii profe-

sionale, abilitdgilor tehnice ;i realizdrilor Pe care le-am avut 9i

care au contribuit tn mod direct la succesul echipei ;i organiza-

liei mele.

Ca angajafi, totul se refer[ la noi inqine. Aceastl mentalitate

sti la baza scenariului fieclrui angajat, fiecirui expert tehnic,

fiec[rui profesionist de oriunde. $i tr6im conform acestui sce-

nariu de cind ne qtim, chiar din copil[rie, pentru a Progresa,

pentru aayeaparte de atenfie, pentru a-i eclipsa pe toli ceilalli'

Concentrindu-ne asupra propriei noastre persoane, asupra

talentelor, cunogtinlelor, strldaniilor 9i setului nostru de abi-

titag gi aptitudini, am obfinut premii, distincfii, precum qi

recunoagterea gi aprobarea celor din jur. Am avut succes in

demersurile noastre educative qi in activitifile noastre extra-

gcolare. Iar la munci am devenit angajafi valoroqi, experli in
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domeniile noastre qi profesionigti bine cunoscufi in cadrul
organizaliilor in care lucrlm, daci nu gi dincolo de ele.

Scenariul func{ioneazi gi nu e nimic in nereguli cu el in
cazul angaja[ilor gi al experfilor tehnici. $i, deoarece scenariul
a fost perfect inainte, ne gAndim ci trebuie s6 aib6 acelagi efect
qi in noua noastri calitate de lideri. De ce n-ar avea? Vorba
aceea, ,,Daci nu s-a stricat, nu te apuca sd-l reparii'

Dar apare o problemi. De multe ori in via[6, contextul se

schimbi, insi neglijim si ne modificdm scenariul pentru a
avea succes in noua situafie in care ne trezim. Aga cI urmlm
acelagi scenariu zi dupfl zi, neavind habar ci, pur gi simplu,
n-are cum si mai funcfioneze. Acesta-i motivul pentru care
mulli lideri se poticnesc de la bun inceput. Ceea ce mulli gefi
ajung si in{eleagl (adeseori mult prea tirziupentru a mai putea
schimba ceva) este faptul ci succesul in noua lor func{ie nu
mai este definit de,,Nu-i din cauza ta, ci a medl

Da, scenariul pentru simplul angajat nu-i scris gregit. Dar
nu mai funcfioneazi in cazul unui lider nou-promovat. Scena-
riul unui gef pentru care toati lumea wea si lucreze este diferit.

Agadar, ce trebuie si faci? (Schimba-fiscenariul)

Pentru a progresa, scenariul angajafilor sebazeazd,pe propria
lor persoani gi pe abilitilile, realizirile, expertiza tehnici qi

dorinlele lor personale. Asta nu-i neapirat un lucru riu; a avea
ambilie gi a tinde cltre perfecfiunea personali sunt caracteris-
tici meritorii. Este perfect normal si fim motiva{i pentru a reuqi
in via!6. Acesta-i, de buni seami, chiar motivul pentru care
angajafii au fost promovali in structurile de conducere.

Dar pentru a fi un lider de succes, pentru a face trecerea de
la un expert tehnic la un conducitor de oameni, trebuie s6 fii
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dispus si te dezbraci de haina angajatului, care !i-a adus pro-

movarea in structurile de conducere, qi si nu-!i mai concen-

trezi atenlia asupra propriei tale persoane. E momentul si vrei

si progresezi, sd fii sincer convins c[ poli si progresezi Ei si te

dedici 100%o acestui progres. De fapt, taie cuvintul progres -
schimbare e un cuvi,nt mult mai potrivit. Trebuie sivrei sd te

schimbi,si crezi cu adev[rat ci pofi sd te schimbi Ei si te dedici

l0Oo/o schimbdrii scenariului tdu. Cred cu adevlrat ci, daci eqti

dispus s[ faci asta, poli ajunge qeful pentru care oricine wea s[

lucreze.

Aqadar, ce inseamni,,schimbi-fi scenariul"?

Ei bine, cunoqti scenariul unui angajat. Seamlni cu vechea

replici de despirlire: ,,Nu-i din cauza ta, ci a mea."

Pentru a fi gefi.rl pentru care toli vor si lucteze, schimb-o:

,,Nu mai este vorba desPre minel'

Schimbi scenariul qi treci de la,,mine" la,,noi'1 Schimbn-1i

mentalitate a cate se concentreazi asupra ,,mea" Ei indreapti-fi

aten{ia citre ,,noi".

Suni tare simplu, nu-i aqa? Poate prea simplu. Dar gtii la fel

de bine ca mine ci e dificil de pus in practici. E suficient s[ te

uili in jurul tiu. Aga ci mu[i dintre noi observi (9i lucreazi cu)

lideri care nu gi-au schimbat scenariile, ca acesta:

Lee, vhnzdrile au scdzut cu 15 procente luna asta. $tii cd md

mdndresc sd fiu mereu pe Primul loc tn tot ce fac. A1a am fost ;i
cdnd eram in locul tdu, n-a trecut multd vreme de-atunci'

Pune-te pe treabd. Munce;te mai mult. Sund mai mulsi oameni'

D e fapt, aprop o de ap elul p e care treb uie s d il faci in zece minute. .'

O sd stau ldngd tine gi o sd mi-o prezinli pe dna. Oakes - aSa

o cheamd, nu? O sd vorbesc eu in locul tdu ;i o sd-li ardt cum

se face treaba. Mai devreme a trebuit sd fac acela;i lucru ;i cu

Vicki. E cazul sd-{i aduc aminte de toate primele de care o. sd
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avem parte dacd atingem lintele pe carele-am stabilit? N-am de

ghnd sd mergla inthlnirea cu dl. Scott Si sd-l anun! cd am ratat
obiectivul grupului nostru chiar din primul trimestru in care

am devenit ;ef de vhnzdri.

Acest scenariu vechi - determinarea asidue de a finaliza
munca, increderea in pregltirea tehnic[, calitatea de expert in
domeniul respectiv, acea concentrare asupra ,,mea" pentru a

obline recompense, recunoagtere $i pentru a-i impresiona pe

ceilalli - nu mai e deloc potrivit pentru sceniriul unui lider
nou care doreqte si fie geful pentru care toli vor si lucreze.

Agadar, ce s-ar inttmpla daci liderul ar schimba scenariul?

Poate cd situalia ar ardta in felul urmitor:

Lee, am observat in rapoarte cd vknzdrile au scdzut cu 15 pro-
cente luna asta. Ce pdrere ai, care e motivul? Hm, nu ;tiam cd

e o problemd legatd de procedurd. gi ii afecteazd Si pe ceilalli din
echipa noastrd? Ce uezi cd am puteaface? Lee, e o idee nemaipo-

menitd. Ai putea sd compui un memoriu in care sd prezin[i in
detaliu aceste gdnduri, eviden{iind cum ar putea ideea ta sd ne

imbundtdleascd vhnzdrile? Fii sigur cd o sd vorbesc cu dl. Scott ;i
o sd menlionez cd aceastd ideifantasticd ili apar{ine. Cht despre

convorbirea pe care trebuie sd o porli cu dna. Oakes peste zece

minute - te pot ajuta cu ceva? Nu? Ei bine, ;tiu cd te descurci, am

incredere in tine. Hai sd discutdm dupd aceea un sfert de ord

despre convorbirea asta, sd vedem ce a mers bine, ce ai invdlat de

pe urma ei Si cum ili vafolosi in viitor, in.reguld?

Asta-i tipul de gef pentru cai6 oricine vrea si lucreze, un gef

care gi-a schimbat scenariul.

in mod limpede, acum, ci ai devenit gef situalia e cu totul
alta. Ca nou lider, scenariul tdu este foarte diferit de cel al unui
angajat, adic[ cel conform ciruia ai trlit intreaga via[6, scenariul
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care te-a purtat pe culmile succesului $i ti-a adus pozigia din

structurile de conducere. Nu mai are importanli si fii mai bun

decdt a[ii, nu mai conteaze ce poli ,,tu" s[ faci, pregitirea teh-

nici, abilitilile, expertiza, cunoqtinlele gi aptitudinile ,,tald' care

te ajut[ s[-{i duci munca la bun sfirgit, dovedindu-fi valoarea.

Trebuie si in[elegi cd cel mai eficient motor care ii aduce oricl-

rui lider succesul nu mai {ine de ,,mine". E momentul si ii faci pe

ceila[i - personalul tiu, echipa ta, oamenii pe care-i conduci 9i

ii sprijini - si aibi succes qi s[ ii ajufi si igi atingi intregul poten-

Iial.
Acesta este semnalul de alarml care te avettizeazb si nu

mai trlieqti dupl scenariul ,,Nu-i din cauza ta, ci a mea"'

Schimbl-1i scenariul de la ,,mine" Ia ,,noi" 9i imbriliqeazi

ideea ,,Nu mai este vorba despre mine". inceteazl s[ mai fii
centrul aten[iei qi indreaptl-fi privirea asupra celorla{i.

fase modalitilide schimbare a scenariului

Schimbarea scenariului este o idee fabuloas[, o chestie foarte

importanti. Este contrari oricirui instinct normal 9i natural pe

care l-ai putea avea. E complet diferit de tot ceea ce te-a ficut s[

ai succes pin[ acum in carier6. Dar qi a-i conduce pe aftii e o

treabi care n-are nicio legiturl cu ceea ce ai fhcut anterior.

E un lucru greu de pus in practic[, aEa ci ar fi bine si nu

crezi c|vine de la sine. Capitolele acestei cirfi te vor ajuta cu

cele Ease pirli ale scenariului pe care trebuie s[ le schimbi

pentru a deveni geful pentru care to[i vor si lucreze.

Copitolul 2: Schinbo-li nentolitateo

O si inlelegi cum s[ evifi eqecul intr-un moment atAt de tim-

puriu al carierei tale (dar gi mai tdrzia). Bazdndu-se pe ultimele
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mele cercetiri fbcute pe un grup de aproape 300 de lideri ince-
pitori, acest capitol te va ajuta si i{i schimbi mentalitatea pentru
a incepe si gAndegti ca un gef.

Copitolul 3: Schimbo-lisetul de obilito{i

Angajafii sebazeazi pe abilitn$le lor tehnice pentru a-qi face

treaba gi pentru a progresa. Asta-i scenariul lor. Dar mulfi lideri
promovali de curdnd intdmpini probleme pentru ci (l) se

bazeazd. mult prea mult pe abilit{i tehnice de care, firegte, un
qef n-are nevoie sau (2) pur qi simplu nu li s-a spus care sunt
abilitifile care le vor fi necesare pentru a deveni lideri de
succes. in urma ultimelor mele cercetiri, am identificat patru
abiliteti care le provoaci noilor lideri cele mai mari necazuri.
Agadar, schimb[-fl setul de abilitnfi. Vei citi despre comunicare
qiinJluen{d in acest capitol. Conducerea echipelor gi dezvoltarea

celorlalsi vor fi abordate in urmitoarele doul capitole.

Co p itol u I 4 : 1ch i m b o -fi rel o,ti i I e i nterp erson o I e

in calitate de nou lider, relaqiile tale sunt diferite. De pildi, foqtii
tii colegi - unii dintre ei, poate, fiindu-fi prieteni - i1i sunt din-
tr-odatd subalterni direc{i. Mai mult decit atit, conduci, de fapt,

o intreagi echipl de oameni. in acest capitol vei infelege aspec-

tele legate de relafii atunci cdnd ii conduci pe cei din jur.

Copitolul 5: Schimbo-li otitudineo ,,Le foc pe toote"

Pentru a deveni geful pentru care tofi vor sd lucreze, nu mai
este nevoie si faci intreaga murtbi de unul singur. In calitate de

gef, o si ifi schimbi scenariul in ceea ce privegte modul in care
defineqti, gandegti gi l1i desfrgori munca, iar aici este inclusi qi

dezvoltarea celorlalli.
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Copitolul 6: Schinba-li perspectivo

De obicei, angajafii individuali au o perspectivl foarte ingustd
asupra organizafiei. in calitate de lider, schimb6-1i perspectiva
gi l6rgegte-[i orizonturile. in acest capitol vei infelege ce in-
seamni cu adevirat,,politica': In plus, vei clpita competenla gi

abilitatea de a naviga printre intrigile inerente din organizafie
datoriti pregltirii tale politice, in care este inclusi si ,,gestiona-
rea superiorilor" sau munca in cadrul unei matrice.

Copitolul 7: Schimbo-fi centrul otenliei

Noii lideri trebuie si in(eleagi ci acliunile gi deciziile lor pot
avea repercusiuni care trec mult dincolo de persoana lor.
Aqadar, schimbi-1i centrul atenfiei. Acum, cAnd egti pe cale si
urci pe scara organizaliei, vei incepe si apreciezi importan[a
integrit[$i qi a caracterului, ce inseamni cu adevirat s[ faci
Iucrul,,care se cuvind'Ei s[ devii un om de incredere.

Capitolul 8: Nu te abote de la scenoriul schimbot

In cele din urmi, Capitolul 8 te va ajuta si rimdi loial scena-
riului schimbat pentru a deveni Eeful pentru care oricine vrea
si lucreze.

Sunt o grimadi de lucruri de asimilat, recunosc. Dac[ stai si
te gdndegti, existi cir(i intregi care se apleaci asupra unor
subiecte prezentate intr-un singur capitol. Pentru a-!i inlesni
schimbarea scenariului, o s[ i{i ofer in fiecare capitol cAteva idei
esen{iale pe care si Ie re(ii. Po{i folosi informafiile respective ime-
diat gi vei avea ocazia si ifi continui instruirea (impreuni cu
con[inut exclusiv, cu sfaturi suplimentare gi cu alte cAteva r[s-
punsuri la clasica rugiminte ,,Spune-mi ce s[ fac qi cu asta basta")
in secliunea ,Colpl profesorului' de la finalul fiecdrui capitol gi

de pe site-ul de internet asociat (www.WilliamGentryLeads.com).
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$i nu uita: nu-i nevoie si-[i schimbi intregul scenariu intr-o
clipl. Aga cum spune unul dintre mentorii mei, ,,Nu trebuie si
te striduieqti sd inghili tot oceanufl Dupi ce vei citi cartea, vei
conqtientiza unul sau doul domenii in care pofi incepe schim-
barea (iar,,Colpl profesorului'9i site-ul asociat i1i vor fi de mare

ajutor). Po(i fi geful pentru care toati lumea vrea si lucreze,iar
aceastl carte i(i va arita cum. Schimbi-fl scenariul.

Cu litere mici.

Sau,,Aceasti carte nu este pentru tine daci..."

Totugi, iati qi textul scris cu ,,litere mici" pe care trebuie si il
citegti. i1i prezint patru lucruri deloc delicate pe care trebuie si
le ai in vedere inainte de a parcurge restul cirfii. Aten[ie: e vorba

despre mituri care vor fi zdrobite. Daci vreunul dintre ele te

descrie, returneazi cartea qi cere-{i banii inapoi.

Punctul l. Doco crczi cd liderii se nosc, nu se formeazd,
oceostd corte nu este pentru tine

Eschivarea este simpll: ,,Nu m-am n[scut lider, aqa c[ n-o si
ajung niciodati un liderl' Aceasti scuzi nu mai este accepta-

bih. $i n-a fost valabill de la bun inceput. trndiferent ce [i s-a

spus sau ce-ai auzit, nu e nevoie si te nagti lider ca si fii geful

pentru care oricine vrea si lucreze. De fapt, gtiinfa demascl
vechea zical|,Conducitorii se nasc, nu se formeazil' - este

o mare prostie sau, cel pufin, 670/o prostie. Studiul qtiinfific al

genelor gi leadershipuluil ne aratd cir, in cel mai bun caz,

o treime dintre lideri sunt ndscufi si fie lideri. Asta inseamnl
ci doul treimi s-au format pentru acest rol. Chiar qi propria-mi
cercetare fhcutl la Centrul pentru Leadership Creativ (CCL)

a dezviluit faptul ci majoritatea liderilor de top din organizalii
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rlc pe intreaga planeti consideri ce $efii sunt mai degrabi for-
rnafi (adici se pot dezvolta) decdt niscufi pentru a fi gefi.2 (Este

tloar un exemplu al modului in care voi utiliza gtiinla gi cerce-

lirrile pentru ate ajuta sd ifi schimbi scenariul gi sd devii qeful

pcntru care oricine wea sd lucreze. Vezi? Nu-i chiar aqa de rlu.)
Iar daci gtiinfa nu-i de ajuns, arunci un ochi in organiza(ia

la Ei gAndegte-te la oamenii pe care ii qtii. Indiscutabil, cei mai
rnulli dintre noi nu vor ajunge niciodati pregedinte, amiral,

gcneral, administrator-gef sau director general. Indiferent daci
iri drept obiective aceste pozilii sau nu, nu e nevoie de un CV
Irrng cit toate zilele, nu-i musai si fii privilegiat sau sd ai

,,genele" necesare pentru a deveni qeful pentru care oricine
vrea sI lucreze. Mulli dintre noi suntem oameni de rdnd care

trrci in ierarhie flri si aibi parte de privilegii, avere sau glorie,

tlcvenind lideri de seami. Nu trebuie sd simli c[ e imposibil si
tlcvii conducitor gi cd n-o si pricepi niciodatd cum sti ,,treaba
irsta cu leadershipul" din cauzd ci nu egti celebru, cd nu faci

lrarte din acel procent al celor mai bogali oameni din lume sau

r il nu eqti primul din clasa ta. Nu trebuie si ai impresia ci dacl
rttr te-ai ndscut lider, n-o si ai nicicAnd ocazia si devii unul. Iar
tlircl existd cineva care-li spune asta, cumpiri inci un exem-

plar al acestei cir{i gi fb-i-l cadou sau folosegte-l pentru a-l lovi

Jre ste ceafi (bine, agresivitatea nu-i o solu[ie, aga cum vei citi in
( )apitolul 2). Agadar, mai intii, dacd crezi cu tlrie c6 liderii se

nilsc, nu se formeazi, aceast[ carte nu este pentru tine.

Punctul 2, Doco te oftepli co tranzilio inspre leadership
sd fie u;oord, oceosto cnrte nu este pentra tine

l)lc[ ar exista vreo diagramd magici de tipul ,,daci X, atunci
Y" care si fie valabill in absolut toate situafiile sau daci s-ar

Irtvcnta o aplica{ie care s[ i[i garanteze succesul in fiecare

.,( HTMBA-T| scENARtuL cA sA NU DAt GRES cA SEF


