
ROZWIJAJ PRZEJRZYSTĄ WIZJĘ 

Wizja to twój mentalny obraz przyszłego sukcesu. To jest to, jak wyobrażasz sobie swoją firmę za trzy, 

pięć lub dziesięć lat. W jakim biznesie widzisz siebie? Jaka będzie Twoja wielkość sprzedaży? Produkty? 

Liczba lokalizacji? Organizacja? Globalna integracja? Te pytania zajmują ważne miejsce w „okiem 

umysłu” każdego lidera biznesu, który zmaga się z przyszłością. Na Twoją wizję duży wpływ mają Twoje 

wartości, ambicje, osobowość i potrzeby. Dobrze zdefiniowana wizja pokazuje, dokąd zmierza Twoja 

firma i definiuje Twoje pragnienia. Wyznacza nowy kierunek dla organizacji i nadaje mu sens i cel. Gdy 

jest właściwie wyartykułowana w całej organizacji, wizja popycha biznes w kierunku jej 

urzeczywistnienia. Wizja jest definicją lidera własnego przywództwa. Jest to bardzo osobiste i 

motywuje lidera do przekazywania swojej pasji i determinacji w całej organizacji. Jeśli celem jest wizja, 

to pasja napędza liderów do tworzenia celów, a następnie działań, aby osiągnąć ten cel. Wizje 

pochodzą z otwartych umysłów, a nie z tych uwięzionych w starych paradygmatach. Są zbudowane na 

nauce tak samo, jak na wynikach, które lider chce zobaczyć. Gdy wizja została opracowana przy 

zaangażowaniu kluczowych członków organizacji, ma większą szansę na urzeczywistnienie. Staje się 

wspólną wizją, a osoby odpowiedzialne za jej realizację chętniej ją przyjmują. Ponieważ wizja zawsze 

wiąże się ze zmianą, spotka się z oporem organizacyjnym, jeśli lider nie podzieli procesu jej rozwoju. 

Prowadzenie firmy bez wizji nie jest przywództwem. W najlepszym razie zachęca do przeciętności. W 

najgorszym przypadku Twoja firma zniknie, gdy konkurenci skutecznie zrealizują swoje wizje. Tak więc 

wypracowanie jasnej wizji jest pierwszym możliwym do opanowania kęsem, jeśli jesteś lub masz zostać 

liderem. Przyjrzyjmy się wizji Hanka Sheparda dla jego firmy, Atlantic Products Inc. Atlantic Products 

Inc. jest spółką publiczną, która produkuje farby od 31 lat. Hank Shepard został w zeszłym roku 

prezesem i dyrektorem generalnym wartej 250 milionów dolarów firmy. Rada dyrektorów zatrudniła 

go, aby wyznaczył nowy kierunek dla tego, co stało się senną firmą, która zawsze zarabiała pieniądze, 

ale nie zwiększała sprzedaży ani udziału w rynku. Odkąd przyjął to stanowisko, Hank budował 

wewnętrzne relacje, aby uzyskać wsparcie dla swojego przywództwa i wiedzę o firmie. Jego asystent 

zebrał dane dotyczące branży i konkurencji w tym samym okresie. Atlantic operował z dwóch lokalizacji 

na wschodnim wybrzeżu, zatrudniając 780 pracowników. Sprzedaż odbywała się poprzez sprzedaż 

bezpośrednią, ale w ciągu ostatnich pięciu lat rosła średnio tylko o 6 procent rocznie. W tym samym 

okresie średni wzrost w branży wyniósł 12,6 proc. Hank zabrał na weekend swoich czterech kluczowych 

dyrektorów, aby zbadać branżę, firmę i przyszłość. Hank chciał mieć jasny obraz tego, jak firma 

powinna wyglądać za pięć lat. Do niedzielnego popołudnia pięciu dyrektorów położyło ręce na 

następujących elementach wizji, jak przedstawiono:  

Składniki Wizji  Atlantic Products 

1. Firma ze sprzedażą 500 milionów dolarów 

2. Koncentracja na przemyśle, a nie na gospodarstwach domowych 

3. Ugruntowana i uznana marka 

4. No-name branding w celu ułatwienia zawierania umów joint venture 

5. Rozbudowana sieć dystrybutorów obejmująca Stany Zjednoczone 

6. Całkowita liczba pracowników zredukowana do 600 

Hank opracował teraz wspólną wizję z dyrektorami wyższego szczebla. Stało się to ich wizją - pierwszym 

krokiem do pomyślnego wdrożenia. W ten sposób określił, czym będzie jego przywództwo. Atlantic 

zmieniłby kulturę korporacyjną z zadowolenia z marginalnego wzrostu na dynamicznego, agresywnego 

dostawcę farb przemysłowych - firmę, która odrodziła się na nowo, dążąc do wzrostu i modernizacji 



zakładów. Następnie opracowano cele i plany działania, aby przybliżyć firmę do tej wizji w każdym z 

kolejnych pięciu lat… 

POZNAJ SWÓJ STYL PRZYWÓDZTWA 

Styl przywództwa to podejście lidera do ludzi, wydarzeń i procesów. Składa się z jego osobistych 

zasobów dostępnych do realizacji jego wizji. Styl zależy od motywacji lidera i osobowości. Na makijaż 

może mieć wpływ wiele czynników osobistych i środowiskowych. Kierujemy się motywacją do 

osiągania celów. Zakres i złożoność tych celów przejawia się w kotle sytuacji i sposobie, w jaki nasza 

osobowość odnosi się do tych sytuacji: na jakim poziomie dojrzałości, na jakim poziomie akceptacji 

ryzyka i jakim uczeniem się poprzez edukację i doświadczenie. Istnieje wiele stylów przywództwa, ale 

większość można zaliczyć do czterech głównych kategorii :  

- Dyktator 

- Życzliwy dyktator 

- Trener 

- Misjonarz 

Skuteczność każdego stylu jest sytuacyjna. Na przykład dyktatorzy dobrze sprawują się w wojskowych 

rolach przywódczych, ale brakuje im ciepła, by kierować wolontariuszami społeczności. Życzliwi 

dyktatorzy, zbyt miękcy na służbę wojskową, dobrze prowadzą interesy, gdy stanowcza ręka i 

sporadyczny uśmiech motywują pracowników do działania. Trenerzy są zorientowani na zadania, ale 

mają tendencję do przewodzenia przez wzrost i rozwój ludzi. Starają się pozostawić zwolenników 

silniejszych, niż ich znaleźli. Kiedy wymagane są trudne decyzje, stają się życzliwymi dyktatorami, 

dopóki misja nie zostanie zakończona; potem wracają do coachingu. Kiedy operacje są wyjątkowe, 

stają się misjonarzami, poświęcając większą troskę wyznawcom. Misjonarze zazwyczaj nie odnoszą 

długoterminowych sukcesów w biznesie, ponieważ ich koncentracja często ogranicza się do celów 

humanitarnych. To tylko kwestia czasu, kiedy zmiana wymusi nowy, trudny kierunek, dyscyplinę 

zbłąkanego pracownika czy umiejętność użycia słowa „nie”. W tak trudnych sytuacjach nie radzą sobie 

dobrze. Ci, którzy podążają za misjonarzami, robią to z wiary, a nie z uznania autorytetu lub wizji. 

Liderzy mogą być motywowani zyskiem, wzrostem sprzedaży lub morale pracowników. Ci, którzy 

mierzą wszystko zyskiem, mogą być dyktatorami, którzy domagają się zysku lub śmierci. Osoby 

skupiające się na wzroście przychodów są często motywatorami, którzy nieustannie szkolą 

pracowników na nowe wyżyny. Liderzy troszczący się tylko o morale często będą nadmiernie wspierać, 

aby osiągnąć szczęście. Niezależnie od stylu, na techniki motywacyjne lidera zawsze wpływają jego 

doświadczenia - niektóre można kontrolować, inne nie. Kontrolowane doświadczenia obejmują 

techniki przywódcze, wiedzę biznesową oraz zasoby ludzkie i finansowe. Każdy staje się atutem 

sukcesu. Niekontrolowane doświadczenia to nieplanowane kryzysy, takie jak rezygnacje kluczowych 

decydentów, przewagi konkurencyjnego produktu i zdarzenia losowe. Liderzy muszą stawić czoła 

klientom, bankierom, dostawcom, pracownikom i udziałowcom ze wszystkimi swoimi osobistymi 

doświadczeniami, niezależnie od tego, czy są kontrolowane, czy nie. Chociaż na sukces wpływa wiele 

czynników, makijaż osobisty jest często najmniej rozumiany. Liderzy mogą mieć najlepsze 

wykształcenie, ale brakuje im odwagi do przewodzenia. Inni z 20-letnim doświadczeniem przywódczym 

mają ego, które uniemożliwia im naukę nowych technik. Nastroje wpływają również na naszą zdolność 

do przewodzenia. Kiedy źle reagujemy na innych, słabo prowadzimy. Kiedy nasz nastrój jest wysoki, 

umiejętności przywódcze są zwykle u szczytu. Znajomość swojego stylu jest ważniejsza niż sam styl. 

Świadomość osobistych mocnych i słabych stron jest warunkiem wstępnym zrozumienia swoich 

ograniczeń w prowadzeniu biznesu. Jeśli nie zrozumiesz siebie, jest mało prawdopodobne, że będziesz 



skutecznie przewodził innym. Określ styl, który prawdopodobnie będzie najskuteczniejszy dla firmy. 

Jeśli to Twój styl, jesteś optymalny. Jeśli tak nie jest, musisz znaleźć umiejętności wymagane, aby zespół 

zarządzający odniósł sukces. Wiedz, kiedy zrekompensować sobie inne osoby. Dobrze zarządzaj swoim 

makijażem osobistym, a będziesz mieć tendencję do dobrego prowadzenia. Gerry Leftson z Leftson 

Industries Ltd. podkreśla ten Krok. Gerry zarządza małą rodzinną odlewnią, która produkuje kilkaset 

ton wyrobów stalowych rocznie i zatrudnia 250 osób. Ukończył trzecie miejsce w swojej klasie 

biznesowej, wykazując silne zrozumienie technik zarządzania i analitycznych. W ciągu pierwszych 

pięciu lat kierownictwa Gerry’ego sprzedaż rosła powoli. Konsekwentnym rozwojem było łatwo 

zarządzać, a Gerry tak zarządzał, odgrywając znaczącą rolę w praktycznie każdym codziennym 

planowaniu, marketingu i zakupach dla firmy. Potem, w siódmym roku, tempo wzrosło. Konkurent 

firmy Leftson posiadający 18-procentowy udział w rynku popadł w kłopoty finansowe i złożył wniosek 

o ochronę przed upadłością. Kiedy firma Leftson z powodzeniem zdobyła udział w rynku konkurenta, 

moce produkcyjne zakładu Gerry’ego zostały napięte. Przestrzeń była na wagę złota, zmuszając do 

zmiany harmonogramu produkcji w celu sprostania rosnącemu popytowi. Praktycznie z dnia na dzień 

Leftson przekształcił się z małej firmy w średniej wielkości. W rezultacie zarządzanie firmą stało się 

znacznie trudniejsze. W ósmym roku Gerry padł ofiarą stresu. Przez większość czasu martwiąc się o 

swój biznes, cierpiał z powodu nieprzespanych nocy i znacznie mniej cieszył się życiem - mimo że jego 

przywództwo skutecznie podtrzymywało rozwój Leftsona. Widząc poważną zmianę w swoim mężu, 

żona Gerry’ego namówiła go, aby zasięgnął porady u partnera biznesowego ojca, Hectora Goddarda. 

Obserwacje Hectora były proste. Działalność Gerry’ego jest niewielka jak na standardy przemysłu 

stalowego. Ale chociaż firma rozrosła się zarówno pod względem wielkości, jak i złożoności, nadal 

zarządzał nią jako małą firmą, nalegając na planowanie codziennych operacji, spotykanie się z 

kluczowymi klientami i negocjowanie zakupów surowców. To było po prostu za dużo. Rada Hectora 

polegała na zatrudnieniu kierownika zakładu i sprzedawcy. Gerry nie rozumiał swojego osobistego 

makijażu ani stylu, dopóki nie kosztowało go to zdrowia. Jego życzliwy dyktatorski styl i codzienne 

zaangażowanie sprawdzały się, gdy biznes był prosty, ale nie wtedy, gdy osiągał pewien poziom 

złożoności. Podczas gwałtownego wzrostu jego styl był niewykonalny. Gerry miał szczęście. Nie każdy 

ma szczęście mieć Hektora Goddard, by otworzył mu oczy. Wielu najpierw wypala się iw rezultacie traci 

swoje biznesy. Hector pomógł Gerry’emu zbadać jego styl przywództwa i wprowadzić poprawki, aby 

uniknąć wypalenia.  

Podczas gdy historia Gerry'ego ilustruje problemy z mikrozarządzaniem, Alfie Saunders pokazuje 

możliwe skutki dyktatury. Naprawy Alfiego składały się z ośmiu centrów napraw samochodowych 

generujących 6,8 miliona dolarów sprzedaży i zatrudniających 52 pracowników. Alfie. Na początku 

każdego roku planowania Alfie rozdzielał oczekiwania dotyczące sprzedaży i zysków do każdego 

kierownika lokalizacji. Oczekiwano, że menedżerowie zaakceptują cele Alfiego za dobrą monetę. Stracił 

panowanie nad sobą, jeśli ktoś kwestionował jego cele. Jeden rok, sfrustrowany, ponieważ Jeśli nie 

udało się zrealizować planów zysku, Alfie był zdeterminowany, aby osiągnąć sukces - w przeciwnym 

razie głowy by potoczyły się! Kwartalne spotkania kierownictwa odbywały się w celu przeglądu 

wyników finansowych. Ci, którzy nie osiągnęli celów,  byli wyśmiewani przez Alfiego na oczach innych. 

W trzecim kwartale każdy menedżer znosił wystarczająco dużo . Po spotkaniu, jeden po drugim, każdy 

kierownik oddał klucze do swojego miejsca zamieszkania i zrezygnował. Alfie nie miał już nikogo, kto 

mógłby otworzyć sklepy następnego dnia! 

Alfie Saunders jest jednym z wielu liderów, którzy wierzą, że cele biznesowe osiąga się siłą. 

Zdezorientowany, gdy wszyscy odeszli, nie rozumiał wpływu swojego stylu przywództwa. Zamiast 

prosić menedżerów o wkład w proces planowania poprzez przygotowywanie budżetów sklepowych, 

podyktował akceptację własnego planu. Jego biedne umiejętności ludzkie pozbawiły go ludzi do 

przewodzenia. Biorąc pod uwagę znaczenie znajomości swojego stylu przywództwa, potrzebne jest 



jeszcze jedno studium przypadku. William Kraftstar jest właścicielem i zarządza Kraftstar Homes. 

Producent domów jednorodzinnych, Kraftstar, zatrudnia 73 osoby, które każdego roku sprzedają domy 

z bali o wartości 13 milionów dolarów. Większość z 73 pracowników jest zatrudniona przez firmę 

Kraftstar od jej powstania. Każdego ranka William spaceruje po fabryce, rozmawiając i żartując ze 

swoimi pracownikami. William, ojciec chrzestny 28 ich dzieci, uważa, że pracownicy są przedłużeniem 

jego własnej rodziny. Każdy pracownik jest objęty programem podziału zysków. Zachęcamy wszystkich 

do przedstawiania sugestii dotyczących poprawy wydajności. Gdy cele wydajności i zysku zostaną 

przekroczone, nawet najnowszy pracownik otrzymuje dodatkową miesięczną wypłatę. Comiesięczne 

spotkania ustalają liczbę paczek domków, które mają być dostarczone z produkcji w następnym 

miesiącu. Wyznaczanie coraz wyższych celów produktywności staje się grą i wyzwaniem dla zespołu 

produkcyjnego. Na prawie każdym spotkaniu przyjęte cele są trudniejsze, niż William uważa za 

możliwe. Ale jego pracownicy lubią wyznaczać ambitne cele - i je przekraczać. Pełne uczestnictwo 

pracowników zachęca do wyższej produktywności i większych nagród finansowych dla wszystkich w 

Kraftstar Homes. William jest trenerem. W przeciwieństwie do Alfiego zachęca pracowników do 

udziału zarówno w zarządzaniu, jak i dzieleniu się zyskami. Praca zespołowa generuje niezwykłe 

poziomy lojalności, produktywności i zysku - z pewnością większe niż doświadczał Alfie Saunders. 

Liderzy Leftson Industries, Alfie’s Repairs i Kraftstar Homes wykazują znaczne różnice w stylu 

przywództwa, z równie różnymi wynikami. Jeśli nie zrozumiesz swojego stylu, nie będziesz w stanie 

przewidzieć swojego wpływu na ludzi i biznes, a tym samym skutecznie prowadzić. 

POZNAJ SWOJĄ TOLERANCJĘ RYZYKA 

Ryzyko jest kuszącym kochankiem. Z jednej strony negocjujesz każdą decyzję, aby ją zminimalizować; 

z drugiej strony uwodzi cię jego pokusa większego zysku. To jest to, co mierzysz przed rozpoczęciem 

działalności i męczysz się przed każdą decyzją. Jest to jeden z najsilniejszych składników w Twoim 

osobistym kociołku do makijażu. Tolerancja na ryzyko jest bardzo osobista, tak indywidualna jak sama 

osobowość. Liczy się to, jak pogodzisz ryzyko, które jesteś gotów zaakceptować, z rzeczywistym 

ryzykiem wymaganym do osiągnięcia celów. Oznacza to prawdziwe zrozumienie swojego progu 

tolerancji, a następnie dostosowanie agresywności celu do dopasowania. Brzmi prosto? Ale nie jest. 

Niewiele osób osiąga spokój ducha. Jednak każda dusza, która prowadzi biznes, stara się znaleźć 

idealną równowagę. Na akceptację ryzyka duży wpływ mają ludzie, którymi kierujesz. Jeśli pracownicy 

są dobrze wyszkoleni i osiągają doskonałe wyniki, przywództwo jest wygodniejsze. Masz więcej 

pewności siebie, aby zaakceptować ryzyko. Jeśli twoi zwolennicy są słabi, twoja energia zostanie 

wyczerpana tylko upewniając się, że spełnią oczekiwania. Pozostanie ci mało energii na zarządzanie 

nowym ryzykiem. Im większy wkład zespołu, tym większa tolerancja lidera na ryzyko. Przykład Laury 

Harding i Luxury Homes Ltd. ilustruje ten punkt. Po ukończeniu studiów Laura i dwie przyjaciółki 

założyły firmę zajmującą się projektowaniem wnętrz. W tym czasie w mieście nie było projektantów 

drogiego rynku mieszkaniowego, więc sprzedaż rosła szybciej niż oczekiwano. Z zamiłowaniem Laury 

do szczegółów biznesowych i finansów, Margot do kreatywności, a Ann do sprzedaży i marketingu, ta 

trójka stworzyła silny zespół. Rozważając dodatkowe rynki zbytu, Laura przeanalizowała dane 

demograficzne, koszt lokalu i wielkość progu rentowności. Naturalna dynamika zespołu doprowadziła 

Ann do wielkości sprzedaży projektu, podczas gdy Margot zbadała odpowiednie produkty projektowe. 

Kiedy nadszedł czas otwarcia sklepu na południowym krańcu, zmieniła się dynamika zarządzania. 

Margot usilnie sprzeciwiała się otwarciu, obawiając się, że sprzedaż nie wesprze sklepu. Ann upierała 

się, że istnieje więcej niż wystarczający potencjalny wolumen dla zyskownego rynku zbytu. Laura 

znalazła się na stanowisku sędziego. Miała dane na poparcie decyzji i sprawdzony plan z poprzednich 

sukcesów. Dlaczego po prostu nie iść dalej? Cała trójka była w impasie. Wtedy Laura wpadła na pomysł. 

Cała trójka spędziła dzień na południowym krańcu miasta: zjadły lunch w lokalnej kawiarni i przejechały 

ulice, patrząc na wiek, styl i wielkość domów. Pod koniec dnia nie były pewne, czy liczba bogatych, 



starzejących się domów utrzyma dochodowe obroty. Zaskoczone własną niepewnością, odłożyły 

ostateczną decyzję o tydzień. Kiedy tydzień dobiegł końca, wszystkie odmówiły otwarcia. Co tu się 

stało? Margot odeszła od swojej normalnej kreatywnej roli i zajęła się sprzedażą i marketingiem, kiedy 

nie mogła zaakceptować poziomu ryzyka związanego z nowym sklepem. Dla niej ryzyko nie było w 

równowadze. Kiedy pozostała dwójka odrzuciła jej poziom tolerancji na ryzyko, zbuntowała się, 

zmuszając zespół do nowego zrównoważenia ryzyka i być może uniknięcie poważnej katastrofy 

finansowej w tym procesie. Laura i Ann dały się przekonać, by nie skorzystać z ryzykownej okazji i nie 

poniosły straty. Pogoń za szansą kontra zapobieganie stratom jest podstawą tolerancji na ryzyko! To 

kwestia równowagi. Pogoń za szansą hurtową wskazuje na wysoką tolerancję ryzyka. Całkowite 

skupienie się na zapobieganiu stratom wskazuje na niską tolerancję. Wszystko jest kwestią stopnia. 

 

Miernik tolerancji ryzyka na rysunku pokazuje stopnie akceptacji ryzyka. Liderzy z wynikiem 1 mają 

całkowitą awersję do ryzyka. Osoby te, występujące głównie na stanowiskach rządowych lub 

zajmujących się utrzymaniem biznesu, mają problem z podjęciem decyzji o lunchu. Z drugiej strony 

liderzy z wynikiem 16 punktów zagrają przy stole do blackjacka o wartości 1000 $ ze swoimi funduszami 

emerytalnymi. Większość liderów plasuje się w przedziale od 7 do 10 na skali - przygotowani do 

podejmowania skalkulowanego ryzyka na określonych poziomach. W przykładzie luksusowych domów 

Ann wykazała najwyższą tolerancję, prawdopodobnie na poziomie 8 lub 9. Margot byłaby najniższa na 

4 lub 5, a Laura byłaby gdzieś pomiędzy. Równowaga ryzyka zespołu przyniosła firmie korzyści. Mocne 

i słabe strony każdej osoby równoważyły inne. Istnieje wystarczająca tolerancja na ryzyko dla wzrostu, 

ale nie lekkomyślny wzrost. Gdyby Margot była jedynym liderem, Luxury Homes być może nie 

otworzyłby swojego pierwszego sklepu. Nadmierna tolerancja ryzyka Ann mogła w końcu wpędzić 

firmę w kłopoty. Przywództwo zmienia się, gdy zmienia się tolerancja ryzyka zespołu. Spadki prowadzą 

do zmian w kierunku bardziej konserwatywnych decyzji; wzrosty prowadzą do bardziej agresywnych 

strategii. Całkowita tolerancja zapobiegania stratom, od 1 do 5, często prowadzi do stagnacji. Firmy te 

nie wykorzystują swojego potencjału. Liderzy z wynikiem ryzyka wyższym niż 10 są wielokrotnie 

bardziej narażeni na przegraną, ponieważ uprawiają hazard. Kilka przykładów ilustruje oba końce skali. 

Najpierw spójrzmy na Aquabar Inc. i jego konserwatywnego dyrektora Johna Lawendę. John rozpoczął 

spawanie komercyjne w 1967 roku z kapitałem w wysokości 50 000 USD, pożyczką w wysokości 100 

000 USD od brata i linią kredytową w banku na podobną kwotę. Czterech przedsiębiorców zarabiało 

na życie w ciągu pierwszych pięciu lat. Sprzedaż wzrosła od zera na początku do 837 000 USD w piątym 

roku, kiedy John zatrudnił więcej spawaczy, aby sprostać wymaganiom wzrostu. Zarządzał trzema 

lokalizacjami i konsekwentnie gromadził 53 000 dolarów rocznie. Był daleko od swoich dziecięcych dni 

biedy w Polsce i był w lepszej sytuacji niż którykolwiek z jego przyjaciół ze starego kraju. 

Przez lata biznes kwitł. Unikał ekspansji poza początkowe trzy placówki, wybierając zamiast tego 

przepływ środków pieniężnych, aby przedterminowo spłacać dług korporacyjny. Uważał, że nie ma 

sensu podejmować większego ryzyka, pamiętając wpływ kryzysu i II wojny światowej na interesy ojca. 

W 28 roku swojej działalności zdecydował się sprzedać firmę, aby on i jego żona mogli podróżować. 

Teraz ich córki uczęszczały na studia. Przyjaciel namówił go, aby zatrudnił doradcę biznesowego, aby 

oszacował wartość jego przedsiębiorstwa w celu ustalenia ceny sprzedaży. Ku jego przerażeniu, został 

wyceniony na 500 000 dolarów, tylko połowę wartości, którą przewidywał! Utrzymując niewielki, 



konserwatywny biznes, ograniczył przyszłe zyski, zmniejszając tym samym wartość firmy dla 

potencjalnych nabywców. Teraz, w wieku 56 lat, pozostało mu niewiele czasu pracy na emeryturę. 

Przez 28 lat duma nie pozwalała mu dostrzec słabości jego strategii. Skazany na dodatkowe lata ciężkiej 

pracy w celu sfinansowania emerytury, John został zmuszony do porzucenia marzeń o wypoczynku i 

podróżach. Było za późno. 

Johnowi brakowało luksusu zespołu zarządzającego, którym cieszyła się Laura. Bez partnera, który 

sprawdzałby rozsądek, brakowało mu równowagi tolerancji ryzyka, a jego biznes nie spełniał jego 

własnych oczekiwań - najgorszy koszmar lidera. Jak zawsze w przypadku źle zarządzanego ryzyka, karą 

jest lęk. Inni przywódcy mogą być zbyt agresywni, a ich ból jest dotkliwy, gdy nadmierne ryzyko 

prowadzi do kryzysu finansowego. Buildcorp Construction podkreśla: 

Buildcorp z sukcesem wybudował cztero- i sześciorodzinne apartamentowce dla różnych grup 

inwestorów. W swojej 15-letniej historii inwestorzy nigdy nie powodowali problemów z przepływami 

pieniężnymi z powodu opóźnionych płatności zaliczkowych. Cykl od podpisania umowy do jej 

zakończenia zawsze przebiegał w miarę płynnie. Po kilku latach zysków Buildcorp zdecydował, że może 

zarobić większe zyski, budując proponowany 20-piętrowy kompleks biurowy obok ratusza. Projekt był 

na tyle duży, że przyniósł zysk trzech apartamentowców. Nie ma różnicy między budową biurowca a 

apartamentowcem, uważali liderzy firmy. Budowa to budowa, prawda? Źle! Buildcorp nie miał 

doświadczenia z dużymi podwykonawcami i ich tendencją do dodawania problemów z 

harmonogramowaniem. Fundament budowlany zwykle wymagający tygodnia na uformowanie, 

wylanie i zastygnięcie zdołał oddzielić się przed ukończeniem. Oznaczało to dodatkowe wynagrodzenie, 

które nie było pierwotnie przewidziane w umowie o stałej cenie. Przekroczenia kosztów pozyskały 

dodatkowe środki z już napiętej linii kredytowej w banku. Dom finansowy firmy prawie upadł, gdy 

właściciel projektu opóźnił płatność postępu o 30 dni. Firma została uratowana tylko dzięki zawartym 

w ostatniej chwili układowi finansowemu z bankierem. Buildcorp, motywowany chciwością, nie zadał 

sobie trudu, aby przewidzieć szczególne cechy wieżowców. Poziomy ryzyka były dla firmy poza 

równowagą. Kapitał własny zgromadzony w ciągu 15 udanych lat został wyeliminowany, a przetrwanie 

firmy zagrożone - wszystko za sprawą tylko jednego kontraktu. Przywództwo Buildcorp wpadło w 

pułapkę Johna Lavendy. Żadna z nich nie miała sieci wsparcia w celu zrównoważenia oceny ryzyka. Obaj 

cierpieli z powodu samotności liderów - jednego z największych zagrożeń dla sukcesu przedsiębiorcy. 

WYBIERZ BRATNIĄ DUSZĘ 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zrównoważenie własnej tolerancji na ryzyko jest 

konsultacja z niezależną komisją rezonansową – bratnią duszą. Bratnia dusza zapewnia kontrolę 

zdrowia psychicznego, oferując refleksję przed podjęciem ważnych decyzji. Samotny decydent 

przemierza wiele ścieżek racjonalizacji i często jest tak zdezorientowany w trakcie tego procesu, że jest 

w stanie przekonać samego siebie do wszystkiego. Bez bratniej duszy jako płyty rezonansowej takiego 

lidera często pożera strach. Dowodów na wartość bratnich dusz jest wiele w świecie biznesu. Gdyby 

Gerry Leftson nie miał partnera swojego ojca za bratnią duszę, równie dobrze mógłby skończyć martwy 

z przepracowania. Laura Harding i jej partnerki z Luxury Homes Ltd. były dla siebie bratnimi duszami i 

razem zapobiegły potencjalnie poważnemu błędowi biznesowemu. John Lavender zarządzał Aquabar 

Inc. bez bratniej duszy i zapłacił wysoką cenę. Zaleta jest oczywista. Liderzy mający bratnie dusze mają 

wbudowany zawór bezpieczeństwa w swoje procesy decyzyjne. Chociaż nie gwarantuje to sukcesu, 

konsultacje przynajmniej zmuszają ich do zatrzymania się i rozważenia każdego aspektu ryzyka. To 

logiczny test z kimś, kto nie dźwiga emocjonalnego bagażu decyzji. Bratnie dusze często są w stanie 

zapewnić obiektywną ocenę ryzyka, gdy przywódcy są zdezorientowani. To prawda, że są ludzie 

sukcesu, którzy nie konsultują się, chociaż nasz coraz bardziej złożony świat biznesu stawia ich wyraźnie 

w mniejszości. Są, jak odkrył John Lavender, samotni. Niektórzy są dumni i postrzegają doradztwo jako 



słabość. Ludzie sukcesu zdają sobie jednak sprawę, że to brak konsultacji jest słabością. Inni uważają, 

że konsultacje są zbyt czasochłonne. Tych przywódców najtrudniej jest nawrócić, ponieważ wydaje się, 

że nie widzą związku między trzeźwą opinią drugiego i wynikami. Decyzje na sekundę są ich 

podstawowym miernikiem, dlatego uważają, że czas spędzony na drugiej opinii ogranicza ich 

produktywność. Jak widzieliśmy, często jest odwrotnie. Zgodna bratnia dusza będzie miała cechy 

charakterystyczne dla ciebie. Wiedza i doświadczenie są dane. Odnoszący sukcesy kandydaci na bratnią 

duszę będą mieli również poziom tolerancji na ryzyko, który jest komplementarny do twojego - ale nie 

zbyt komplementarny. Nie powinieneś łączyć inwestorów obligacji rządowych z poszukiwaczami 

przygód za grosze. Warunkiem jest zawsze wzajemny szacunek. Jednak ci, którzy są zbyt 

konserwatywni, powinni mieć kontakt z bardziej liberalnymi kolegami, aby zachęcić do bardziej 

zrównoważonego podejmowania decyzji. Z drugiej strony, jeśli oceniasz swoją naturę jako nieco na 

lewo od hazardzisty łodzi rzecznych, bardziej konserwatywny doradca pomoże ci utrzymać się w 

uprzęży. Próbujesz zrównoważyć swoją tolerancję na ryzyko, a nie ją wzmacniać. Bratnie dusze 

powinny uśredniać twoją tolerancję na ryzyko w górę lub w dół, w zależności od tego, co jest konieczne, 

aby zrównoważyć twoją agresywność w dążeniu do celu. Nic dodać nic ująć. Nie mogą i nie powinni 

podejmować decyzji za Ciebie. Pamiętaj, że jesteś liderem poszukującym równowagi ryzyka, a nie 

schronienia. Schronienie to rezygnacja z roli lidera. A to nie jest przywództwo. Instynktownie 

rozpoznasz osobę, która najbardziej nadaje się na twoją bratnią duszę. Znalezienie ich to inna sprawa. 

Rozejrzyj się; wybierz ludzi, którzy odnoszą największe sukcesy, tych z umiejętnościami, które 

podziwiasz. Jeśli mają tolerancję na ryzyko, aby zrównoważyć twoje, są kandydatami na bratnią duszę. 

Jeśli nie masz oczywistych kandydatów, musisz nadal przesiewać kontakty osobiste i poznawać nowe, 

aż znajdziesz najbardziej odpowiednią osobę. Identyfikacja bratniej duszy nie gwarantuje ich chęci do 

podjęcia tej roli. W grę wchodzi dopasowanie osobowości i komfort. Jest pewne zobowiązanie 

czasowe. Prawdziwym testem jest wystarczające zaufanie do otwartej dyskusji w jakiejkolwiek 

sprawie. Konieczne mogą być znaczne próby i błędy. Ale nie rozpaczaj. Musisz wybierać mądrze, a nie 

szybko. Lunar Holidays Inc. stanowi doskonały przykład tego, co może się wydarzyć podczas 

wyszukiwania. 

Julie Francis prowadzi biuro podróży w ośmiomilionowym mieście. Obdarzona sześcioma rachunkami 

handlowymi Julie zarządza firmą Lunar Holidays Inc. z wysokim zyskiem w porównaniu z jej 

konkurencją w kompleksie handlowym City Center. Julie zawsze bała się zarządzać biznesem sama, 

zwłaszcza podczas trudnych negocjacji stawek lotniczych i częstych napadów napiętych przepływów 

pieniężnych. Przeczytała ostatnio broszurę zawierającą wskazówki dotyczące zarządzania dla małych 

firm zarządzanych przez właścicieli. Gdy skanowała dokument, jej wzrok przykuł rekomendację dla 

korporacyjnych bratnich dusz jako rady dla pomysłów i decyzji kierowniczych. Pomysł był atrakcyjny. 

Omówiła koncepcję bratnich dusz ze swoim mężem, który pracował dla firmy zajmującej się 

transportem lotniczym. Do tej roli zaproponował własnego szefa i, kiedy Julie się zgodziła, zaprosiła go 

i jego żonę na kolację. Wieczorem Julie skorzystała z okazji, aby porozmawiać z nim o roli bratniej duszy, 

ale ta dyskusja nie była dla niej zbyt spokojna. Wydawał się jej zbyt agresywny, zachęcając wiele agencji 

w całym mieście. Julie czuła się niekomfortowo z powodu ryzyka, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną 

nadwyżkę mocy produkcyjnych w branży. Wierzyła, że wiele agencji zamknie się wraz z dalszym 

zmniejszaniem się linii lotniczych. Naprawdę nie potrafiła pogodzić swojej tolerancji na ryzyko z jego. 

Omówiła to z Jurgiem Hellerem, przyjacielem z centrum biznesowego linii lotniczych. Jurg uważnie 

słuchał oceny Julie o szefie jej męża. Rozmawiali godzinami o pragnieniu Julie, by rozwinąć agencję. Z 

biegiem czasu stało się oczywiste, że Julie znalazła swoją bratnią duszę w korporacji w ostatniej osobie, 

której się spodziewała - przyjacielu. Chociaż Jurg nie był tak doświadczony w biznesie jak przełożony 

jej męża, posiadał odpowiednią tolerancję na ryzyko i temperament, aby pomóc jej w podejmowaniu 

wygodnych decyzji. Następnego dnia zwróciła się do Jurga, aby został jej bratnią duszą. Ku jej 



zaskoczeniu odmówił, mówiąc, że nie chce ponosić odpowiedzialności za jej biznesową przyszłość. Julie 

była całkowicie zdezorietowana i zwróciła się do męża o konsultację. Rozmawiali dużo o jej biznesie. 

Niezdolność Julie do znalezienia bratniej duszy zbliżyła ją do męża. Jego zachęta wzmocniła jej pewność 

siebie i zdolność podejmowania decyzji. W ostatecznym rozrachunku mąż Julie stał się jej biznesową 

bratnią duszą. 

Scenariusz Julie uczy nas, jak znaleźć i zbudować bratnią duszę. Obok osobistej relacji na całe życie, jest 

to najważniejsza relacja, jaką kiedykolwiek będziesz mieć. To tylko zbieg okoliczności, że wieloletni 

partner Julie stał się również jej biznesową bratnią duszą. Przywództwo bez bratniej duszy jest 

samotne, a samotność jest często porównywana do lęku przed ciemnością. Kiedy jesteś sam, twoje 

zdolności podejmowania decyzji mogą zostać sparaliżowane, gdy raz za razem powracasz do tych 

samych racjonalizacji. Paraliż staje się lękiem. Niepokój staje się paniką. A panika przekłada się na jeden 

z dwóch rezultatów: liderzy albo rzucają się na szybkie rozwiązania, albo wybierają status quo. 

Najczęściej żaden wybór nie przynosi optymalnego rezultatu. W najgorszym przypadku zawodzą. W 

najlepszym razie są w stagnacji. Innych przywódców nie paraliżuje strach, ale duma. Wybierają 

pozostanie w ciemności, ponieważ nie są przygotowani na przyjęcie pomocy od potencjalnej bratniej 

duszy. Chociaż nie jest tak dotkliwa jak panika, duma może sama w sobie wywołać straszne skutki. 

Pizza Guido ma sens. 

Guido był właścicielem i zarządzał 18 pizzeriami na wynos ze sprzedażą 1,6 miliona dolarów i 

całkowitym dochodem netto przekraczającym 430 000 dolarów rocznie. Był zadowolony z wyników 

finansowych firmy. Kuzyn Hugo był również właścicielem i zarządzał podobną firmą z 14 sklepami. Jego 

łączny dochód netto przekroczył 563 000 dolarów, o ponad 130 000 dolarów więcej niż Guido - przy 

mniejszej liczbie sklepów. Hugo nieustannie ścigał Guido, aby omówić wspólne sprawy biznesowe i 

wierzył, że porównywanie notatek wzmocni oba biznesy. Guido nie czuł, że potrzebuje pomocy od 

kuzyna, mimo że Hugo zarabiał więcej i nie rywalizował w tej samej dziedzinie. Szukanie rady u jego 

młodszego kuzyna było nie do pomyślenia. Będąc starszym biznesmenem, pomyślał Guido, musi być 

silniejszy. Na spotkaniu rodzinnym Hugo zasugerował, by połączyli siłę nabywczą, aby kupować 

składniki pizzy po niższych cenach. Obniżając średni koszt pizzy w obu firmach, każda z nich będzie 

prosperować. Hugo szepnął też, że zamierza zmniejszyć ilość dodatków o 5 procet i o podobną kwotę 

podnieść ceny większych pizzy, co dodatkowo zwiększy marże brutto. Guido odrzucił tę radę, 

kontynuując swoje historyczne strategie zakupów, receptury i cen. Kiedy wyniki finansowe zostały 

podliczone w następnym roku, dochód netto Guide'a spadł do 398 000 $, podczas gdy Hugo's wzrósł 

do 610 000 $ - przy czterech sklepach mniej! 

Uparty opór Przewodnika wobec bratniej duszy kosztował go szansę na poprawę zysku. Jego zysk spadł, 

podczas gdy Hugo wzrósł. Pride odmówił mu sprawdzenia zdrowia psychicznego w celu uzyskania 

bardziej opłacalnej operacji. Ceną były utracone zyski, przekraczające 212 000 dolarów. 

Earl Dawson oferuje nam ostatnie studium przypadku dotyczące bratnich dusz: 

Earl Dawson, właściciel i kierownik Earl's Taxi, prowadził flotę 148 samochodów, z których 75 było 

własnością prywatną. Wszystkie pozostałe 73 samochody zostały wydzierżawione bezpośrednio przez 

kierowców, którzy uiszczali zmienne opłaty za stoisko w zależności od liczby wezwań. Obecne 

przychody wyniosły około 110 USD tygodniowo na kierowcę. W ciągu siedmiu lat wydatki na stoisko 

wzrosły i przekroczyły 110 USD pobierane od kierowców. Księgowy Earla poradził mu, aby podwyższył 

opłaty do 150 dolarów tygodniowo. Earl obawiał się, że rady jego księgowego spowodują, że kierowcy 

odmówią pracy, i przedyskutował tę sprawę z Artem Rislingiem, członkiem lokalnego klubu 

inwestycyjnego i small biznesmenem. Art zbadał szczegóły dotyczące jego działalności i odkrył, że 

wydatki wzrosły o 20 procent w ciągu ostatnich trzech lat, podczas gdy liczba dziennych opłat na 



kierowcę spadła, pozostawiając mu 110 dolarów tygodniowo na kierowcę. To, co Earl uważał za 

rosnące koszty, było w rzeczywistości problemem z wydajnością kierowców. Opóźnienia w odbiorze 

klientów powodowały spadki wolumenu, a tym samym brak wzrostu przychodów zmiennych, mimo że 

stawki liczników wzrosły. Earl zbadał zwyczaje zmianowe kierowców i dowiedział się, że wielu jego 

pracowników spotykało się na kawę przez cały dzień. Czas na kawę oznaczał dla Earla utratę opłat i 

mniejszą głośność. Art zaproponował dwa podejścia do problemu. Nalicz tylko 40 dolarów wzrostu 

kosztów i zaryzykuj utratę kierowców, lub pobierz 40 dolarów i zastosuj je do puli zachęt, z której 20 

dolarów zostanie zwrócone tym, którzy zwiększyli liczbę taryf o 30 procent. Opcja pierwsza zmusza 

wszystkich do płacenia za nieefektywność, podczas gdy opcja druga stwarza zachętę do poprawy 

wielkości taryf. Jeśli zostanie osiągnięty, wzrost wolumenu zwiększy zarówno opłaty za stoisko, jak i 

dochody kierowców produktywnych, jednocześnie karając tych, którym nie udało się poprawić. Earl 

wierzył, że opcja druga zachęci do pożądanego zachowania. W ciągu ośmiu miesięcy opłaty za stoisko 

wzrosły do 155 dolarów. 

Przyjmując rolę bratniej duszy, Art Risling doprowadził Earla do lepszego wniosku. Na własną rękę Earl 

doszedł do wniosku, że jedynym problemem jest inflacja. Dzięki Artowi odkrył, że w rzeczywistości 

przychody ze stoisk nie nadążają z powodu niskiej produktywności. Zaangażowanie bratniej duszy 

doprowadziło również do wyboru systemu nagród zamiast kar. 

PODZIEL GŁÓWNE CELE NA MNIEJSZE CELE 

Planowanie celów jest onieśmielające, ponieważ presja na sukces przeraża ludzi. Nikt nie lubi ponosić 

porażki. Ale czasami porażka nie wynika z niemożności wykonania pracy, aby osiągnąć cel. Raczej 

wynika to przede wszystkim z wyznaczania nierealistycznych celów. Nic dziwnego, że w świecie biznesu 

liczebność celów jest częstą przyczyna niepowodzenia. Na przykład planowanie zwiększenia produkcji 

o 25 procent w jednym kwartale jest zbyt ambitne. Podobnie poprawa marży produktu brutto o 52 

proc. w ciągu roku może być niemożliwa. W tym przypadku niepowodzenie celu ma miejsce w 

momencie wyznaczenia celu, a nie wtedy, gdy wdrażane są działania, aby go osiągnąć. 25-procentowy 

wzrost produkcji to cel długoterminowy, który należy podzielić na mniejsze, łatwiejsze do opanowania 

cele, aby można było do niego podejść z jakąkolwiek pewnością. Kontynuując ten przykład, możliwe 

jest zwiększenie produkcji o 3 procent w pierwszym kwartale, jeśli niektóre procedury linii 

produkcyjnej zostaną ulepszone, a być może o dalsze 6 procent w kwartale drugim, jeśli pracownicy 

produkcji będą mieli dostęp do dodatkowych szkoleń w zakresie wydajności. Zakup nowoczesnych 

maszyn w trzecim kwartale może zwiększyć produkcję o dodatkowe 10 proc. a zmieniony 

harmonogram produkcji w czwartym kwartale może przynieść dalszy wzrost o 6 proc. Do końca roku 

produkcja wzrośnie o 25 procent dzięki osiągnięciu czterech odrębnych celów. Przekształcenie celu 25-

procentowego wzrostu produkcji na cztery cele w nieco dłuższym okresie tworzy skoncentrowaną 

koncentrację, która przynosi rezultaty. Mniejsze, bardziej konkretne cele nadają się do konkretnych 

działań. Większe, mniej zdefiniowane cele utrudniają konkretne działanie, ponieważ brak koncentracji 

prowadzi do paraliżu decyzyjnego. Dlaczego więc niektórzy liderzy wolą cele ogólne niż cele 

szczegółowe? Ludzka natura. Konkretne cele dostarczają liderom i innym ścieżkom do mierzenia 

wydajności. Im bardziej ogólny cel, tym łatwiej o sukces, gdy nie został on osiągnięty. Zagmatwane? 

Nie bardzo. Liderzy z kilkoma mniejszymi celami wyznaczającymi drogę do sukcesu są narażeni na 

odpowiedzialność na całym szlaku. Niezrealizowane cele przyciągają uwagę i śledzą kierownictwo. Z 

drugiej strony duże, ogólne cele pozostawiają miejsce na kreatywne wymówki, gdy pożądany rezultat 

nie zostanie osiągnięty. Ostatecznie liderzy z bardziej skoncentrowanymi celami na ogół odnoszą 

większe sukcesy. Spójrzmy na Pot Kiln Ltd. na nasze studium przypadku.  

Pot Kiln Ltd. została założona w 1983 roku przez trzy kobiety, których dzieci dorosły i opuściły dom. Lisa 

Moll, Beth Shale i Irma Cummings chciały sprawdzić swoje umiejętności garncarstwa i wykorzystać 



nowo odkrytą wolność, aby zostać przedsiębiorcami. Lisa jest kierownikiem finansowym, Beth tworzy 

nowe projekty, a Irma odpowiada za produkcję. Każdego roku przygotowują biznesplan, który staje się 

programem Lisy na comiesięcznych nieformalnych spotkaniach kierownictwa. W 1987 roku sprzedaż 

wyniosła 600 000 USD, generując dochód w wysokości 17 000 USD dla każdego udziałowca. Lisa i Irma 

były zadowolone z tego poziomu dochodów, ponieważ ich mężowie wykonywali zawody o wysokich 

dochodach. Beth była nieszczęśliwa. Jej mąż zmarł dwa lata wcześniej, pozostawiając ją tylko z 

niewielką sumą ubezpieczenia na życie. Podczas spotkania planowania biznesowego w 1988 r. Beth 

opowiadała się za zwiększeniem docelowego przychodu ze sprzedaży o 300 000 USD do celu w 

wysokości 900 000 USD – co stanowi 50-procentowy wzrost. To pozwoliłoby jej podwoić dochody z 

firmy. Chociaż wątpliwe, czy uda się to osiągnąć, Lisa i Irma zgodziły się na cel Beth. W 1988 roku każdy 

udziałowiec sprzedawał agresywnie, zachęcając do dodatkowej sprzedaży ceramiki poprzez obniżki cen 

z progami ilościowymi. Nastąpił wzrost wolumenu, ale wiedziały jeszcze przed zakończeniem 

księgowania na koniec roku, że nie osiągnęły celu sprzedaży 900 000 USD. Sprawozdania finansowe 

wykazały wzrost z 600 000 USD do 750 000 USD, ale rabaty ilościowe zmniejszyły marże brutto o 7 

procent. Dochód netto dostępny dla każdego akcjonariusza wyniósł 19 000 dolarów, daleko od 

osobistego celu Beth, jakim było podwojenie jej dochodu.  

 

Pot Kiln Ltd. był sukcesem czy porażką? W końcu sprzedaż wzrosła o 25 proc., a dochody akcjonariuszy 

wzrosły o prawie 12 proc. Godny podziwu postęp, chyba że Twoim celem jest podwojenie dochodów 

z 17 000 USD do 34 000 USD. Wtedy wydaje się, że to porażka. Nie wystarczyło założenie firmy, aby 

zwiększyć sprzedaż o 50 procent. Ogrom osobistego celu Beth wymagał opracowania i wdrożenia 

szczegółowej ścieżki celów mniejszych firm. Cięższa praca nad tradycyjnymi planami sprzedaży nie 

przyniosła oczekiwanych rezultatów. Spójrzmy, co zrobiły w 1989 roku.Podczas planowania 1989 

spotkały się ze swoim księgowym, aby ustalić, jak poprawić wydajność. Przeglądając wyniki z roku 

1988, zasugerował zastąpienie ich jednego głównego celu dotyczącego przychodów 12 mniej 

ambitnymi celami miesięcznymi . Dla każdego celu opracowano konkretne plany działania i przypisano 

obowiązki każdemu udziałowcowi. Ku ich zadowoleniu sprzedaż wzrosła do 825 000 USD, a wszystko 

to przy normalnych marżach brutto. Mimo że cel sprzedaży 900 000 USD nie został osiągnięty, 

ponadprzeciętny wzrost sprzedaży został utrzymany bez utraty marż. Dochody akcjonariuszy wzrosły 

w tym roku z 19 000 do 27 000 dolarów. Cele firmy Pot Kiln z 1989 r. zostały podzielone na szereg 

mniejszych, wyznaczając szlak, którym może podążać każdy udziałowiec. Co miesiąc nowy cel zachęcał 

do bardziej metodycznego podejścia do osiągania ogólnych celów sprzedażowych. Osiągnięcie każdego 

celu miesięcznego przybliża akcjonariuszy o kolejny krok do realizacji ich ogólnego celu.  

Echomart Inc. stanowi kolejny doskonały przykład tego Kroku 

Echomart Inc., sieć sklepów ogólnospożywczych, jest własnością Williama Denninga. Bill otworzył swój 

pierwszy sklep na rogu w 1972 roku, a drugi w 1974 roku. Oba sklepy z powodzeniem się rozwijały, 

przysząąc Billowi trzy prestiżowe nagrody za sprzedaż detaliczną. Kiedy każdy z jego pięciu synów kiedy 

osiągnął późny wiek nastolatka, okazał zainteresowanie biznesem. Marzeniem Billa stało się, aby każdy 

syn miał własny sklep. Ale czas musiał być odpowiedni. Pod naciskiem swojego doradcy biznesowego 

Bill przeszkolił swoich synów w dwóch istniejących operacjach i pracował nad przekazaniem 

podstawowych umiejętności zarządzania zarówno zapasami, jak i gotówką. Zanim pierwszy syn 

osiągnął wiek 20 lat, miał w sumie sześć lat służby pomagając ojcu i był gotowy do samodzielnego 

prowadzenia sklepu. Bill wykorzystał kapitał w dwóch oryginalnych sklepach do sfinansowania 

trzeciego, zmniejszając ciężar rozruchu. Najstarszy chłopiec prowadzi teraz własny sklep. Bill osiągnął 

swój cel ekspansji, jednocześnie starannie zarządzając ryzykiem biznesowym. Następnie powtórzył ten 

proces z każdym chłopcem.  



LSM Auto Sales Ltd. to nasza ostatnia sprawa. 

Bob Smithers był prezesem i dyrektorem generalnym LSM Auto Sales Ltd., działająca w ośmiu 

lokalizacjach w dwóch miastach. Specjalizując się w najnowszych modelach używanych samochodów, 

Bob zbudował firmę do sprzedaży w wysokości 28 milionów dolarów. Jego wizja obejmowała 

rozszerzenie liczby lokalizacji do 12 i sprzedaż do 45 milionów dolarów. Podczas spotkań 

strategicznych, aby zaplanować ekspansję, bratnia dusza Boba, Frank Carson, upierał się, że cel jest 

zbyt ogólny. Wiele planów działania musiałoby zostać zrealizowanych, aby wytyczyć ścieżkę wzrostu 

sprzedaży, aby osiągnąć cel 45 milionów dolarów. Frank twierdził, że personel sprzedaży nie będzie 

dobrze odnosił się do takich wizjonerskich celów i będzie wymagał praktycznych codziennych zadań. 

Wiceprezes Bill Waverly zgodził się. Z jego doświadczenia wynika, że handlowcy osiągali lepsze wyniki, 

gdy mieli krótkoterminowe, konkretne cele. Dążenie sprzedawcy do osiągnięcia naprawdę dzieje się 

codziennie z każdą sprzedażą. Argumenty obu mężczyzn przekonały Boba do udoskonalenia swojego 

celu. Pozostałe spotkania strategiczne poświęcono na uzgodnienie szeregu działań wymaganych do 

osiągnięcia ogólnego celu. Bob był zaskoczony, gdy liczba działań wymaganych do wzrostu sprzedaży 

do 45 milionów dolarów przekroczyła dziewięć. Kroki obejmowały bardzo szczegółową, dobrze 

zaplanowaną kampanię medialną mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności nazwy LSM, programy 

motywacyjne mające na celu skłonienie każdego sprzedawcy do przekroczenia progu 30 sprzedaży 

samochodów miesięcznie oraz staranny wybór witryny dla każdej nowej lokalizacji. Kiedy spotkania 

dobiegły końca, Boba zachęcił ślad wydarzeń prowadzących do sukcesu. Bratnie dusze pomagają 

wprowadzić obiektywność do stylu przywództwa. Pomagają zrównoważyć zarówno naszą tolerancję 

na ryzyko, jak i nasz osobisty makijaż. Dostarczają cennej drugiej opinii podczas wyznaczania celów i 

podejmowania decyzji oraz pomagają zminimalizować uczucie strachu i samotności, które pełza po nas 

wszystkich podczas wyzwań związanych z przywództwem. 



PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO PLANOWANIA 

Biznesplany muszą być sprawą roczną. Bez nich liderzy nie mają obiektywnego mechanizmu 

identyfikowania celów i planów działania do realizacji. Bez planu sukces przyjdzie tylko przez 

przypadek, a porażka to kwestia czasu. Planowanie jest stosowane w każdym rodzaju działalności i 

branży, zarówno usługowej, jak i produkcyjnej, niezależnie od wielkości. Jeśli spojrzymy na firmę jak na 

statek, segregacja jest jak automatyczny system balastowy, który zapewnia płynne działanie podczas 

podróży. Triage identyfikuje kwestie, które należy rozwiązać, wyznacza osiągnięcie celu i ujawnia słabe 

wyniki w rehabilitacji. Osiągnięcie balastu nie jest możliwe bez uprzedniego zidentyfikowania mocnych 

i słabych stron Twojej firmy. Dane historyczne i prognozowane należy dokładnie przejrzeć. 

Przeprowadzane są wywiady z kluczowymi decydentami, aby zapewnić zebranie i właściwe 

zrozumienie dokładnych informacji. Wstępny plan zawierający wstępne cele do dyskusji jest 

przygotowywany jako środek komunikacji i wykorzystywany jako dokument roboczy. Ale przed 

szczegółowym zbadaniem planowania, ważne jest, aby potwierdzić jeden lub dwa punkty. Planowanie 

biznesowe z pewnością nie jest nowym narzędziem. Jego teoria istnieje od kilkudziesięciu lat, chociaż 

praktyczna implementacja została opóźniona. Znalezienie liderów, którzy nie zgadzają się z zaletami 

planowania biznesowego, jest trudne. Znalezienie tych, którzy nie stosują jej właściwie, jest 

zaskakująco łatwe. Pozostaje elektorat liderów, którzy popierają teorię, ale nie praktykę. Mogą 

obawiać się kosztów procesu lub brak im cierpliwości i dyscypliny, aby go wdrożyć. W obu przypadkach 

niewłaściwie wdrożony proces planowania zachęca do niepowodzenia - znacznie większy koszt! 

Koncentracja na planie zależy w dużej mierze od dojrzałości firmy. Plany dotyczące działalności start-

upów różnią się znacznie od planów dojrzałych firm. Noworodki walczą o przetrwanie: każda 

działalność zarządcza koncentruje się na rozwoju produktu i przepływie gotówki. Firmy o ugruntowanej 

pozycji są bardziej zainteresowane rosnącym udziałem w rynku i ekspansją. Określenie etapu 

konkretnego biznesu nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zbyt pewni siebie liderzy, których 

nowe biznesy wciąż znajdują się na etapie przetrwania, często zachowują się tak, jakby byli w fazie 

wzrostu. Może to prowadzić do zbyt agresywnych planów, które niepotrzebnie zagrażają rentowności 

firmy. Z drugiej strony zyski w dojrzałych firmach pozostają w stagnacji, gdy liderzy są zbyt nieśmiali. 

Tolerancja na ryzyko i osobisty makijaż robią różnicę. Aby uzyskać obiektywność, należy skonsultować 

się z bratnimi duszami. Po dokładnym określeniu fazy dojrzałości biznesowej można rozpocząć proces 

planowania. 

Ludwig Inc. to nasze studium przypadku, ponieważ rozumiemy proces systematycznego budowania 

rocznego biznesplanu.  

Ludwig Inc. zatrudnia 626 osób do produkcji i sprzedaje sprzęt komputerowy o wartości 964 milionów 

dolarów na całym świecie. Każdego roku jej zespół kierowniczy przeprowadza formalny proces 

planowania w celu zidentyfikowania mocnych i słabych stron w każdym obszarze funkcjonalnym, 

potwierdzenia misji firmy oraz określenia konkretnych celów i planów działania na nadchodzący rok. 

Liderzy każdego z pięciu obszarów funkcjonalnych oceniają swoje priorytety w porównaniu z 

priorytetami firmy. Liderzy w obszarach ogólnego zarządzania, finansów, marketingu i sprzedaży, 

produkcji i zasobów ludzkich spotykają się, aby upewnić się, że ich cele są kompatybilne. Kiedy wszyscy 

zgadzają się z konkretnym planem, jest on pisany na piśmie i kieruje codziennymi działaniami na 

nadchodzący rok. 

OKREŚL SWOJĄ MISJĘ KORPORACYJNĄ 

Biznesplany składają się z trzech filarów: deklaracji misji, konkretnych celów funkcjonalnych i 

szczegółowych planów działania na rzecz osiągnięcia tych celów. Oświadczenia o misji firmy 

przedstawiają rację bytu firmy, jej powód, dla którego prowadzi ona działalność. Zazwyczaj cztero- lub 



pięciowierszowa ogólna deklaracja wartości lub kierunku korporacyjnego, staje się konstytucją 

korporacyjną. Niektórzy przywódcy nie mają większego pożytku z tego stwierdzenia, uważając je za 

zbyt ogólne, aby miało sens. Pracownicy często tego nie rozumieją, a klienci mogą się do tego nie 

odnosić. Wszyscy oni nie doceniają wartości deklaracji misji i jej potencjalnego wkładu w sukces firmy. 

Deklaracja misji nadaje ton opracowywaniu celów i konkretnych planów działania, zachęcając do 

efektu kaskadowego do planowania - od bardzo ogólnej deklaracji misji do bardzo konkretnych kroków 

działania lub łatwych do opanowania ukąszeń! 

Deklaracje misji można znaleźć w firmach dowolnej wielkości, branży lub zawodu. Złożoność deklaracji 

misji niekoniecznie różni się w zależności od sklepu na rogu po międzynarodową korporację, chociaż 

oczywiście w przypadku tej ostatniej jest ona prawdopodobnie bardziej złożona. Spójrzmy na przykład 

na misję Ludwiga.  

Ludwig Inc. jest wiodącym, najbardziej dochodowym producentem sprzętu komputerowego, 

dystrybuowanym na całym świecie, zapewniającym wyjątkową obsługę klienta i ambitną karierę dla 

naszych pracowników.  

Czego możemy się dowiedzieć o firmie, badając jej misję? Na początek słowo „wiodący” oznacza, że 

firma rozwija produkty, linie lub rynki przed konkurencją. Dzięki temu możemy być prawie pewni, że 

firma stawia prace badawczo-rozwojowe wysoko na swojej liście priorytetów, aby wyprzedzić 

wszystkich w branży. Sformułowanie „najbardziej opłacalne” sugeruje, że wszelkie plany rozwojowe są 

starannie wyważane z oczekiwaniami dotyczącymi zysków, zarówno krótko-, jak i długoterminowych. 

Być „wiodącym” i „najbardziej zyskownym” jednocześnie, przez cały czas, jest naprawdę potężnym 

balansem przywództwa. Wymaga to ułamka sekundy, aby rozwój produktu osiągnął gotowość 

rynkową, gdy rynek jest gotowy. Prawdopodobieństwo sukcesu nie jest tutaj po stronie Ludwiga. 

Musimy również przyjrzeć się linii produktów Ludwiga. Sprzęt komputerowy jest produkowany przez 

wiele światowych firm. Znaczna konkurencja stwarza większą potrzebę precyzyjnego planowania 

zarządzania, nie wspominając o skutecznej „dystrybucji na całym świecie”. Wyjątkowa obsługa klienta” 

jest kosztowna i trudna do spójnego zarządzania na całym świecie. „Wyzwanie kariery dla naszych 

pracowników” sugeruje stosowanie zasad uczciwej wyceny niezależnie od kraju i kultury. To tyle dla 

tych, którzy uważają, że deklaracje misji są bezwartościowe. Wybraliśmy nieznaną firmę , podzieliła 

swoją misję na łatwe do opanowania elementy i była w stanie opracować realistyczne oczekiwania 

dotyczące tego, czym może być organizacja. Nie oznacza to, że jesteśmy dokładni, ale gdybyśmy weszli 

do siedziby głównej Ludwiga, bylibyśmy uzbrojeni w godną szacunku listę pytania - bardziej niż 

gdybyśmy nie widzieli deklaracji misji.  

To samo podejście dotyczy firm 5-, 10- lub 50-osobowych. Firma, o której mowa, nie musi być „na 

całym świecie”, aby mieć misję. Może być „najbardziej dochodowym producentem”, zapewniając 

„wyjątkową obsługę klienta i wymagające kariery dla naszych pracowników”, nawet jeśli jest mały i 

zarządzany przez właściciela. 

Fajnie jest analizować firmę poprzez jej misję, ale co to oświadczenie robi dla zarządu Ludwiga? W jaki 

sposób pomaga w ciągłej selekcji przywództwa, mechanizmie balastowym firmy? Cóż, kiedy jest 

podzielona na mniejsze, łatwe do opanowania kawałki i przeanalizowana, misja przedstawia klucze do 

sukcesu Ludwiga. To źródło, jeśli kto woli, z którego spływa kaskadami do firmy. Każda fraza 

reprezentuje obszar funkcjonalny, do którego odnoszą się określone cele i zadania. Jeśli z deklaracji 

misji firmy nie można by wydobyć konkretnych celów, nie przydałoby się to firmie żadnego celu, a 

krytycy oświadczeń o misji mieliby rację. Wyznaczanie celów dla każdej funkcjonalności obszaru 

przedsiębiorstwa ustanawia również system rozliczalności. Jeśli menedżerowie przyjmą 

odpowiedzialność za osiągnięcie celów, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za sukces lub 



porażkę. Jak bez odpowiedzialności firma mogłaby twierdzić, że zapewnia „trudne kariery dla naszych 

pracowników”? Co ważniejsze, skąd miałby wiedzieć, kiedy coś osiągnął? Nie będzie. Deklaracje misji, 

jako konstytucje korporacyjne, mają dłuższe okresy trwałości niż cele. Cele są krótkoterminowymi 

pragnieniami, okruszkami chleba na drodze do realizacji misji. Coroczna rewizja celów może uchronić 

firmę przed zbytnim odejściem od intencji wyrażonych w misji. Zmiany w ocenach ryzyka oraz w 

środowisku przemysłowym i gospodarczym wpływają na charakter corocznych celów, ale zawsze są 

one przygotowywane z myślą o misji. Chociaż informacje finansowe są niezbędnym składnikiem 

procesu segregacji, same w sobie nie zapewniają sukcesu. Inne kluczowe składniki to ocena rynków, 

konkurencji, akceptowalności produktu lub usługi, cen, kosztów produkcji, wydajności, obsługi klienta, 

rozwoju nowych produktów, poziomów kosztów ogólnych i oczywiście ludzi. Każdego roku informacje 

dotyczące segregacji są prezentowane wewnętrznie całemu kierownictwu wyższego szczebla przez 

osoby odpowiedzialne za każdy obszar funkcjonalny. Liderzy interLeadership postrzegają menedżerów 

poszukujących jasnego zrozumienia informacji, aby mogli formułować trafne opinie na temat wyników.  

Ludwig, jak podejrzewaliśmy, przygotowuje swoje roczne cele według kategorii głównych misji. 

Każdego roku menedżerowie ze wszystkich lokalizacji przedkładają cele kluczowym decydentom. Firma 

następnie aktualizuje formularze planowania, aby upewnić się, że kierownictwo działa z najbardziej 

aktualnymi danymi biznesowymi – jest to pierwsza gwarancja, że balast jest pod kontrolą. Jeden dział 

może pełnić funkcje dla innych; rozmowa z każdym menedżerem zapewnia, że cele użytkowników 

pokrywają się z celami dostawców. Niezgodności są negocjowane przed przejściem dalej. 

Menedżerowie Ludwig następnie wymieniają mocne i słabe strony każdego działu dostawców w firmie. 

Kiedy listy są łączone w pisemny biznesplan, porównuje się mocne i słabe strony, aby zobaczyć, gdzie 

firma musi ustalić cele naprawcze, aby poprawić funkcjonowanie jednego lub więcej dostawców 

wewnętrznych. Prezes firmy ocenia wyniki kierownictwa wyższego szczebla i określa przeciętność 

działań naprawczych. Kiepskie wyniki oznaczają, że firma nie osiągnie pełnego potencjału. Przeciętne 

kierownictwo przygotowuje przeciętne plany. Rezultatem jest utracony zysk. Porównywanie mocnych 

i słabych stron pomaga Ludwigowi ujawnić wszelkie ślady przeciętności. Prezes i rada dyrektorów 

zapewniają, że wszyscy przejmują odpowiedzialność za proces planowania. Stanowi to drugi balast dla 

zespołu selekcji wyższego kierownictwa. Z kolei kierownicy wyższego szczebla zapewniają, że 

menedżerowie operacyjni przyjmują odpowiedzialność za plan, więc podobny balast występuje na tym 

poziomie. Kaskada odpowiedzialności od wyższego do niższego szczebla zarządzania odzwierciedla 

przepływ w dół biznesplanu, który można opanować. Menedżerowie operacyjni określają cele 

codziennych operacji, które są zgodne z misją firmy. Kaskadowa odpowiedzialność za biznesplan 

zapewnia, że wszystkie ręce na pokładzie żeglują razem. Role planowania i wdrażania są wspólne. 

Wszyscy w firmie muszą być w harmonii, aby osiągnąć maksymalny potencjał celów i skuteczną 

realizację. Jeśli przywódcy Ludwigów nie wierzą, że osiągnięto harmonię, nie udało im się osiągnąć 

maksymalnego potencjału, nie udało im się osiągnąć misji. Harmonia wdrażania jest nie tylko kluczem; 

jest tak samo istotny, jak sam biznesplan. 

ZOBOWIĄZUJ SIĘ TYLKO DO OSIĄGALNYCH I MIERZALNYCH CELÓW 

W każdym udanym biznesplanie cele muszą być zarówno osiągalne, jak i mierzalne. Na przykład 

stwierdzenie „zmaksymalizujemy zysk” jest często uważane za cel. Tak nie jest. Kiedy ktokolwiek 

kiedykolwiek maksymalizuje zysk? To nieskończone stwierdzenie bez linii mety. Nie da się tego 

osiągnąć bez określonego celu finansowego. Nie można tego zmierzyć, jeśli nie określono daty 

ukończenia. Aby cele zostały osiągnięte, muszą być postrzegane jako realistyczne przez pracowników, 

którzy będą dążyć do ich osiągnięcia. Menedżerowie będą unikać przejmowania celów, jeśli nie wierzą, 

że są one osiągalne. Na przykład Ludwig zwiększał zyski rocznie średnio o 6 proc. Wyznaczenie 15-

procentowego wzrostu jako celu na przyszły rok byłoby nierealne. Jest to mało prawdopodobne, a 



wymuszenie jego akceptacji wywołałoby nieufność, zwłaszcza jeśli premie pracownicze są powiązane 

z osiąganymi zyskami przekraczającymi cele. Ludwig wyznaczałby cele poza zasięgiem zarządu, 

uniemożliwiając tym pracownikom maksymalizację dochodów. Jeśli zamiast tego Ludwig mówi: 

„Zwiększymy zysk firmy o 7 procent w ciągu najbliższych 12 miesięcy”, to firma wie, że cel zostanie 

osiągnięty, jeśli dochód netto będzie o 7 procent wyższy niż w poprzednim roku po upływie 12 

miesięcy. Kropka. Jest mierzalny i prawdopodobnie również będzie postrzegany jako możliwy do 

osiągnięcia, ponieważ cel 7 procent jest zgodny z historycznymi wynikami firmy. Ten rodzaj planu 

zachęca kierownictwo do sięgania nieco wyżej w celu osiągnięcia sukcesu. Gdy triage zidentyfikuje 

dane branżowe i gospodarcze, mocne i słabe strony kierownictwa oraz obszary wymagające poprawy, 

Ludwig planuje trzydniową sesję planowania „blokady” dla menedżerów wyższego szczebla. 

Zamknięcie to właśnie to. Starsi ludzie zamykają się w hotelowej sali konferencyjnej, aby przelewać 

dane i kontemplować cele firmy i plany działania. Nikt nie odchodzi, dopóki misja firmy nie zostanie 

potwierdzona i nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie konkretnych obszarów wymagających 

poprawy, z odpowiednimi celami i planami działania ustalonymi w celu osiągnięcia pożądanej poprawy. 

Zatrzymanie służy trzem głównym celom. Zapewnia pewien stopień kontroli jakości. Przy obecności 

wszystkich menedżerów dynamika pokoju uniemożliwia jednej grupie zarządzającej wyznaczanie 

celów, które negatywnie wpływają na inną. Przykładem może być grupa marketingowa, która planuje 

wydać 300 000 dolarów na promocję opóźnionego produktu, który według badań i rozwoju jest 

przestarzały. Blokada ujawniają takie dysfunkcyjne wyznaczanie celów. Drugim celem jest wykonanie 

samego planu. Kompletowanie kompleksowych biznesplanów bez spotkania menedżerów twarzą w 

twarz nie działa - a przynajmniej nie jest zbyt dobre. Blokady sprzyjają dynamice pomieszczenia i 

kreatywności grupy. Są inkubatorami grupowych procesów myślowych, które uwzględniają dobro 

firmy jako całości. Akcjonariusze oczekują, że liderzy będą działać razem jako zespół. Jeśli liderzy nie 

spotykają się fizycznie, jest im trudno. Mają tendencję do nie rozwijania tej wspólności myślenia, tak 

często charakterystycznej dla odnoszącego sukcesy, dobrze naoliwionego zespołu. Trzecim celem jest 

akceptacja celu. Menedżerowie, którzy uczestniczą w tworzeniu celów, częściej biorą 

odpowiedzialność za swoje osiągnięcia. Jeśli plan ma pieczęć menedżera, jest bardziej 

prawdopodobne, że odbierze jego sukces osobiście. Menedżerowie często wychodzą z blokad z 

większym poczuciem własnej wartości - proporcjonalnym oczywiście do ich poziomu uczestnictwa. Jeśli 

odpowiednio szczegółowy segregacja i planowanie nastąpi wcześniej, dobrze przygotowana. Agenda 

blokady zachęca do szerokiego uczestnictwa, co z kolei wzbogaca spotkanie dla wszystkich. Cele w 

zamknięciu wymagają mistrzów - tych, którzy biorą odpowiedzialność za ich osiągnięcie. Kiedy 

perspektywy rozwoju kariery są powiązane z celami, pojawiają się zachęty i nagrody za wyniki. Brak 

więzi zwykle oznacza brak posiadania celu, a brak posiadania oznacza brak postępu. Przyjrzyjmy się 

problemom wynikającym z blokady Ludwiga. 

Pierwszego dnia zamknięcia Ludwiga wiceprezes marketingu rozpoczyna prezentację po wstępnych 

uwagach. Drażni pokój menedżerów takimi pytaniami jak:  

* Jak agresywna jest nasza konkurencja? Jakie produkty mają na desce kreślarskiej? Czy te produkty 

odpowiadają oczekiwaniom klientów pod względem przeznaczenia, zastosowania i dostępności?  

* Za jaką cenę można sprzedawać ich nowy produkt i nadal generować zysk? Czy to więcej niż nasz 

szacunek kosztu ich produkcji?  

* Jak wiarygodna jest nasza inteligencja przemysłowa konkurencji?  

Pytania są kontynuowane, a po każdym następują szeroko zakrojone dyskusje, aż do osiągnięcia 

konsensusu. Zaczynając od tła konkurentów, grupa metodycznie pracuje nad szczegółami 

pozycjonowania rynkowego dla każdego produktu. Koniecznie trzeba wiedzieć, jak podejście 



marketingowe firmy mierzy się z podejściem konkurencji. Nie ma sensu mówić o produkcji i dystrybucji, 

jeśli działy marketingu i sprzedaży nie potrafią wypracować zwycięskiej formuły sprzedaży produktu. 

Jeśli nie możesz tego sprzedać z zyskiem, nie zarabiasz. Po uzgodnieniu szczegółów otoczenia 

marketingowego i sprzedażowego, zaczynają tworzyć się podstawy celów. Różnice między 

marketingiem firmy i konkurenta to jedne z pierwszych obserwacji, które przyniosą owoce dla celów 

na bieżący rok. Wszystko wiąże się z misją firmy. Co jest potrzebne, aby stać się „wiodącym” 

producentem sprzętu komputerowego? Dba się o zapewnienie zgodności celów, więc „prowadzenie” 

nie zostanie osiągnięte kosztem „opłacalności”. Kolejno następują prezentacje wiceprezesów ds. 

dystrybucji, produkcji, kontroli jakości, badań i rozwoju, finansów oraz zasobów ludzkich. Każdy 

wiceprezes starannie dopasowuje cele do już podjętych decyzji marketingowych i sprzedażowych. 

Wszystkie cele wynikają z zapotrzebowania rynku. Na przykład oczekuje się, że nowy model laptopa 

Ludwig zdobędzie 3% udziału w rynku docelowym. Według szacunków firmy, przyniesie to 50-60 

milionów dolarów dodatkowej sprzedaży - przy marży netto na poziomie 12 procent, po wszystkich 

bezpośrednich kosztach krańcowych, przy około 6-7 milionach dodatkowego zysku. Wiceprezes ds. 

produkcji poinformował grupę, że około 30 procent surowców potrzebnych do budowy jednostek jest 

obecnie dostępnych, zakupionych do podobnych produktów w zeszłym roku. Inne komponenty mogą 

zostać zmienione w celu dostosowania do pewnych ulepszeń funkcjonalnych w nowym modelu. 

Wymagania dotyczące ludzi, aby dopasować plan, są obsługiwane w taki sam sposób, jak inne zasoby. 

Umiejętności niedostępne w firmie są nabywane lub szkolone są istniejące osoby. Poziomy 

umiejętności i kompetencji pracowników są integralną częścią każdego procesu planowania 

korporacyjnego. Zarząd zobowiązał się do 31 marca wprowadzenia komputera na rynek. Aby osiągnąć 

ten cel, produkcja laptopów musi rozpocząć się do 18 stycznia. Nawet wtedy egzemplarze będą 

dostępne w niektórych częściach świata dopiero w lipcu. Testy kontroli jakości dotyczące trwałości 

jednostek muszą być zakończone do lutego ]. Finansowanie musi być na miejscu, zanim pojawią się 

żądania dotyczące linii kredytowych firmy. Presja ta będzie odczuwalna wkrótce po rozpoczęciu 

produkcji nowego modelu. Należy również zaplanować pewne programy szkoleniowe, przygotowujące 

pracowników montujących halę produkcyjną i sprzedawców. Dążenie do skutecznego marketingu i 

sprzedaży dotyczy praktycznie każdej funkcji zarządzania w firmie. Ludwig naprawdę wierzy, że 

zadowolenie klienta jest najważniejsze.  

Rzeczywista lista celów Ludwiga jest dość długa i zbyt trudna do odtworzenia jako przykładu tutaj. 

Ważne jest jednak, aby przejrzeć podsumowanie celów, aby docenić omawiane zasady. Chociaż cele 

wymienione dla dystrybucji na całym świecie, obsługi klienta i wymagającej kariery nie zostały 

omówione 

Próbka celów Ludwiga jest dopasowana do łatwej do opanowania wersji deklaracji misji, aby ujawnić, 

co należy osiągnąć w określonych odstępach czasu. Tam, gdzie nie zastosowano konkretnych dat, 

zwraca się uwagę na charakter celu. Na przykład 7-procentowy wzrost zysku można określić dopiero 

po upływie całego planowanego roku. Podobnie utrzymanie zapasów na całym świecie jest procesem 

ciągłym. W danym momencie osiągnięcie lub porażka celu zależy od ilości produktu dostępnego do 

spożycia. Również szybkość obsługi klienta można odnieść tylko do samego połączenia od klienta. 

Sukces celu jest powiązany z czasem odpowiedzi, nie): w czasie rzeczywistym. Chociaż Ludwig ma teraz 

określone cele biznesowe, mapa drogowa do osiągnięcia jeszcze nie istnieje. Cele muszą zostać 

zredukowane do mniejszych, łatwiejszych do opanowania ugryzień, które można łatwiej przełożyć na 

codzienną działalność zarządczą. 

ZOBOWIĄZUJ SIĘ TYLKO DO OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ Z PRZYPISANYMI OBOWIĄZKAMI I TERMINAMI 

REALIZACJI 



Kawałki sukcesu są osiągane dzięki planom działania - indywidualnym kamieniom milowym do 

osiągnięcia, jeśli cele mają zostać osiągnięte. Chociaż do każdego celu musi być przypisany co najmniej 

jeden plan działania, większość ma więcej niż jeden. Bez działań cel jest niczym innym jak pragnieniem, 

które nie ma nic, co by go napędzało. Plany działania są zawsze środkiem, cele celem. Plany działania 

muszą być konkretne, aby zdać test pomiarowy. Wymagany jest przykład. Aby pozyskać 10 nowych 

klientów w czerwcu, nie wystarczy „zadzwonić do 20 kontaktów do 31 maja”. To jest cel, a nie plan 

działania. Lepszym przykładem byłoby: „Jan Kowalski z działu sprzedaży zadzwoni 15 marca do pana H. 

Lawsona z firmy A, pana D. Sloana z Firmy B w dniu 21 marca, Pana L. Barry z firmy C w dniu 28 maja 

itd., by poprosić każdego o zamówienie sprzedaży”. Różnica między nimi to to ostatnie pozwala 

zmierzyć postępy Jana w kierunku jego celu. Jest wystarczająco szczegółowy, aby monitorować w miarę 

upływu czasu i pozwala uniknąć czekania do 31 maja, aby określić sukces lub porażkę. Ludwig uważa, 

że cele nie zostaną osiągnięte, dopóki kluczowym decydentom podczas zamknięcia nie zostaną 

przypisane konkretne plany działania. Integralna część posiadania celu ma miejsce, gdy menedżerowie 

są określani jako mistrzowie. Kiedy menedżerowie przyjmują odpowiedzialność, presja rówieśników 

wprawia w zakłopotanie tych, którzy nie wykonują swoich działań. Presja jest potęgowana, gdy do 

każdego działania przypisane są określone daty zakończenia. Terminy realizacji wyznaczają kamienie 

milowe, terminy wykonania każdego działania. W naszym przykładzie Janowi Kowalskiemu przypisano 

odpowiedzialność za wykonanie 20 połączeń kontaktowych, każde w określonym terminie. Jan musi 

inicjować te rozmowy przed każdym dniem; wie, że cała firma patrzy. Niezastosowanie się do tego 

wpływa osobiście na Jana i jest publikowane za każdym razem, gdy plan jest przeglądany. Zostanie 

poproszony o wyjaśnienie swojego braku sukcesu na następnym spotkaniu dotyczącym postępów, a 

dzięki presji rówieśników prawdopodobnie będzie bardziej zmotywowany do działania. Przypisywanie 

osobistej odpowiedzialności za sukces lub porażkę zachęca wszystkich do przyjęcia biznesu jako 

własnego. Kiedy ich przyszłość jest zagrożona, więcej adrenaliny napędza liderów do realizacji ich 

planów. Im większa organizacja, tym bardziej krytyczne staje się posiadanie akcji, po prostu dlatego, 

że duża liczba akcji jest trudna do zarządzania. Własność wypłukuje tych, którzy ukrywają się przed 

odpowiedzialnością. Ci, którzy unikają odpowiedzialności, mają ograniczone możliwości kariery. Żaden 

przywódca nie przyznaje większej odpowiedzialności tym, którzy spędzają karierę unikając tego. To 

niesprawiedliwe wobec tych, którzy uczciwie zarabiają na swój rozwój, jak również wobec firm, które 

starają się unikać przeciętności. Zobaczmy, jakie plany działania przygotował Ludwig, aby osiągnąć 

swoje cele. Gdy firma kierowała swoją misję do czołowego producenta sprzętu komputerowego, 

omawianym celem było „zwiększenie udziału Spółki w rynku laptopów o 3 proc., wprowadzając nowy 

model do 31 marca”. Aby osiągnąć ten cel, ci, którzy przejmują własność, zaczynają od 31 marca i 

pracują wstecz, aby określić, co musi zostać zakończone przez kogo i kiedy, aby produkt był gotowy do 

tego terminu. Terminy mogą być wymuszone przez charakter branży lub samą firmę. Na przykład 

prototypowy model komputerowy Ludwiga musi zostać zaprojektowany dziewięć miesięcy przed 

wprowadzeniem na rynek, aby dać czas na testy i zmiany projektowe. Konieczne jest dalsze testowanie 

gotowych projektów przed wydrukowaniem instrukcji obsługi. Wymagają one dwumiesięcznego 

okresu realizacji dla drukarek zewnętrznych. Te ramy czasowe są normalne w branży, podczas gdy 

termin 31 marca jest wyznaczony przez pragnienie Ludwiga, aby być pierwszym na rynku. Podręczniki 

szkoleniowe dotyczące sprzedaży są projektowane i testowane pod kątem skuteczności na 

przykładowej grupie sprzedawców. Planowanie produkcji dla faktycznej budowy komputerów musi 

rozpocząć się co najmniej dwa miesiące przed datą wprowadzenia - w tym przypadku jest to 

uruchomienie produkcji 18 stycznia dla wprowadzenia 31 marca. Na koniec należy określić strategię 

wprowadzenia na rynek wraz z harmonogramem dystrybucji na całym świecie, również na dwa 

miesiące przed wprowadzeniem. Szereg działań odbywa się obecnie jednocześnie, aby dostosować się 

do daty uruchomienia określonej przez cel. Kierownictwo wyższego szczebla poprosiło Harry'ego 

Taylora z nowej grupy produktów o kierowanie wprowadzeniem nowego laptopa. Harry, widząc 



prośbę jako wotum zaufania ze strony zarządu, przyjął wyzwanie, personalizując cel jako „Harry 

Taylor's”. To zaspokoiło krytyczny czynnik sukcesu dla sukcesu celu. Swój nowy zespół ds. 

wprowadzania produktów utworzył z niewielkim trudem, ponieważ pytani postrzegali ten projekt jako 

narzędzie wspomagające karierę. Harry wyznaczył mistrzów i zaplanował działania, tworząc plany dla 

każdego obszaru funkcjonalnego. Zanim biznesplan zostanie sfinalizowany, plany działania są 

porównywane z pożądanymi wynikami ze wszystkich celów - sprawdzenie poprawności, aby upewnić 

się, że plany są rozsądne, a zasoby są dostępne, aby sprostać wysiłkowi wymaganemu przez cel. 

Korekty oczekiwań są zwykle wymagane, gdy zasoby nie są wystarczające do zapewnienia sukcesu. Po 

osiągnięciu porozumienia w sprawie celów i planów działania wśród menedżerów wyższego szczebla, 

Ludwig przygotowuje ostateczny pisemny plan. Rysunek 16.2 przedstawia schemat planowania 

funkcjonalnego używany przez liderów Ludwig. Biznesplan jest dostępny dla wszystkich uczestników i 

staje się przewodnikiem po przyszłorocznych działaniach. Aby był skuteczny, kopia planu musi 

znajdować się na biurku każdego lidera jako stały punkt odniesienia. Przechowywanie ich w szufladach 

zwiększa prawdopodobieństwo awarii. Plany daleko poza zasięgiem wzroku są dalekie od realizacji. 

Dokument musi być działający - kolejny powód, dla którego szczegóły, indywidualna własność i daty 

ukończenia są kluczowe dla pomyślnego wdrożenia. Haggerty Construction oferuje drugi przykład 

planowania selekcji biznesowej. 

Jim Haggerty założył firmę Haggerty Construction w 1955 r. i zwiększył sprzedaż do 350 milionów 

dolarów, a liczbę pracowników do 625. Mając misję stania się czołowym wykonawcą w mieście w 

zakresie nieruchomości przemysłowych i handlowych, Jim szacuje, że jego udział w rynku wynosi 32 

procent. W ciągu pierwszych 20 lat działalności firmy wzrost sprzedaży był powolny, ale stały, po czym 

przez kolejne 11 lat następował bardziej dynamiczny wzrost. Powrót do wolniejszego tempa wzrostu 

w ciągu ostatnich 5 lat frustrował Jima, a wzrost ponownie stał się jego priorytetowym celem 

planowania. Wiceprezes Bruce Sinder przekonywał, że powolny wzrost sprzedaży wynika z braku 

zasobów ludzkich. W latach szybkiego wzrostu Haggerty zatrudniał silnych kosztorysantów i agentów 

zakupowych wykwalifikowanych w pozyskiwaniu korzystnych cen materiałów. Majstrowie byli bardziej 

doświadczeni, realizując kontrakty budowlane w ramach budżetów czasu i siły roboczej. Bruce 

zauważył, że średnie doświadczenie brygadzisty spadło z 15 do 7 lat . Kierownik ds. marketingu 

Clarence Drew zgodził się z Brucem, ale uważał, że marketing, osobiste relacje z klientami i materiały 

promocyjne pomogą im zdobyć udział w rynku. Z drugiej strony, wiceprezes ds. finansów Lewis 

Spalding uważał, że większe rabaty przy zakupie pozwolą na bardziej konkurencyjne oferty. Czuł, że 

lepsza kontrola finansowa pomogłaby osiągnąć silniejszy wzrost zysku netto. Agentka ds. zakupów Sally 

Majors zgodziła się z Lewisem. Każdy lider Haggerty zidentyfikował mocne i słabe strony w swoim 

obszarze oraz opracował cele i plany działania na rzecz rentownego wzrostu. Spotkania zamknięte 

trwały półtora dnia, ponieważ każdy z siedmiu liderów przedstawiał wyniki i lobbował za akceptacją 

przez firmę osobistych celów i planów działania. Po zakończeniu spotkań firma uzgodniła listę celów i 

działań dla każdego działu. 

Jim Haggerty przedstawił wizję firmy kierownictwu wyższego szczebla. Spodziewał się, że wzrost 

sprzedaży będzie kontynuowany w wyższym tempie. Każdy lider został poproszony o wsparcie tej 

ogólnej misji firmy. Cele i plany działania zostały opracowane przez każdego lidera, podczas gdy 

spotkania zamknięte służyły zapewnieniu ich wsparcia i zgodności celów. Jednak nie wszystko jest 

satysfakcjonujące w przykładzie Haggerty'ego. Zwróć uwagę na ogólne stwierdzenia używane do celów 

i planów działania. Oszacowanie celu 2, na przykład, brzmi: „W razie potrzeby ustaw stawkę bliżej 

kosztu, aby wyeliminować konkurencję”. Plan działania stwierdza: „Zapisuj szacowany czas wymagany 

do obsługi zadań poniżej 100 000 USD; porównaj z oczekiwanym zyskiem”. Takim przykładom brakuje 

konkretności widocznej w prezentowanych przez Ludwiga. Skąd wiemy, kiedy licytowanie bliżej 

kosztów eliminuje konkurencję? Nie można go zmierzyć ani udowodnić, że jest osiągalny. Jeszcze 



bardziej zastanawiające jest, w jaki sposób plan działania polegający na rejestrowaniu szacowanego 

czasu pracy poniżej pewnych progów może wyeliminować konkurencję. Przy takim braku konkretów 

nic dziwnego, że Jim Haggerty był rozczarowany, gdy analizował osiągnięcia celu w następnym roku. 

Mimo postępów, nie mógł wskazać indywidualnego sukcesu celu. Zdeterminowany, aby poprowadzić 

bardziej udany plan, nalegał, aby każdy menedżer miał tylko jeden bardzo konkretny cel na następny 

rok. Kiedy spisano plany i sfinalizowano spotkania zamknięte na kolejny rok, cele były znacznie 

jaśniejsze. Celów i działań jest niewiele, ale te, które są, są znacznie bardziej skoncentrowane. Teraz 

Jim może określić, jakie działania są niezbędne do osiągnięcia celu. Menedżerowie nie są w stanie ukryć 

się za ogólnymi stwierdzeniami, gdy do ostatecznych działań przypisuje się obowiązki i terminy 

realizacji. Chociaż obowiązki i terminy realizacji istniały w przypadku poprzednich planów, ogólność 

celów i działań pozostawiała pole do dyskusji, czy sukces był wynikiem – sytuacja nie do 

zaakceptowania dla zapewnienia odpowiedzialności kierownictwa. Niewiele powiedziano o bratnich 

duszach podczas tego procesu. Prezesi, dyrektorzy wyższego szczebla oraz menedżerowie średniego i 

niższego szczebla często konsultują się z bratnimi duszami w celu uzyskania opinii na temat procedur, 

harmonogramu i spraw komunikacyjnych. Niektórym koledzy oferują wgląd w słabości 

zidentyfikowane podczas segregacji. Inni otrzymują porady na temat prezentacji w zamknięciu - 

kumpla udającego publiczność, krytykującego styl i sposób wypowiadania się. Praktyczność celów i 

planów działania to ulubiony temat, kiedy bratnie dusze przeglądają plany. Bez względu na rolę bratniej 

duszy, jego opinia powinna pomóc wzmocnić lub zmienić twoje postanowienie. Planowanie 

biznesowe, ze wszystkimi jego elementami, to uporządkowana selekcja przywództwa. Identyfikowane 

są słabe strony, wyznaczane są cele i uzgadniane działania – zarówno przez poszczególnych liderów, 

jak i wspólnie jako zespół. Zespoły zarządzające monitorują indywidualny sukces, a jednostki 

monitorują sukces zespołu - wszystko to w łatwych do opanowania kęsach. 

 



OKREŚL KOMPETENCJE DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

Triage przywództwa zapewnia wgląd w dostępne i wymagane umiejętności pracowników. Mocne i 

słabe strony pracowników, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, stają się Twoim wykazem 

kluczowych kompetencji. Aby być naprawdę pouczającym, segregacja musi obejmować proces analizy 

wydajności pracowników . Firmy, które odniosły sukces, oceniają kompetencje w miarę finalizowania 

rocznych celów. Kiedy rozwój celów i przeglądy wyników są świeże w umysłach menedżerów najlepiej 

potrafią aktualizować dane dotyczące kompetencji. Ludwig Inc. wymienia dostępne i wymagane 

umiejętności, porównując mocne i słabe strony pracowników z celami do osiągnięcia. Poziomy 

kompetencji stają się wyraźniejsze, gdy planowanie przechodzi w realizację. Uwaga przenosi się z 

tworzenia celów na realizację działań, zmuszając kierownictwo do dopasowania umiejętności do 

proponowanych zadań. Najpierw do każdego planu działania przypisuje się kompetentnych 

pracowników, a następnie identyfikuje się brakujące umiejętności, aby można było rozpocząć 

szkolenie. Lody Igloo stanowią doskonałą ilustrację tego procesu.  

Igloo Ice Cream to mała sieć detalicznych lodziarni ze sprzedażą 4 miliony dolarów i 30 pracownikami. 

Prezes Art Thatcher prowadzi coroczny proces selekcji kadry zarządzającej z zaledwie czterema 

menedżerami. Opracowuje plan, a następnie odbywa jednodniowe zamknięcie w swoim 

gospodarstwie wraz z czterema kierownikami, aby zmienić projekt. W bieżącym roku jednym z celów 

jest otwarcie dwóch dodatkowych lodziarni do 31 lipca. Zarząd uważa, że ekspansja wymaga 

zatrudnienia lub rozwoju dodatkowego menedżera. Art woli promować z wewnątrz swojej organizacji, 

niż ponosić koszty i ryzyko zewnętrznych poszukiwań. Art poprosił jednego ze swoich menedżerów, 

Billa Moody&prime;ego, o ocenę podstawowych kompetencji Igloo poniżej poziomu zarządzania. Bill 

przyjął odpowiedzialność za akcję, przedstawiając ocenę Tydzień później. Bill wybranych pracowników 

z dwuletnim lub dłuższym stażem pracy. Oceny niezawodności wahają się od 1 do 5, przy czym pięć 

jest najbardziej niezawodnych, a jeden najmniej. Używał tej samej skali do oceny ich zdolności do 

zarządzania ludźmi. Pracownicy o najdłuższym stażu niekoniecznie byli najbardziej niezawodni, a 

najbardziej niezawodni niekoniecznie byli najlepsi menedżerowie. Bill zalecił, aby Louise York została 

wyszkolona na piątego menedżera w Igloo Ice Cream, a Sid Cameron został zastąpiony ze względu na 

słabe wyniki. 

System analiz Billa pozwala menedżerom na wykorzystanie tylu kolumn charakterystyk, ile jest 

konieczne do oceny kompetencji. Jego analiza porównuje mocne i słabe strony pracowników z 

najważniejszymi dla kierownictwa kryteriami. Narzędzia takie jak analiza Billa zwiększają 

prawdopodobieństwo pomyślnego dopasowania umiejętności do zadań do wykonania. Simzer 

Chemical stanowi doskonały przykład łączenia najlepszych wykonawców z trudnymi projektami. 

Simzer Chemical, warty 60 milionów dolarów producent środków chemicznych do żywności i napojów, 

prowadzi cztery zakłady produkcyjne. Menedżerowie są odpowiedzialni za ocenę i ranking wydajności 

kluczowych pracowników w każdym z ośmiu działów firmy. Oceny są przygotowywane w oparciu o 

takie czynniki, jak chęć awansu, doskonalenie umiejętności, przyjęcie celów firmy, godziny nadliczbowe 

i kreatywność. Wagi są przypisane do każdej kategorii, tworząc ogólną ocenę złożoną dla każdego 

pracownika. Pracownicy, uszeregowani w porządku malejącym według oceny złożonej, są 

dopasowywani do celów opracowanych podczas corocznej selekcji. Bardziej złożone cele są 

przydzielane osobom osiągającym wysokie wyniki, podczas gdy prostsze obowiązki należą do osób o 

niższych ocenach. Inżynieria określiła proces czyszczenia jako najbardziej złożony, angażujący wielu 

dostawców i wiele sekcji hali produkcyjnej. Odpowiedzialność jest przypisana najlepszemu graczowi, 

Bradshawowi. Pozostałe projekty są uszeregowane według złożoności i dopasowywane do 

porównywalnych kompetencji ocenianych przez kierownika inżynierii. Metoda Simzera dopasowująca 

kompetencje do złożoności zadania do wykonania działa z dwóch powodów. Trudniejsze zadania są 



przydzielane bardziej uzdolnionym ludziom, co zwiększa szanse na osiągnięcie celu. A przydział 

projektów jest publicznym wyrazem zaufania do każdego pracownika. To część systemu nagród. Presja 

rówieśników zachęca do wzrostu słabszych pracowników, którzy pragną bardziej złożonych zadań w 

następnym roku. Atmosfera konkurencji wymaga ciągłego doskonalenia, dzięki czemu system Simzera 

nie tylko alokuje działania na podstawie wyników, ale także z czasem wzbogaca kluczowe kompetencje. 

Szkolenie jest kolejnym niezbędnym narzędziem wzbogacania podstawowych kompetencji. African 

Trading Inc. dobrze to przedstawia. 

African Trading Inc. to światowa firma zajmująca się importem/eksportem towarów 

wyprodukowanych w Afryce. Prezydent Leo Barley włączył ją w 1956 roku, kiedy wraz z pięcioma 

kumplami zaczął importować afrykańskie produkty. Agresywne roczne plany biznesowe rozwinęły 

firmę do 450 pracowników, a średnia roczna sprzedaż wyniosła 98 mln USD. Większość pracowników 

na całym świecie to sprzedawcy, stanowiąc 383 z 450 ogółem. Ameryka Północna ma największy udział 

w sprzedaży i największą liczbę osób. Europa była najbardziej dochodowym regionem, sprzedając 28 

milionów dolarów za pośrednictwem 78 sprzedawców. Japonia i szereg mniejszych krajów osiągnęły 

słabe wyniki. Celem sprzedażowym Leo było osiągnięcie 300 000 dolarów na sprzedawcę na całym 

świecie. i Peter Henzel, wiceprezes ds. finansów, przygotował analizę kompetencji sprzedażowych w 

celu określenia bieżącej sprzedaży na osobę. Analiza Petera przedstawiła wyzwanie Leo. Tylko Europa 

i Bliski Wschód spełniają kryteria 300 000 USD. 34 miliony dolarów w Ameryce Północnej to średnio 

tylko 272 000 dolarów – przy czym Azja Południowo-Wschodnia, Japonia i inne mniejsze kraje 

pozostają znacznie w tyle. Tylko 108 sprzedawców, czyli 29 procent siły sprzedaży, osiąga obecnie cel 

300 000 USD. Leo zrealizował sprzedaż i należało zająć się kwestiami kompetencyjnymi i poprosić 

wiceprezesa ds. zasobów ludzkich, Avruma Wentzella, o zbadanie tej sprawy. Dwa tygodnie później 

Avrum wrócił, po przeprowadzeniu wywiadów zarówno z najbardziej, jak i najmniej odnoszącymi 

sukcesy sprzedawcami. Wyniki, które przedstawił Leo, sugerowały szereg niespójności w szkoleniach 

sprzedażowych na całym świecie. Sprzedawcy z Europy i Bliskiego Wschodu spędzali średnio 10 dni 

rocznie na szkoleniach dotyczących sprzedaży, zajmując się między innymi zarządzaniem kluczowymi 

klientami, satysfakcją klientów, technikami przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i zamykaniem 

transakcji. Trening w innych miejscach na świecie był bardziej sporadyczny, występując tylko wtedy, 

gdy pozwalał na to czas. Sprzedawcy w Europie i na Bliskim Wschodzie uważali szkolenie za konieczne, 

podczas gdy inni uważali, że przeszkadza ono w produktywnym czasie sprzedaży. Leo miał dwa 

wyzwania. Musiał pielęgnować zdrowe podejście do szkolenia w całej firmie. Następnie musiał 

przeprowadzić szkolenia dotyczące standardów jakości w Europie i na Bliskim Wschodzie dla 

wszystkich sprzedawców przez cały rok. Avrum Wentzell przyjął te wyzwania jako cele osobiste. 

African Trading Inc. najpierw wyznaczył sobie cel dotyczący średniej sprzedaży na sprzedawcę, a 

następnie ocenił kompetencje, aby określić, co jest wymagane do osiągnięcia tego celu. Ocena 

wykazała, że firma posiadała już wystarczającą liczbę sprzedawców, aby osiągnąć cel, ale doszła do 

wniosku, że są oni źle przeszkoleni. Triage doprowadził do przyjęcia określonych celów szkoleniowych, 

a odpowiedzialność za osiągnięcia została przypisana do Avruma Wentzella. 

PEŁNA ROCZNA OCENA WYDAJNOŚCI 

Identyfikacja kompetencji niezbędnych do realizacji misji firmy to jedno. Utrzymanie go to zupełnie 

inna sprawa. Poziomy kompetencji są w ciągłym zamieszaniu. Gdy pracownicy awansują, opuszczają 

firmę i po prostu przechodzą okresy wysokiej lub niskiej motywacji, rzadko zdarza się, by jakaś kwestia 

kompetencyjna nie wymagała uwagi. Pomyśl o podstawowej kompetencji jak o akumulatorze. 

Pozostawiony bez ładowania traci siłę i nie działa z maksymalną wydajnością. Ładowanie rozpoczyna 

się od segregacji, gdy analizowane są potrzeby. Kończy się, gdy plany działania zostaną zrealizowane. 



Następnie proces zaczyna się od nowa. Ciągła selekcja ocenia jakość inwentarza kompetencji - 

sprawdzając żywotność baterii. Na przykład możesz mieć umiejętności inżynierskie, ale jak bardzo są 

one kompetentne? Pamiętaj o lodach Igloo. Osoby o podobnych umiejętnościach niekoniecznie mają 

je w równych częściach. Na przykład wszyscy kierownicy produkcji nie są doskonałymi planistami, 

planistami zmian lub motywatorami linii. Każdy z nich jest obdarzony różnymi poziomami jakości 

umiejętności - poziomami, które można określić wyłącznie na podstawie obiektywnej oceny wyników. 

Bez oceny wyników decyzje o awansach lub zwolnieniach są tylko emocjonalnymi reakcjami między 

kierownikiem a podwładnym. Nie ma możliwości formalnego zachęcania do poprawy wydajności lub 

łączenia celów firmy z celami pracowników. Bez oceny nawet określenie przyczyn słabej wydajności 

staje się działaniem przypadkowym, a nie integralną częścią większego procesu. Na przykładzie działu 

serwisowego, który otrzymuje liczne skargi klientów, ocena wydajności byłaby potrzebna w celu 

ustalenia, czy skargi wynikają ze zbyt małej liczby serwisantów, czy też z niekompetencji już 

istniejących. Każdy wniosek wymaga innego działania naprawczego. Jeśli ocena wykaże brak zasobów 

ludzkich, można zatrudnić więcej osób. Jeśli obecni pracownicy osiągają słabe wyniki, można wdrożyć 

szkolenia lub dokonać zmian kadrowych. Tylko systematyczna dokumentacja wydajności określi 

różnicę. W obu przypadkach, osoby osiągające dobre wyniki są identyfikowane w celu nagrody, a osoby 

o słabych wynikach w rehabilitacji. Coroczne oceny wyników pomagają również upewnić się, że liderzy 

dokładnie myślą o każdym pracowniku. Dzięki temu procesowi liderzy są w stanie prowadzić aktualne 

akta dotyczące zasobów ludzkich i w razie potrzeby udzielać wskazówek dotyczących kariery. 

Znajomość mocnych i słabych stron pracowników umożliwia również przełożonym porównanie 

istniejących kompetencji z tymi wymaganymi do osiągnięcia celu:. Coroczne rozmowy z pracownikami 

oceniają wkład każdej osoby w podstawowe kompetencje i obiektywnie oceniają doskonałość 

techniczną, udział w zespole, postawę, zdolność do szkolenia i przeszkolenia oraz elastyczność do 

zadań specjalnych. Kryteria wydajności, które wymagają poprawy, można rozwiązać za pomocą 

treningu i rehabilitacji, podczas gdy obszary wydajności, które przekraczają oczekiwania, otrzymują 

pochwałę i zachętę. Działania pracownika poza miejscem pracy niekoniecznie są krytyczne dla oceny 

wyników, ale są ważne dla osobistego rozwoju i rozwoju oraz mają związek z wydajnością i potencjałem 

pracy. Na przykład przywództwo społeczności często sygnalizuje umiejętności odpowiednie dla 

wyższych stanowisk i wskazuje na równowagę w życiu pracowników, przyczyniając się do 

szczęśliwszych, bardziej produktywnych nawyków pracy. Stellar Communications Inc. stanowi 

doskonały przykład oceny wydajności. 

Stellar Communications Inc. jest spółką public relations z 43 pracownikami. Każdego roku, podczas 

planowania, Frank Stellar przeprowadza formalną rozmowę o wydajności i ocenę 10 najstarszych osób. 

Tych 10 osób, które podlegają bezpośrednio Frankowi, odpowiada za przeprowadzenie takiej samej 

oceny wyników dla pozostałych pracowników. Gdy menedżerowie Stellar ukończą pisemne oceny, 

odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z pracownikiem. Rozmowa kwalifikacyjna pozwala menedżerowi 

na przekazanie informacji zwrotnej o wydajności, pochwałę i nagrodę lub działania rehabilitacyjne oraz 

przedstawienie sugestii dotyczących rozwoju kariery. 

Informacje zwrotne zachęcają do poprawy wydajności poprzez pogodzenie postrzegania wydajności 

przez pracowników i kierowników. Zawsze istnieje różnica w percepcji i identyfikacja tej różnicy jest 

zdrowa dla związku. Interakcja w ciągu roku sprzyja różnicom w postrzeganiu. Na przykład menedżer 

może uważnie śledzić realizację planu sprzedaży, aby upewnić się, że ważne działania nie zostaną 

przeoczone. Sprzedawcy interpretują to jako duszące mikrozarządzanie. Tam, gdzie percepcja 

wydajności się nie zgadza, wywiady stanowią forum do wyrażania opinii i do wzajemnego zrozumienia. 

Frank Stellar również wierzył, że on sam nie jest ponad oceną przywództwa. Aby przewodzić, czuł, że 

musi wiedzieć, co jego starsi ludzie myślą o jego występie jako lidera – co uważali za jego mocne i słabe 

strony. Na pierwszym roku poprosił ich o wykonanie tej roli, byli bojaźliwi i trochę bali się wypowiedzieć 



swoje myśli. Jednak beztroskie podejście Franka do własnych słabości w końcu zdobyło ich zaufanie do 

uczciwego uczestnictwa. W ciągu kilku lat udoskonalił własną wersję recenzji 360° 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE CELE KORPORACYJNE I PRACOWNICZE SĄ ZGODNE 

Dlaczego cele i plany działania, takie jak te ustalone przez Ludwig Inc., są przyjmowane przez 

menedżerów? Jak i dlaczego realizacja tych działań staje się dla tych pracowników sprawą osobistą? 

Odpowiedzi dotyczą udziału pracowników podczas planowania biznesowego. Osoby, od których 

oczekuje się, że poprowadzą zmianę, częściej to zrobią, jeśli odegrały rolę w jej planowaniu. 

Uczestnictwo zachęca pracowników do zgłaszania pomysłów planistycznych i przyjmowania 

wynikających z nich celów i planów działania jako własnych. To jest koncepcja „wkupu”. Kiedy to 

nastąpi, osoba ustala swoje oczekiwania dotyczące wydajności, przyjmując oczekiwania firmy. Te 

wspólne cele stają się punktami odniesienia do pomiaru sukcesu i pozwalają na porównanie 

planowanych i rzeczywistych działań podczas oceny wydajności pracowników. Kierownictwo Stellar 

Communications bada postępy w realizacji celów, oceniając wyniki zarówno firmy, jak i pracowników. 

Wykorzystują informacje zwrotne, aby ustalić, czy potrzebne są nowe plany działania, aby ponownie 

połączyć te dwa. Skuteczne zarządzanie zmianą w dużej mierze zależy od powiązania między 

planowaniem a oceną. Kiedy pracownicy nie poradzą sobie ze zmianą, oferowane są im plany 

rehabilitacji. Tych, którzy nieustannie odrzucają zmiany, zachęca się do szukania szczęścia gdzie indziej. 

Przeglądy wydajności muszą również uwzględniać aspiracje pracowników. Cele kariery są niezwykle 

ważne dla morale i rozwoju jednostki. I ważne jest, aby firma osiągnęła maksymalny potencjał u 

wszystkich. Po zakończeniu ewaluacji dla każdego pracownika powinien istnieć osobisty plan na 

nadchodzący rok, zgodny z celami firmy. Zobowiązanie do tego planu następuje, gdy ankieter i 

rozmówca podpisują ocenę pracy. Każdej akcji przypisane są dzienne, tygodniowe lub miesięczne daty 

zakończenia. Zender Corp. dobrze to pokazuje.  

Zender Corp. została założona w 1920 roku przez Louisa Zendera, niemieckiego imigranta. Jako mistrz 

krawiectwa Louis przez 31 lat produkował męskie garnitury, aż do swojej śmierci w 1951 roku, kiedy 

to przekazał przedsiębiorstwo warte 2 miliony dolarów swojemu synowi Haroldowi. Louis zbudował 

firmę na sile jakości produktów - najlepszej strategii marketingowej i sprzedażowej. Produkty były tak 

wysokiej jakości, że same się sprzedawały. Po II wojnie światowej konkurencja Louisa rozrosła się do 

pięciu producentów garniturów, którzy wykorzystali agresywną reklamę, aby wejść na rynek 

zdominowany przez Zenderów. Sprzedaż Zendera zaczęła spadać. W 1953 r. sprzedaż spadła o 5 

procent, co zaniepokoiło Harolda na tyle, że zwołał specjalne spotkanie kluczowej kadry kierowniczej. 

Sześć godzin dyskusji zaowocowało konsensusem co do przeniesienia uwagi firmy z produkcji na 

marketing i sprzedaż. Plany sprzedaży zostały uzgodnione w ciągu najbliższych dwóch dni, a 

odpowiedzialność za realizację działań podzielono między czterech menedżerów wyższego szczebla. 

Każdy podpisał ostateczny plan, sygnalizując poparcie dla jego realizacji. Pierwszym działaniem Harolda 

było zatrudnienie menedżera sprzedaży do 28 maja, a wkrótce potem zapisał się na nocne kursy 

marketingu, które miały rozpocząć się 7 czerwca. 

Zmiana kierunku kierownictwa zwiększyła sprzedaż o 7 procent w ciągu zaledwie 11 miesięcy. Kiedy 

Harold poprosił menedżerów o pomoc, przedstawili sugestie, które z kolei przyjął. To zachęciło ich do 

kupowania, a cele pracownicze i korporacyjne stały się jednym. Zjednoczony zespół zarządzający 

składający się z pięciu osób był silniejszą siłą, która odwróciła losy firmy. Podczas gdy Harold Zender 

łączy pracownika z celami korporacyjnymi poprzez zarządzanie partycypacją, inni osiągają podobne 

wyniki poprzez zaspokajanie bardziej podstawowych potrzeb pracowników. Jakość pokryć dachowych 

dobrze pokazuje różnicę. 



Firma Quality Roofing, ze sprzedażą na poziomie 2,3 miliona USD, zatrudnia pracowników w niepełnym 

wymiarze godzin przy odnawianiu dachów budynków mieszkalnych. Spośród 22 konkurentów 

wyróżnia się gwarancją wykonania naprawy dachu w 1,8 dnia, a przy wilgotnej pogodzie w zaledwie 

jeden dzień. Kontrakty mają zazwyczaj stałą cenę, opartą na celu 1,8 dnia. Każda godzina 

przepracowana powyżej 1,8 dnia nie podlega zwrotowi od klientów. Jakość wyróżnia się również 

reklamą czystości podwórka klienta po ukończeniu. Jest to odpowiedź na częste skargi klientów w 

branży dachowej dotyczące skrawków gontów, papy i plastiku pozostawionych po zakończeniu pracy. 

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin są trudni do zarządzania, ponieważ ich głównym 

celem jest podstawowa potrzeba wypłaty. 

Podstawowym celem jakości jest szybkość, jakość i schludność pracy. Jasne jest, że w tym przypadku 

cele osobiste i korporacyjne nie są kompatybilne. Zakończona coroczna selekcja pracowników musi 

dzielić się wartościami firmy, jeśli ma zostać osiągnięty pożądany udział w rynku. Opracowano dwa 

plany działania, aby oferować pracownikom zachęty. Członkowie załogi wykonujący prace dekarskie w 

czasie krótszym niż 1,8 dnia lub 1 dzień przy wilgotnej pogodzie otrzymają premię w wysokości 50 USD. 

Raz w tygodniu prezes Quality odwiedzi każdy ukończony zakład w celu przeprowadzenia inspekcji 

stoczni. Załoga opuszczająca najczystsze podwórko otrzyma dodatkowo 50$ nagrody za osobę. 

Powiązanie jakości między firmami a celami pracowniczymi jest podstawowym systemem 

premiowania. Ta metoda, choć skuteczna w przypadku dachów wysokiej jakości, sprawdzi się tylko w 

przypadkach, w których pieniądze są podstawową potrzebą i motywatorem dla pracowników. Bardziej 

wykwalifikowani pracownicy często szukają nagród niepieniężnych, takich jak pochwały, dni wolne i 

opłacane przez firmę wyjazdy konferencyjne, aby umocnić związek między celami korporacyjnymi i 

indywidualnymi. 

NAGRAJ PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘTE CELE 

Firmy odnoszące sukcesy chwalą wybitnych wykonawców. Ci, którzy czują się doceniani, częściej 

pracują ciężej i mądrzej. Większa odpowiedzialność jest często łatwiej akceptowana, gdy towarzyszy 

mu wdzięczność i pochwały kierownictwa. Mimo to, ilu menedżerów konsekwentnie chwali dobrych 

pracowników? Zaskakująco mało. Mimo że to niewiele kosztuje, wielu liderów obawia się, że 

pracownicy zmniejszą swoje wyniki, jeśli zostaną pochwaleni. Inni obawiają się, że w przyszłości będą 

wysyłać mieszane sygnały, jeśli będą musieli upomnieć tego pracownika. Liderzy, którzy mają trudności 

z chwaleniem najlepszych wykonawców, powinni porozmawiać z bratnimi duszami. Przezwyciężenie 

tej niechęci może mieć kluczowe znaczenie dla zminimalizowania rotacji personelu, niskiego morale i 

nieefektywności. Idealny przykład pochodzi z restauracji The Blue Shell. 

Blue Shell to restauracja na 500 miejsc, której roczny przychód wynosi około 8,2 mln USD. Jest 

własnością i jest zarządzana przez Alexa Desernoffa. Alex zatrudnia średnio 40 osób, głównie na stałe 

w niepełnym wymiarze godzin. Około połowa pracowników, w tym kelnerzy, kelnerki, maitre d's, 

kierowcy i szatniarze, każdego dnia pojawia się przed publicznością. Podczas corocznej selekcji Alex 

porównywał wielkość i wielkość sprzedaży The Blue Shell ze swoimi głównymi konkurentami. Aby 

zebrać informacje na temat rywalizacji, zapłacił za kolację kuzyna i żony w innej restauracji. Uzbrojony 

w listę kontrolną od Alexa, kuzyn obserwował bardziej przyjazny i uważny personel niż w The Blue 

Shell. Jakość przygotowania potraw była zbliżona, a ceny porównywalne. Alex powtórzył eksperyment 

w innych konkurencyjnych restauracjach. Wszyscy mieli bardziej uważny personel. Dużo mówił o 

problemie z bratnią duszą Earl Chekoff, także restaurator. Earl nakreślił program motywacyjny dla 

kelnerów realizowany we własnej restauracji. Alex słuchał uważnie, gdy Earl opowiadał, jak jego 

niegdyś nieodpowiadający personel kierował się teraz wyłącznie satysfakcją klienta. System jest prosty. 

Punkty są przyznawane tym, którzy osiągną wyjątkową satysfakcję klienta. Punkty są odejmowane za 

otrzymane reklamacje. Oceny wydajności są uzyskiwane za pomocą ankiet satysfakcji klientów i 



informacji zwrotnych od klientów, które są poszukiwane, gdy klienci opuszczają restaurację. Za 

pozytywne komentarze pracownicy otrzymują 10 punktów, 3 punkty są odejmowane za przeciętność, 

podczas gdy negatywna informacja zwrotna powoduje odliczenie 5 punktów. Punkty są podliczane, 

aby uzyskać sumę dla każdego pracownika. Pracownik, zmiana i ogólna wydajność restauracji jest 

śledzona przez okresy 30-dniowe. Każdy pracownik, który zdobędzie 100 punktów netto lub więcej 

otrzymuje premię w wysokości 100 $. Ponieważ pracownicy Earl zawsze pracują na tej samej zmianie, 

możliwe jest śledzenie wydajności zmiany w tym samym okresie 30 dni. Aby zachęcić do 

konsekwentnego pozytywnego nastawienia zespołu, nagradza członków zmiany dodatkowe 100 USD, 

jeśli wynik zmiany netto przekracza 1500 punktów. Earl oczekuje jednolitego pozytywnego nastawienia 

wszystkich pracowników zmiany, a nie tylko kilku. Nauczył się, że sukces pochodzi zarówno z 

zespołowej, jak i indywidualnej doskonałości. Idąc o krok dalej, Earl zachęca do rywalizacji między 

zmianami o jak największą liczbę punktów zgromadzonych w okresie trzech miesięcy. Zwycięskie 

zmiany cieszą się bankietami na ich cześć, podczas gdy czeka na nich zmiana z najniższym wynikiem - 

wszystko w duchu zabawnej rywalizacji. Alex szczegółowo przestudiował skuteczny system nagród 

Earla. Kiedy omawiał plan ze starszymi pracownikami The Blue Shell, stali się entuzjastycznie 

nastawieni i system nagród został przyjęty jako główny cel na ten rok. Rok później, gdy wszystkie wyniki 

zostały zestawione, Alex z radością zaobserwował, co następuje: 

* Ogólne morale pracowników znacznie wzrosło, a konkurencyjna zabawa wśród zmian za 

zgromadzone punkty i bonusy. 

* Przewlekłe słabe wyniki rezygnowały z pracy w zespołach zmianowych, gdy presja rówieśników na 

lepsze zadowolenie klientów stała się nie do zniesienia. 

* Liczba stałych klientów wzrosła średnio o 15 procent. 

* Marnowanie żywności oraz stłuczenie szkła i naczyń spadło o 14 proc. 

Co za zwrot! Alex doświadczył pozytywnych wzrostów w zakresie stałych klientów, zysków i morale, i 

nie musiał nawet zwalniać swoich słabych pracowników. Uznanie dla bratnich dusz. Sugestia kogoś z 

tej samej firmy przyniosła ogromną poprawę zysków Alexowi, który, w przeciwieństwie do Guido z 

Guide's Pizza, nie bał się przyjmować porad rówieśników. Samson Travel przedstawia kolejne studium 

przypadku pokazujące wartość wynagrodzeń pracowniczych. 

Roy Samson jest właścicielem i zarządza małym biurem podróży z dwoma agentami, którego sprzedaż 

wynosi 1,8 miliona dolarów. Konsultując się z bratnią duszą Johnem Snowem, Roy ustalił, że aby 

osiągnąć cele korporacyjne, każdy agent musi zobowiązać się do generowania 700 000 dolarów 

rocznie. Roy zamierzał zarządzać saldem budżetu sprzedaży, dopóki przychody nie pomogły trzeciemu 

agentowi. Podczas selekcji John zasugerował, że agenci, którzy przekroczyli 700 000 $, powinni być 

dobrze wynagradzani. Aby zachęcić do uczestnictwa, Roy i John zapytali agentów, jaka nagroda 

stanowiłaby największą zachętę. Odpowiedź była jednogłośna - dwutygodniowe wakacje w dowolnym 

miejscu na świecie. Zgadzając się na idealną nagrodę, Alex zapewnił, że jego agenci dołożą wszelkich 

starań, aby osiągnąć cel firmy. 

Ćwiczone są tutaj trzy spawy. Bratnia dusza John Snow zapewnia przewodnictwo w roli płyty 

rezonansowej. Cele korporacyjne i osobiste są powiązane, gdy agenci wybierają własną nagrodę. I 

wreszcie, agenci są nagradzani za osiągnięcie celu. 

ZACHĘCAJ DO REHABILITACJI SŁABO WYKONUJĄCYCH 

Mniej wykonawcom należy dać szansę na rehabilitację, ale nie w jakiejkolwiek formie. Dla pomyślnej 

rehabilitacji bardzo ważne jest, aby pracownik był zaangażowany od etapu planowania. Uczestnictwo 



pracowników osiąga dwa cele. Jak już zauważyliśmy, ludzie są bardziej skłonni do poprawy, jeśli mają 

coś do powiedzenia na temat tego, jak to się stanie. Jeśli pracownik z góry zgadza się na plan, trudno 

mu argumentować brak uczciwości, jeśli nie uda mu się poprawić. Firmy odnoszące sukcesy otwarcie 

omawiają plany rehabilitacji, dając pracownikom możliwość sugerowania kroków, które należy podjąć. 

Zobaczmy, jak Lewis Printing radzi sobie z całą koncepcją planów rehabilitacji. 

Aldo Lewis, prezes Lewis Printing, prowadzi własną drukarnię z 10 pracownikami, którzy łącznie 

osiągają roczną sprzedaż na poziomie 5 600 000 USD. Brygadzista Fred Uso zarządza firmą, podczas 

gdy Aldo zamyka sprzedaż. W ostatnich miesiącach Aldo otrzymał skargi od pracowników sklepu na 

postawę Freda. Był ledwie uprzejmy dla personelu i zajmował się sprawami innymi niż ludzie. 

Wydajność zaczęła spadać, a skargi klientów wzrosły. Przed corocznymi ocenami wyników Aldo zwykle 

poświęca godzinę na pisanie notatek na temat wyników każdego pracownika w ciągu roku. Kiedy 

przyszedł do Freda, uznał, że kwestia postawy jest zbyt ważna, by ją przeoczyć. W pierwszym wywiadzie 

Fred załamał się, gdy Aldo skonfrontował go z jego wynikami. Nieszczęście w domu sprawiło, że stał 

się nieuważny i porywczy. Przez dwie godziny rozmawiali o rozdzieleniu domu i pracy, aby nieszczęście 

jednego nie zanieczyściło drugiego. Po pierwszym spotkaniu Aldo rozważył możliwy plan zatrudnienia 

Freda, uważając, aby był pomocny, a nie krytyczny. Rehabilitacja skoncentrowana na poprawie uwagi, 

produktywności i zarządzaniu czasem. Aldo wierzył, że koleżeństwo w sklepie pomoże zwiększyć 

produktywność firmy. Uważał również, że funkcje społeczne personelu mogą przyczynić się do 

poprawy morale. Podczas drugiego spotkania Aldo i Fred omówili pozytywne aspekty prostego 

trzypunktowego planu rehabilitacji. Fred dokonał tylko niewielkich poprawek w planie, zanim go 

podpisał i zobowiązał się do podjęcia określonych kroków w celu poprawy swojej postawy. 

Wiele się uczymy z podejścia Aldo. Wstępne spotkanie miało charakter czysto rozpoznawczy. Po prostu 

próbował ustalić prawdziwą przyczynę słabych wyników Freda. Tylko z tą wiedzą mógł rozważyć 

odpowiedni plan rehabilitacji. W trosce o uczucia Freda Aldo nie rozwodził się nad nieszczęściem, 

którego Fred doświadczał w domu. Zamiast tego skupił się na doskonaleniu umiejętności Freda oraz 

jego wkładzie w atmosferę w pracy. Nie każda rehabilitacja jest tak delikatna. Niektóre sytuacje 

wymagają wielu spotkań, ponieważ przełożeni poszukują najskuteczniejszego stylu przywództwa. W 

niektórych przypadkach tylko twardy styl pozwala osiągnąć pożądane rezultaty, co pokazuje Everett 

Manufacturing Inc. 

Everett, producent części do samolotów dla dużych koncernów obronnych, obsługuje dwie linie 

produkcyjne, fizycznie równoległe względem siebie. Jedną linią zarządza Bob Stone, drugą Bert 

Chandler. Bob często spędza czas towarzysko ze swoimi 12 pracownikami, spotykając się z nimi przy 

piwie po pracy. Każdy czuje się dobrze z Bobem w sytuacjach towarzyskich, traktując go bardziej jako 

równego niż szefa. Jednak w pracy nikt nie zapomina, kto jest szefem. Kiedy członek załogi zostaje 

poproszony o przerobienie części, robi to bez pytania. Wszyscy wiedzą, że Bob stawia żądania tylko 

wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Jest prostym strzelcem. Tylko raz, dwa lata temu, Bob miał 

trudności ze swoją zmianą. Brad Murphy nie ciągnął się na linii produkcyjnej, robił sobie częste przerwy 

i częściej niż pozostali chorował. Brad miał szorstką postawę, brzmiał jak tyran nawet podczas 

najprostszych rozmów. Nie lubił Boba, a Bob nie lubił jego. Oboje o tym wiedzieli. Pewnego dnia Bob 

zobaczył, jak Brad wbija mały kawałek metalu w czułą skrzynię biegów, niezbędną do pracy na linii. 

Linia została wyłączona na dwie godziny, podczas gdy konserwacja rozerwała pudełko i wysłała 

człowieka poza warsztat mechaniczny na części zamienne. Bob wezwał Brada do swojego biura, 

zamknął drzwi i oskarżył go o sabotaż. Brad zaprzeczył, zmuszając Boba do ręki. Zamiast zwolnić go 

wtedy i tam, Bob poświęcił cały dzień na przemyślenie tego. Przyjrzał się historii pracy Brada, patrząc 

nawet na oceny pracy przygotowane przez jego poprzednika jako kierownika liniowego, który był znany 

jako twardy ewaluator ludzi. Brad uzyskał wysokie wyniki we wszystkich ocenach, zbyt wysoki, by po 



prostu wyrzucić go bez wcześniejszego myślenia o rehabilitacji. Kiedy Bob rozmawiał z Bertem o 

sprawie, pierwszą reakcją Berta było zwolnienie Brada. Chociaż Bob często uważał Berta za zbyt 

szybkiego podejmowania takich decyzji, szanował jego opinię. Po długiej dyskusji postanowili przenieść 

Brada na zmianę Berta, aby dać mu drugą szansę. Dwa miesiące później, podczas regularnego 

spotkania z Bertem, Bob słyszał tylko pozytywne doniesienia o występie Brada. Nie mógł uwierzyć, że 

rozmawiali o tym samym pracowniku. Po naciśnięciu, by ujawnić swoją magię zarządzającą Bradem, 

Bert powiedział, że to proste. W dniu, w którym Brad przeniósł się na swoją zmianę, wezwał go do 

swojego biura. Tam powiedział Bradowi, że nie ma dla niego żadnego pożytku, w jego typie, że jego 

radą dla Boba było zwolnienie go bez uprzedzenia i że dokładnie tak by się stało, gdyby ponownie 

spróbował tego samego zachowania. Bert jasno dał do zrozumienia, że nie toleruje słabej frekwencji 

na zmianie. Gdyby Brad opuścił jeden dzień pracy bez zawiadomienia od lekarza zakładowego, Bert 

odebrał mu dwudniową wypłatę. Gdyby opuścił dwa dni pracy bez listu, nie zostałby wpuszczony z 

powrotem na teren. Kiedy Brad chciał poskarżyć się, Bert z zadowoleniem przyjął groźbę, machając 

raportem o sabotażu. Od tamtej pory Bert nie miał problemów z wydajnością z Bradem. 

Czego uczy nas Everett Manufacturing? Na początek jest to najbardziej nietypowy plan rehabilitacji. 

Pracownik celowo sabotuje linię produkcyjną i zostaje przeniesiony do przełożonego, który rehabilituje 

się groźbami. Ale Everett został specjalnie wybrany, aby wykazać, że bez względu na to, co mówi teoria 

zasobów ludzkich, celem jest wywołanie pożądanego zachowania. Masz do czynienia z ludźmi, a oni 

mają różne kształty i różne postawy. Sztuka skutecznego przywództwa polega na umiejętności 

motywowania ich. Jeden rozmiar stylu przywództwa nie pasuje do wszystkich. W rzeczywistości w 

wielu przypadkach to lider musi się zmienić, aby dostosować się do swoich pracowników. Niezdolność 

Boba Stone'a do zarządzania Bradem Murphym nie oznacza, że jest on kiepskim menedżerem. 

Zarządza innymi z powodzeniem dzięki swojemu życzliwemu podejściu i ma wysoką ocenę wydajności 

grupy od wyższego kierownictwa. Twardziel Murphy nie mógł uszanować życzliwego podejścia Boba 

do ludzi. Ale znęcaj się nad nim, a masz pracownika, który rozumie kierownictwo. Wydajność 

odpowiednio się poprawia. Ta sprawa sugeruje również, że szorstcy menedżerowie, tacy jak Bert 

Chandler, mają swoje miejsce w zarządzaniu biznesem, choć prawdopodobnie nie powinni być 

wzorami do naśladowania. Chandler starał się zrozumieć Murphy'ego i jaki styl zarządzania zachęciłby 

go do przyjęcia lepszej postawy. Styl militarny stał się najskuteczniejszą opcją. To styl, którego nigdy 

nie należy całkowicie odrzucić tylko dlatego, że lider uważa go za niesmaczny. Przypadek Everetta 

pokazuje również, co się dzieje, gdy mocne strony przywództwa stają się słabościami, a słabości stają 

się mocnymi. Siła Boba do motywowania ludzi stała się słabością w sprawie Murphy'ego. Zastraszenie 

Chandlera spadło na zastraszenie tej wyjątkowej sytuacji. 

BADANIE KOMPETENCJI PO ZNACZĄCYCH ZMIANACH W BIZNESIE  

Planując utrzymanie kluczowych kompetencji, zakładasz, że pozostaną one na stałym poziomie. Ale co, 

jeśli zarząd chce wejść w nową linię biznesową, przejąć inną firmę lub sprzedać istniejący oddział? 

Wymagane poziomy kompetencji prawdopodobnie ulegną zmianie. Należy przeprowadzić ponowną 

ocenę podstawowych kompetencji, aby zapewnić równowagę dla istniejących operacji. Zmień 

istniejące operacje, a często zmienisz wymagania dotyczące podstawowych kompetencji. Znaczące 

zmiany w operacjach wymagają nowej selekcji przywództwa, nawet jeśli roczna właśnie się zakończyła. 

Całe planowanie wraca do etapu początkowego. Czas zarządzania stawia przed nim nowe wymagania 

i często przenosi się z istniejących operacji na nowe, co oznacza, że mniej czasu można poświęcić na 

ukończenie starych planów działania. Ale to nie znaczy, że stare plany działania nie są nadal ważne. 

Spójrzmy na przykład na Global Foods Inc. 

 



Kiedy zmarł ojciec Shirley Gasman, została trzecią generacją Gasman, która zarządza Global Foods. 

Hurtowy gigant obsługuje pięć miast z sześcioma magazynami i 500 pracownikami. Z Shirley jako 

prezesem i przewodniczącą rodzinnej rady dyrektorów, firma zatrudnia pięciu innych Gasmanów - 

jednego brata i czterech kuzynów. Brat Al jest wiceprezesem ds. zakupów i dystrybucji żywności - serca 

biznesu. Jeden z kuzynów, Gerry, zajmuje się finansami, podczas gdy pozostali dzielą zarządzanie 

sześcioma magazynami. Biznes zawsze przynosił zyski. Wielkość jest kluczem do zysków w sprzedaży 

hurtowej żywności, a przy marginalnym wzroście sprzedaży każdego roku sześć rodzin Gasmanów 

zarabia na tym biznesie więcej niż przyzwoite życie. Ojciec Shirley, Arnold, był bardziej ambitny, niż 

pozwalało na to jego zdrowie. Kiedy żył i zarządzał, Arnold narzekał na marże osiągane przez sieci 

handlowe na dostarczanych przez Global żywności. Zagroził nawet, że w odwecie kupi własny łańcuch. 

Chociaż zmarł, zanim jego marzenie się spełniło, jego narzekanie nie poszło na marne. Shirley dobrze 

słuchała i rozpoczęła rozmowy z potencjalnym konkurentem w handlu detalicznym zaledwie 18 

miesięcy po śmierci ojca. Powołano zespół zajmujący się przejęciami, w skład którego wchodzili Shirley, 

Gerry, prawnik firmy, oraz jej zewnętrzny księgowy Sam Lacy, który również stał się korporacyjną 

bratnią duszą Shirley po śmierci jej ojca. Arnold ufał Samowi, co czyniło go naturalnym sojusznikiem 

Shirley. Zespół ds. akwizycji przestudiował każdy dokument oferowany przez Alma Foods Limited, 

potencjalną sieć sprzedaży detalicznej. Prosił o każdą kartkę papieru stworzoną przez Almę w ciągu 15 

lat jej istnienia. Każda nieprawidłowość była badana przez najbardziej sumiennych pracowników 

Global. Kontroler Gerry'ego analizował liczby, zadając pytania dotyczące zakupów, na które Al miał 

odpowiedzieć. Kuzyni zarządzający magazynami Global spędzili dwa tygodnie w placówkach 

handlowych Almy, studiując historię ruchu zapasów - czyli rotacji zapasów i kurczenia się, takich jak 

marnotrawstwo i kradzież. Sam dokonał przeglądu ewidencji płatności klientów oraz rezerw na 

wątpliwe rachunki. Miał zapewnić, że Global nie zapłaci zbyt dużo za dobrą wolę. Był zdeterminowany, 

aby każdy problem został przemyślany i nalegał, aby Shirley przygotowała plan trawienia akwizycji w 

celu połączenia obu operacji. Shirley upierała się, że może być dokończona później; było teraz wiele do 

zrobienia tylko po to, by ustalić, czy będzie jakiś zakup. Dokumenty prawne przygotowane przez 

prawników Almy zostały rozerwane przez radcę Globals. Częste spotkania zapewniały, że informacje 

były przekazywane i brane pod uwagę przez wszystkich członków zespołu w celu umożliwienia pełnej 

analizy. 

Shirley do tej pory jest wspaniałą uczennicą łatwych do opanowania kroków. Wszystkie funkcje 

akwizycyjne są szczegółowo zaplanowane, z określonymi działaniami, odpowiedzialnością i terminami 

realizacji. Wysiłki Almy, by skrócić ten proces, spotkały się, całkiem słusznie, ze sprzeciwem Shirley. 

Zakup zamknięty na czas i zgodnie z planem. Ale dalsze badania ujawniają jedno krytyczne 

niedopatrzenie. Po zamknięciu transakcji Al spędzał większość czasu w Almie. Sprawozdawczość 

inwentaryzacyjna nie przypadła mu do gustu, ponieważ tolerancja błędów w Almie była nieco bardziej 

liberalna niż dopuszczalna w Global. Gerry napotkał trudności w połączeniu obu systemów księgowych 

i musiał całkowicie przeprojektować Almę, aby skonsolidować wyniki. Mając tyle czasu spędzonego na 

łączeniu Almy w operacje, kierownictwo Global popadło w chaos. Zakupy wymknęły się spod kontroli 

z powodu nadmiernej ilości niektórych towarów łatwo psujących się. Poniesiono straty. Zwiększone 

skurcze. Z powodu czasu spędzonego w Almie Gerry nie ukończył zrewidowanych prognoz finansowych 

dla banku, co spowodowało naprężenie tej relacji z nową linią kredytową, która nie została jeszcze 

zatwierdzona. Dezorganizacja ustąpiła zarządzaniu kryzysowemu - firmie poza kontrolą. Wyniki 

finansowe pierwszego kwartału były katastrofalne i bankier firmy Jim Placer poprosił o spotkanie z 

Shirley, aby mogła wyjaśnić istotne różnice w wynikach. Przywiozła ze sobą bratnią duszę Sama Lacy, 

który z przekonaniem wyjaśnił, w jaki sposób planowanie zakupów obejmowało okres trawienia 

menedżerskiego. Planowanie przed zakupem na trawienie, elokwentnie opisane przez Sama w 



rozmowie z Jimem Placerem, brzmiało dla Shirley tak dobrze, że wdrożyła je - osiem miesięcy później, 

kiedy powinna! Żałowała, że nie posłuchała Sama, kiedy po raz pierwszy to polecił. 

Mimo że Shirley demonstrowała łatwe do opanowania zasady podczas nabywania, nie zdołała 

zapewnić planowania po nabyciu - przesadny widok, który drogo ją kosztował. Shirley nie zapewniła 

obecności wystarczających podstawowych kompetencji do zarządzania połączoną działalnością. 

Żądania zakupu Almy negatywnie wpłynęły na zarządzanie w Global. Brak kluczowych liderów wymagał 

pewnych awansów wewnętrznych i zatrudnienia w celu utrzymania sprawnego działania Global. Ale w 

pośpiechu, by kupić Almę, tak się nie stało. W rzeczywistości, podczas gdy Shirley szukała problemów 

w Almie, tworzyła własne w Global! Shirley jest bardzo bystrym liderem, w rzeczywistości 

ponadprzeciętnie. Jeśli jej niedopatrzenie cię przeraża, powinno. Znajomość podstawowych 

ograniczeń kompetencyjnych wyznacza granice tego, czego możesz oczekiwać od pracowników – i od 

siebie. 

WYZNACZ LIDER W SPRAWIE PODSTAWOWYCH KOMPETENCJI 

Ludzie mają kluczowe znaczenie dla każdej firmy, dlatego każda firma powinna wyznaczyć lidera w 

zakresie kluczowych kompetencji. Osoba ta jest odpowiedzialna za ciągłą ocenę mocnych i słabych 

stron pracowników, zapewnianie nagradzania za sukces oraz organizowanie planów rehabilitacyjnych 

dla słabych pracowników. Rola ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności celów i wyników 

między firmą a jednostką. W przypadku większych firm wyznaczenie lidera kluczowych kompetencji 

jest łatwą do strawienia decyzją. Właściciele małych firm będą argumentować, że nie jest to opłacalne, 

gdy przychody i nakłady pracy nie uzasadniają odrębnego stanowiska. Jednak niewielki rozmiar firmy 

nie eliminuje potrzeby przywództwa w zakresie kluczowych kompetencji. Obowiązek może być jednym 

z wielu dla właścicieli małych firm, ale musi spaść na kogoś w każdym biznesie. Jeśli odpowiedzialność 

za kluczowe kompetencje nie zostanie przydzielona, nie będzie przypuszczalna. A jeśli nie zostanie 

założony, nie zostanie utrzymany. Odpowiedzialność za kompetencje jest tutaj problemem. Alex 

Desernoff z restauracji The Blue Shell objął kierownictwo, kiedy opracował swój system nagród. Art 

Thatcher z Igloo Ice Cream doprowadził do zmiany kluczowych kompetencji, kiedy awansował swojego 

najsilniejszego pracownika na menedżera. Podobnie Frank Stellar ze Stellar Communications przyjął to 

założenie, przeprowadzając oceny wydajności. Potrzebę tę dodatkowo podkreśla przykład Zip Courier 

Ltd. 

Zip Courier Sp. z oo posiada i zarządza flotą 55 pojazdów kurierskich. Właściciel i kierownik operacyjny 

Luc Simon dzieli odpowiedzialność za zarządzanie ze swoją żoną Lily. Lily obsługuje system wysyłkowy, 

przyjmując zamówienia na przesyłki kurierskie. Luc zapewnia, że pojazdy, sprawy finansowe i 

planowanie są w dobrym stanie. Odpowiedzialność Lily za przyjmowanie zamówień klientów czyni ją 

pierwszym punktem kontaktu z klientem. Wie, czy klienci są zadowoleni, czy niezadowoleni z usług 

Zipa. Chociaż nigdy formalnie nie przypisała odpowiedzialności, wydawało się jej naturalne, że śledziła 

satysfakcję klienta według numeru samochodu i kierowcy. Kiedy Lily otrzymuje skargę, doradza 

danemu kierowcy i prosi o poprawę wydajności. Gdy wpłynie więcej niż jedna skarga, prosi kierowcę o 

zgłoszenie się do dyspozytorni na rozmowę. Kiedy problem jest z kierowcą, zachęca do rehabilitacji. 

Kierowcy, którzy odmówią rehabilitacji, są zwalniani we wszystkich przypadkach. 

Lily Simon tego nie wie, ale jest liderem kluczowych kompetencji Zipa. Dba o jakość obsługi klienta i 

identyfikuje słabych pracowników do rehabilitacji lub zwolnienia. Mimo że Zip Courier Limited to mała 

firma, rola Lily jako lidera ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Podobnie Avrum Wentzell został 

liderem kluczowych kompetencji w African Trading Inc., identyfikując szkolenia niezbędne do 

osiągnięcia średniej sprzedaży 300 000 USD na osobę. W tym przypadku sukces finansowy jest ściśle 

powiązany ze szkoleniem sprzedażowym - podstawową kompetencją, którą należy utrzymać w African 



Trading Inc. W każdej organizacji korporacyjnej istnieją dwie główne kategorie zasobów - ludzie i 

finanse. Trzecia istnieje dla sektorów surowców naturalnych: fizyczne dostawy ropy naftowej, gazu, 

wody, drewna, ryb lub minerałów. Ludzie, zwani również kompetencjami podstawowymi, to 

najważniejsza kategoria z tych trzech. Najzdolniejsi i najlepiej wyszkoleni ludzie znajdą rozwiązania 

niedoborów zasobów finansowych i naturalnych. Finanse i zasoby są jednak niczym, jeśli nie zajmują 

się nimi najzdolniejsi i najlepiej wyszkoleni ludzie. Kompetencje podstawowe są nie tylko 

najcenniejszym zasobem, ale są też najtrudniejsze do utrzymania i najbardziej złożone do zrozumienia. 

Ale można go skutecznie zwalczać - w łatwych do opanowania kęsach. 



POZNAJ SWOICH GŁÓWNYCH KONKURENTÓW 

Liderzy określają wielkość rynku jako sumę całej sprzedaży wszystkich firm sprzedających podobne 

produkty lub usługi na podobnych rynkach. Na przykład, jeśli sześć hoteli, z których każdy generuje 

roczne przychody w wysokości 5 milionów dolarów, dominuje nad jedynym kurortem nadmorskim na 

wyspie, wielkość rynku wynosi 30 milionów dolarów. Chociaż nie jest idealna, zwłaszcza w przypadku 

różnych produktów o podobnym przeznaczeniu, ta definicja może służyć jako praktyczna zasada. Może 

nie złapie mniejszych, mniej znanych konkurentów, ale uchwyci tych głównych, którzy nadają tempo 

rywalizacji. Dobra znajomość konkurencji jest krytycznym, możliwym do opanowania krokiem. Twoja 

konkurencja zapewnia punkty odniesienia do oceny innowacyjności produktów, technik sprzedaży i 

wyników operacyjnych Twojej firmy. Jeśli nie osiągasz lepszych wyników, porównania powinny 

wygenerować cele i działania, które poprawią wydajność Twojej firmy. Sukcesy i porażki konkurencji 

są dla ciebie niedrogimi lekcjami, o ile obserwujesz je i analizujesz, zanim podejmiesz ryzyko. Oceny 

wydajności konkurencji mogą ujawnić możliwości rynkowe dla Twojej firmy lub pokazać, gdzie Twoja 

firma musi się poprawić. Na przykład, gdy obsługa klienta konkurencji jest słaba, a ich sprzedaż spada, 

stwarzają one możliwość zwiększenia wielkości sprzedaży. Z drugiej strony, jeśli Twoje przychody 

spadają w porównaniu z konkurencją, konieczne staje się podjęcie działań naprawczych. Identyfikacja 

konkurentów nie jest trudna. Jeśli w ogóle jesteś agresywny, codziennie wpadasz na te główne. Klienci 

są również dobrym źródłem wiedzy o produktach konkurencji i problemach zarządzania. Po latach w 

biznesie doświadczeni liderzy powinni mieć mnóstwo informacji o konkurencji. Nowi liderzy mają 

większe wyzwanie. Bez względu na to, jaka jest Twoja firma, nie możesz konkurować bez znajomości 

konkurentów. Będą Cię znać i starać się być o krok do przodu, zmuszając Cię do spędzania czasu na 

reagowaniu na ich sukcesy, zamiast planowania własnych. Wartość pozyskania podstawowych 

informacji o konkurencji ilustruje historia Sea Dog Rentals. 

Ponieważ Charlie Lacombe był nastoletnim surferem, marzył o posiadaniu własnej firmy wynajmującej 

łodzie wodne. Jego flotę tworzyły łodzie wszelkich rozmiarów, mocy lub żagli, które służyły 

spragnionym sportu urlopowiczom. Teraz 28-letni Charlie i trójka przyjaciół zamierzają włączyć Sea Dog 

Rentals, spełniając swoje marzenie z dzieciństwa. Tata Charliego, Frank, naturalna bratnia dusza, 

prowadził własną firmę przez 30 lat. Kiedy chłopcy przyszli do niego, nie wiedząc, od czego zacząć, 

Frank wręczył im żółte strony. Chłopcy wyglądali na zdezorientowanych. Tato wyjaśnił. „Zanim 

zaangażujesz się w wypożyczalnię sprzętu sportowego, lepiej zapoznaj się z tymi, którzy już w nim 

pracują” – brzmiała jego rada. Przechodząc do sekcji wynajmu sportów morskich w książce 

telefonicznej, znaleźli kilka firm, co może wskazywać na nasycenie rynku. Ale Frank ich uspokoił. 

Doradził, że kiedy nikogo nie ma w biznesie, albo jest wspaniała okazja, albo w ogóle nie ma rynku. 

Następnym krokiem było ustalenie, którzy konkurenci dominowali i dlaczego. Każdy z partnerów wziął 

na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie wywiadu z jedną firmą uzdrowiskową, uzbrojoną w 

kwestionariusz przygotowany z pomocą Franka.Odpowiedzi na ankietę i wiele dodatkowych pytań, 

stanie się inteligencją konkurenta Sea Doga i wpłynie na każdą decyzję dotyczącą celów i działań dla 

nowej firmy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność usługową, produkcyjną, czy zasobową, 

nie jest możliwe utrzymanie długoterminowej dobrej kondycji firmy bez strategii zwiększania bazy 

przychodów i obrony firmy przed atakami konkurencji. Dzięki badaniom Sea Dog Charlie Lacombe 

dowiedział się, że każdy sukces i porażkę konkurenta można zbadać, aby określić:  

* satysfakcję konsumenta;  

* skuteczne strategie reklamowe;  

* mocne i słabe strony sprzedawców;  

* jakość produktu;  



* polityka cenowa;  

* potencjalne nowe produkty; oraz 

* Zasady gwarancji i zwrotów od klientów.  

Zbieranie informacji nie jest jednorazowym wydarzeniem. Wywiad musi być utrzymywany i 

monitorowany, aby konsekwentnie wspierać proces podejmowania decyzji. Z biegiem czasu trendy 

stają się widoczne. Są one ważne, ponieważ odzwierciedlają zachowanie konkurentów i reakcje na 

presję konkurencyjną. Bez stale aktualizowanej inteligencji nie wiesz, kiedy przeciwstawić się mocnym 

stronom konkurenta lub wykorzystać jego słabości. To znacznie utrudnia osiągnięcie stabilnego 

wzrostu przychodów. Hanover Auto Sales podkreśla:  

Seth Hanover sprzedaje samochody, odkąd skończył 16 lat. Nigdy nie skończył szkoły średniej, wyszedł 

wcześniej, aby utrzymać matkę i dwóch młodszych braci, gdy zmarł jego ojciec. Mimo że Seth nigdy nie 

zdobył średniego wykształcenia, posiada niezwykłe umiejętności sprzedażowe, umiejętność 

sprzedawania samochodu nawet najbardziej niechętnemu nabywcy. Seth ma dwóch konkurentów - 

Alvin Motors i Big City Fine Cars. Razem te trzy firmy odpowiadają za 63 procent wszystkich 

samochodów sprzedawanych w promieniu 50 mil od centrum miasta. Konkurencja między tymi trzema 

jest czasami tak silna, że sprzedaż tylko jednego samochodu więcej niż innych firm staje się ważniejsza 

niż zysk. Wszyscy trzej są przyzwyczajeni do letnich wyprzedaży, zwykle pod koniec sierpnia, kiedy 

wprowadzane są nowe modele. Pewnego lata Hanover pozostawał w tyle pod względem wielkości 

sprzedaży jednostkowej, spadając na trzecie miejsce za swoimi dwoma konkurentami. Zakłopotany 

Seth spędził sporo czasu, zastanawiając się, jak odwrócić losy swojej firmy. Pewnego dnia, aby się 

zrelaksować, przyjął zaproszenie do gry w golfa z przyjacielem, który pracował w gazecie. Przy 

czwartym dołku przyjaciel Setha zapytał, czy przygotował całostronicową reklamę na tegoroczną 

sierpniową wyprzedaż samochodów. Seth, rozbawiony pytaniem, nie zareagował. Jego kierownik 

sprzedaży właśnie kończył ogłoszenie Hanoweru w gazecie z 20 sierpnia. Jego partner golfowy 

powiedział, że myślał, że sprzedaż rozpoczęła się 13-go. Alvin i Big City już zamieścili w swojej gazecie 

reklamy z 10, 11 i 12 sierpnia! Seth ledwo mógł się powstrzymać podczas balansu gry. Najwyraźniej 

jego dwaj konkurenci spiskowali, aby wykluczyć go z tegorocznej wyprzedaży. Po meczu wrócił do biura 

i zwołał naradę kryzysową w celu omówienia sprawy. Seth i jego zespół byli zdecydowani nie dać się 

zaskoczyć rywalom i postanowili wstrzymać sprzedaż od 9 do 12 sierpnia. Reklamy należało przesłać 

najpóźniej do 7 sierpnia. Zostały tylko dwa tygodnie, więc czas był napięty, ale wszyscy zgodzili się 

pracować przez cały weekend, aby zarówno samochody, jak i salon były znakomicie udekorowane. 

Kiedy reklama Hanoweru trafiła do gazet 7 sierpnia, Seth odebrał gniewne telefony od prezesów Alvin 

Motors i Big City Fine Cars.  

Hanower jest jednym z wielu przypadków, które ilustrują potrzebę analizy konkurencji. Alex Desernoff 

z The Blue Shell Restaurant to kolejny przykład lidera, który z powodzeniem zebrał informacje o 

konkurencji. Alex oceny mocnych i słabych stron innych restauracji dokonał przez kuzyna, która 

pozwoliła mu dostosować własną, aby osiągnąć większy sukces. Branża wykonawcza robót 

budowlanych dostarcza bardziej doskonałych przykładów wartości wywiadu konkurencji. W tym często 

bardzo konkurencyjnym środowisku monitorowanie ofert konkurentów pomaga firmom określić, w 

jaki sposób składać przetargi na przyszłe kontrakty, aby zwiększyć współczynnik akceptacji, i daje im 

możliwość oceny, czy konkurent zyskuje, czy traci pieniądze. Przykładem jest Summertime Pools.  

Summertime Pools instaluje i serwisuje baseny naziemne i naziemne dla rynku budownictwa 

mieszkaniowego. Prezes Bill Watkins spędza dużo czasu na gromadzeniu informacji o rynku i 

konkurencji, aby zarządzać swoim biznesem. Dane nie są publikowane, więc dokładność danych 

wywiadowczych jest zawsze kwestionowana. Wieloletnie trendy ujawniają wzorce sukcesu w składaniu 



ofert kontraktowych i szacunkowych marż brutto z tolerancją dokładności, która satysfakcjonuje Billa. 

Bill monitoruje czterech konkurentów. Wykorzystuje informacje z pozwoleń na budowę ,miast, dane o 

sprzedaży branżowej i bezpośredniej konkurencji o kontrakty, aby oszacować liczbę kontraktów 

składanych przez każdą firmę. Podobne źródła podają rozsądne szacunki dotyczące sukcesu oferty 

konkurencyjnej. Wydajność marży brutto jest szacowana na podstawie rozmów z właścicielami 

domów. Chociaż marża brutto jest najsłabszym szacunkiem, Bill przyjmuje pewne założenia w oparciu 

o wiedzę branżową, standardy i doświadczenie we własnych operacjach. Analiza konkurencji 

Summertime śledzi liczbę kontraktów, które przesłały oferty w ciągu kilku miesięcy. Na pierwszy rzut 

oka I, & M Pools jest bardziej agresywny, licytując 95 kontraktów, o 12 więcej niż jego najbliższy 

konkurent, City Pools. Gdyby było to jedyne kryterium wydajności śledzone przez Billa, L&M Pools 

wydawałoby się najbardziej udane. Złożone oferty wskazują jednak jedynie na aktywność rynkową, a 

nie na sukces kontraktu. Billa bardziej interesuje stosunek zwycięskich ofert do złożonych. Więcej 

kontraktów przyznano firmie National Pool Service niż jakiemukolwiek innemu liczącemu się graczowi 

na rynku. Przy 46 zwycięskich ofertach National jest o osiem kontraktów przed L&M. Porównując 

stosunek zwycięskich ofert do łącznej liczby złożonych, National wygrywa w 66,7% przypadków w 

porównaniu z 43,8 procentami Summertime. Szacunki Billa dotyczące marży brutto również stawiają 

National na pierwszym miejscu.  

Czego więc Bill Watkins dowiaduje się ze swojej analizy? Cóż, Summertime nie zajmuje pierwszego 

miejsca w żadnych konkurencyjnych kryteriach. Inni przewyższają go w każdej kategorii. National Pool 

Service oferuje mniej kontraktów, ale uzyskuje wyższy wskaźnik powodzenia oferty i procent marży 

brutto. Licytuje tylko te kontrakty, które wierzy, że może wygrać. Selektywne licytowanie oznacza 

więcej czasu na badanie i przygotowanie indywidualnych ofert, aby zaimponować potencjalnym 

klientom. Marże brutto poprawiają się, gdy koszty nie są ponoszone przez licytowanie każdego 

kontraktu - polityka stosowana przez L&M Pools. Po przeprowadzeniu analizy Bill zastosował tę 

inteligencję do rocznego wyznaczania celów i zdecydował się licytować tylko kontrakty o wysokim 

prawdopodobieństwie akceptacji klienta, ocenianym przez jego sprzedawców. Nie goniąc za każdym 

kontraktem, zlikwidowano jedno stanowisko estymatora, obniżając koszty sprzedaży, a tym samym 

zwiększając marżę brutto. 

ZBADANIE NAWYKÓW ZAKUPOWYCH NA RYNKACH DOCELOWYCH 

Odnoszący sukcesy liderzy nigdy nie zakładają, że produkty, które są dobrze akceptowane na jednym 

rynku, będą równie dobrze akceptowane na innym. Na przykład różnice kulturowe odgrywają ważną 

rolę. We Francji szybko przyjmuje się fast food, gdzie wykwintna kuchnia to poważny codzienny rytuał. 

Podobnie dobrze przygotowane jedzenie nie jest tak popularne w południe w Ameryce Północnej. W 

rezultacie sieci hamburgerów analizują oba rynki zupełnie inaczej. W grę wchodzą również preferencje 

estetyczne danej kultury. Kolorowe opakowania produktów i reklama odnoszą sukces w niektórych 

krajach, ale nie w innych, dlatego świadomi projektanci badają preferencje kulturowe przed 

sfinalizowaniem swoich strategii rynkowych. Liderzy muszą dobrze znać te rynkowe specyfiki. To, co 

może wydawać się drobną błędną oceną, może spowodować awarię produktu. W konsekwencji 

miesiące planowania, testowania i projektowania są stracone, co wiąże się z dużymi kosztami, zarówno 

pod względem już wydanych pieniędzy, jak i potencjalnych przyszłych utraconych zarobków. Ceny 

produktów, podobnie jak różnice kulturowe, wpływają na zachowania konsumentów. Klienci mają 

własne instynkty wartości produktu. Jeśli polityka cenowa jest sprzeczna z tymi instynktami, produkty 

są często odrzucane wprost. Jest wiele przykładów. Producenci elektroniki uwielbiają sprzedawać 

telewizory za 499,95 USD lub 699,79 USD. Czemu? Badania mówią im, że opór konsumentów zaczyna 

się od 500,00 USD i 700,00 USD w przypadku niektórych modeli. Branża motoryzacyjna stosuje inną 

strategię cenową. Samochody Ford Taurus mogą być reklamowane w cenie 21 600 USD, ale kiedy 



robisz zakupy u dealera, okazuje się, że model dla Ciebie kosztuje ponad 25 000 USD plus podatek. 

Reklamowana cena jest prawdziwa, ale tylko dla bardzo podstawowego samochodu - bez stereo, 

klimatyzacji, elektrycznie podnoszonych szyb czy skóry. Są to tak zwane dodatki, opcje dostępne za 

dodatkową opłatą. Mimo narzekań klientów strategia marketingowa działa. Odwiedzamy dilerów, 

spodziewając się zapłacić jedną cenę, zakochujemy się w droższym modelu i wychodzimy rozstając się 

z większą gotówką, niż planowaliśmy. Reklama ma ogromny wpływ na zachowania zakupowe. Każdego 

dnia przekazy podprogowe pomagają ludziom wybrać colę zamiast pepsi, forda zamiast toyoty, jedną 

linię lotniczą nad drugą, miejsca na wakacje, płatki zbożowe, telewizory, wieże stereo, a nawet 

cmentarze. Dobrze zbadana i starannie zaprojektowana reklama jest potężnym narzędziem, gdy 

wpadnie nam w oko. Kiedy tak się nie dzieje, nasza podświadomość ignoruje przekaz i nie mamy 

motywacji do kupowania. Granica między udanymi a nieudanymi kampaniami reklamowymi jest często 

bardzo cienka. Akceptacja produktu jest zatem w dużej mierze zależna od postrzegania przez 

kierownictwo profilu zakupów na rynku. Nie można podejmować inteligentnych decyzji produktowych 

dotyczących opakowań, kolorów, kampanii reklamowych i polityki cenowej bez zrozumienia 

zwyczajów zakupowych na rynku docelowym. Przyjrzyjmy się, jak Sally's Dresses Inc. radzi sobie z tym 

krokiem. 

Sally's Dresses Inc. jest własnością i jest zarządzana przez Sally Johnson. Działalność obejmuje cztery 

sklepy: trzy w podmiejskich centrach handlowych i jeden w centrum. Sklep w centrum handlowym East 

Side znajduje się w samym sercu dużej hiszpańskiej społeczności, sklep West End przyciąga lojalną 

klientelę z kraju, a South End obsługuje wiele społeczności z klasy średniej. Największym wyzwaniem 

Sally jest dobór stylów w odpowiednich ilościach na każdy z czterech sezonów zakupowych. Przy tak 

zróżnicowanej klienteli niemożliwe jest pełne wykorzystanie siły nabywczej wszystkich czterech 

sklepów kupujących jako jeden. Każdy musi być traktowany jako osobny biznes. Przed zakupem 

sezonowym Sally rozprowadza ankietę, aby zebrać informacje o preferowanym stylu i kolorze na 

następny sezon. Na każdym targowisku organizuje spotkania śniadaniowe z klientami, aby omówić 

gusta odzieży, co skutkuje bardzo różnymi listami zakupów dla każdego sklepu. Sally staje przed 

trudnym wyzwaniem przy tak zróżnicowanych zwyczajach zakupowych klientów. Znaczące różnice w 

kulturze i klasie wpływają na nawyki zakupowe klienteli Sally. Sprawia, że masowe zakupy stają się 

niemożliwe, a reklama koszmarem. Ale Sally dobrze zna swój rynek. Każdy sklep traktuje jako odrębną 

firmę z lokalnym ukierunkowaniem na zakupy i reklamę. W rezultacie odnosi sukcesy! 

Strzeż się pożądania do niesprawdzonych rynków 

Rynki o ugruntowanej pozycji reprezentują dzisiejsze przychody. Trzeba je pielęgnować, a firma 

powinna stawiać sobie tyle celów, ile jest to konieczne do utrzymania ich stabilności. Ważne są również 

nowe rynki: należy je zbadać w poszukiwaniu przyszłych przychodów. Ale strzeż się. Jeśli twoja uwaga 

całkowicie przeniesie się z rynków osiągających wyniki na te niesprawdzone, twoje ugruntowane rynki 

prawdopodobnie ulegną zanikowi, a konkurenci ruszą, by zabić. Jeśli nowe rynki się nie rozkwitną, 

szkody w Twojej bazie dochodowej są jeszcze większe. Jim Bowes z Classic Shoes ilustruje 

niebezpieczeństwo. 

Classic Shoes prowadzi jeden sklep obuwniczy i skórzany w centrum miasta. Właściciel-kierownik Jim 

Bowes ocenia sukces sklepu, monitorując dwóch głównych konkurentów. Od momentu otwarcia 10 lat 

temu Classic osiągnął najwyższy 41-procentowy udział w rynku. Zaniepokojony niedawnym spadkiem 

udziału w rynku do 37 procent, Jim zaangażował konsultanta ds. marketingu. Cztery dni później 

konsultant przedstawił wstępny raport stwierdzający, że Jim powinien zmienić praktyki 

merchandisingowe z tradycyjnych butów męskich na rzecz linii sportowych. Doradztwo stanowiło 

znaczącą zmianę biznesową i Jim był bardzo zaniepokojony jej wpływem na zysk. Wahanie sprawiło, że 

porozmawiał z Alem Lawsonem, sąsiadem i bratnią duszą biznesową. Al podkreślił ryzyko związane z 



odejściem od produktów, które przez 10 lat cieszyły się takim powodzeniem - mimo że raport 

konsultanta poparł jego rekomendacje wyższymi marżami i oczekiwaniami zysku dla butów 

sportowych. Gdy jego bratnia dusza sprzeciwiała się poważnej zmianie i cieszył się dobrą opinią 

konsultanta, Jim był zdezorientowany. Kiedy skończył studiować raport i jego uzupełniającą analizę, 

Jim zdecydował się przetestować linię sportową. Podczas jesiennej wyprawy zakupowej pominął 

tradycyjnych producentów na rzecz linii sportowych, które jego zdaniem dobrze się sprzedawały w 

mieście, zaopatrując swoje półki w odzież sportową o średniej i wysokiej cenie. W okresie jesienno-

zimowym udział Jima w tradycyjnym rynku obuwniczym praktycznie zniknął, podczas gdy sprzedaż 

obuwia sportowego miała problemy z nadążaniem za nim. Przychody gwałtownie spadły przez całą 

wiosnę, aż do 30 kwietnia, kiedy firma ujawniła stratę w wysokości 62 000 USD - spadek o 140 000 USD 

w porównaniu z zyskiem z poprzedniego roku wynoszącym 78 000 USD! 

Gdzie Jim się pomylił? Po pierwsze, rynek w śródmieściu to biznesmeni, a nie miłośnicy sportu. 

Profesjonaliści kupują tradycyjne obuwie w okolicy swojego miejsca pracy. Zawodnicy odzieży 

sportowej zwykle rozstawiają się w podmiejskich centrach handlowych, blisko wieczornych i 

weekendowych zajęć sportowych. Sklepy o ograniczonej powierzchni handlowej nie mogą 

wprowadzać nowych linii bez zabierania miejsca starym, możliwie dochodowym, liniom. Nie oznacza 

to, że sklepy nigdy nie powinny zapuszczać się w nowe produkty. Powinni i robią to z powodzeniem po 

zebraniu wiarygodnych informacji o konkurencji i zwyczajów zakupowych na rynku. Gdyby Jim 

właściwie przeanalizował swój rynek, wiedziałby, dlaczego w centrum nie ma konkurentów w 

dziedzinie odzieży sportowej. Jego decyzja byłaby zupełnie inna. Być może zachowałby tradycyjne linie 

w centrum miasta, badając możliwość otwarcia sklepu z odzieżą sportową w strefie podmiejskiej. Jest 

tu kolejna lekcja. Jim zignorował radę bratniej duszy. Chociaż nie jest niczym niezwykłym, że przywódcy 

lekceważą rady dotyczące bratnich dusz przeciwko projektom zwierząt domowych, należy to robić 

ostrożnie. Bratnie dusze nie zawsze mają rację. Równoważenie ich rad z własnym poglądem to 

delikatna sprawa. Pomocna jest jedna zasada: nigdy nie ignoruj rady bratniej duszy bez wcześniejszego 

przygotowania pisemnej analizy kosztów i korzyści każdego podejścia. Postępuj zgodnie z logiką obu 

punktów widzenia. Przeprowadź przez to swoją bratnią duszę. Obaj dojdziecie do właściwego wniosku. 

Najgorsze, co można zrobić, to zignorować rady bratniej duszy bez dobrze zbadanej, dobrze 

przemyślanej analizy wpływu. Jeśli nie masz analizy, to tylko twoja opinia przeciwko opinii twojej 

bratniej duszy. Jeśli właściwa analiza wykaże, że twoja bratnia dusza się myliła, realizuj swoje marzenia. 

Jeśli wybrałeś bratnią duszę, ponieważ szanujesz jego osąd, potrzeba więcej niż jednego 

nieporozumienia, aby zniszczyć ten szacunek. A-l Window Washers oferuje nieco inne spojrzenie na 

nowe rynki i alokację zasobów.  

Harley Crawford, prezes i dyrektor generalny A-l Window Washers, przez pięć miesięcy w roku czyścił 

okna w wysokich budynkach komercyjnych i okna mieszkalne. Harley organizował zarówno kontrakty 

komercyjne, jak i mieszkaniowe w dwuosobowych zespołach. Przeciętne kontrakty dotyczące 

wieżowców wymagały dwóch mężczyzn przez trzy dni, podczas gdy zespoły mieszkaniowe wykonywały 

cztery kontrakty dziennie. Bratnia dusza Ben Shully doradził Harleyowi przeniesienie większej ilości 

zasobów z kontraktów komercyjnych na mieszkaniowe. Pobieżna analiza Bena skupiała się na wyższych 

miesięcznych marżach brutto za sprzątanie mieszkań. Dla Bena sensowne było wykorzystanie 

wszystkich zasobów finansowych i ludzkich do dywizji przynoszącej największy zwrot. Harley miał 

problem z radą Bena. A-l był w branży okien komercyjnych od 15 lat i cieszył się doskonałą reputacją. 

Całkowite przejście z rynku komercyjnego na bardziej wymagający rynek mieszkaniowy nie wydawało 

się Harleyowi właściwe, mimo że rada Bena była zwykle słuszna. Postanowił skontaktować się ze swoją 

księgową Lindą Capshaw. Linda przestudiowała wszystkie aspekty podziałów komercyjnych i 

mieszkaniowych przed wydaniem rekomendacji. Podczas trzygodzinnej dyskusji zebrała jak najwięcej 

istotnych danych z książek i wspomnień Harleya. Po zakończeniu gromadzenia informacji wycofali się 



ze szczegółów, aby rozważyć ogólny wpływ różnych sposobów działania. Analiza Lindy jest chłodna i 

obiektywna. Zatrudniając 10 pełnoetatowych pracowników w operacjach handlowych, Harley 

generuje wkład netto w wysokości 20 400 USD miesięcznie, 244 800 USD rocznie. A-l obsługuje 34 z 50 

wieżowców w okolicy, co stanowi 68 procent rynku. Biznes komercyjny jest stabilny i rentowny. Podział 

mieszkaniowy ma pewne zalety. Okna nie są czyszczone w okresach sztormowych i zimowych, więc nie 

ma potrzeby zatrudniania pełnoetatowych zespołów. A przy 35 studentach pracujących w niepełnym 

wymiarze godzin tylko przez pięć miesięcy w roku, nie ma kosztów świadczeń pracowniczych. Cena 

rynkowa wynosi 49 USD za dom, przy wkładzie marży brutto 24 USD. 49-procentowa marża brutto na 

mieszkaniach jest korzystniejsza w porównaniu z 46,2 procentami komercyjnymi. Linda wskazuje na 

miesięczną marżę brutto w sektorze mieszkaniowym w wysokości 33 600 USD jako motywację Bena 

do zachęcania wszystkich zasobów do alokacji do tego działu. Ale ona idzie dalej. Ponieważ sektor 

mieszkaniowy działa przez pięć miesięcy w roku, oddział generuje wkład w wysokości zaledwie 168 000 

USD rocznie, w porównaniu z 244 800 USD w sektorze komercyjnym. Wielkość rynku to 10 000 domów 

w porównaniu do 50 budynków biurowych; udział w rynku wynosi 14 proc., do komercyjnego 68 proc. 

Linda przygotowała analizę równoważnej działalności mieszkaniowej wymaganej do dopasowania 

wkładu komercyjnego. Aby wygenerować 244 800 USD wkładu netto z samych mieszkań, Harley 

musiałby zwiększyć udział w rynku z 14 do 20 procent - z 1400 do 2040 domów w każdym 

pięciomiesięcznym roku. I to tylko po to, by pokryć istniejący wkład komercyjny, a nie łączną sumę 412 

800 dolarów (244 800 + 168 000 dolarów) z działalności komercyjno-mieszkaniowej. Aby osiągnąć 

łączny wkład, należałoby serwisować o wiele więcej domów. Jeśli prowadzona będzie tylko działalność 

mieszkaniowa, operacje zostaną zamknięte, a sprzęt odłożony na mokro za dodatkową opłatą. Na 

domiar złego każdej wiosny trzeba by energicznie kontynuować sprzedaż mieszkań, aby utrzymać ten 

sam wolumen co w zeszłym roku. Z drugiej strony umowy handlowe są zazwyczaj zawierane na okres 

trzech lat, co rokrocznie zmniejsza ryzyko rozpoczęcia działalności. Kiedy Harley i Linda zakończyli 

spotkanie, jego postępowanie było jasne. Utrzymałby dział kontraktów komercyjnych, wyznaczając 

jednocześnie cele zwiększenia liczby zespołów mieszkaniowych w niepełnym wymiarze godzin w ciągu 

najbliższych dwóch lat.  

Chociaż Harley ma doskonałą bratnią duszę w postaci Bena Shully&prime;ego, jego rada nie była 

słuszna. Reperkusje alokacji zasobów komercyjnych do bardziej ryzykownego działu mieszkaniowego 

nie zostały właściwie przeanalizowane, dopóki Linda nie została w to zaangażowana. Bez jej analizy 

rady bratniej duszy, Harley prawdopodobnie pracowałby teraz w branży mycia okien mieszkaniowych, 

z wyłączeniem reklamy. Zasoby byłyby alokowane na bardziej ryzykowne rynki kosztem 

ugruntowanych i zyskownych rynków.  

PRZEZNACZ ZASOBY TYLKO NA SZANSE POTENCJALNE DO OPTYMALNEJ OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

Po przydzieleniu zasobów na ugruntowane rynki, zrozumiesz, jakie masz nadwyżki zasobów na nowe 

przedsięwzięcia. Tylko zasoby finansowe i ludzkie przekraczające te wymagane do utrzymania 

tradycyjnej dochodowej bazy przychodów są brane pod uwagę jako potencjalne nowe możliwości. Aby 

podejmować świadome decyzje, ważne jest zrozumienie natury potencjalnych możliwości. Jeśli 

potencjał tkwi w następnej generacji istniejącej linii produktów, możesz przyjąć stosunkowo niskie 

ryzyko przydzielenia jej zasobów. Te możliwości zasługują na wysoki priorytet. Szansa to zupełnie nowa 

linia produktów, prawdopodobnie podejmiesz z nią większe ryzyko. Należy im przypisać niższy 

priorytet zasobów. Analizy zasobów można przeprowadzić w celu oceny potencjalnego ryzyka, 

zgodności z istniejącymi produktami, potencjału zysku i prawdopodobieństwa akceptacji rynkowej. 

Analiza jest po prostu sposobem oceny potencjalnych możliwości, aby zapewnić alokację zasobów w 

najlepszy możliwy sposób. Niezbędny jest tutaj przykład przypadku, więc spójrzmy, jak Dillman 

Engineering Ltd. wybiera swoje możliwości uzyskania przychodów.  



Dillman Engineering Ltd. oferuje szeroki zakres doradztwa inżynieryjnego zarówno klientom z sektora 

prywatnego, jak i publicznego na całym świecie. Jest to średniej wielkości firma o przychodach 118 mln 

USD, której klientami są nie tylko firmy krajowe prowadzące działalność budowlaną w krajach drugiego 

i trzeciego świata, ale także rządy tych krajów. Dla celów planowania klienci są pogrupowani najpierw 

jako krajowi lub zagraniczni, następnie według kraju prowadzenia działalności, a na końcu według 

rodzaju zakupionego doradztwa inżynierskiego oraz oczekiwań Dillmana na przyszłe umowy 

konsultingowe z nimi. W ostatnich latach rośnie liczba krajowych klientów zarządzających budową dróg 

w Afryce. Tamtejsze rządy zainicjowały politykę gospodarczą budowy dróg zarówno jako usprawnienie 

transportu, jak i bodziec do zatrudnienia. Zapotrzebowanie na personel Dillmana przekracza obecnie 

dostępne zasoby, zmuszając do ponownej oceny celów podczas corocznej selekcji. Dylemat stojący 

przed Dillmanem polega na tym, czy zatrudnić ośmiu dodatkowych inżynierów, czy przyjąć mniej pracy. 

Dillman wie, że zapotrzebowanie na dodatkowych inżynierów wynikało z tymczasowego wzrostu 

zapotrzebowania na kontrakty przychodowe. Oczekuje się, że będzie trwać 18 miesięcy, tymczasowe 

zapotrzebowanie nie wydaje się uzasadniać dodatkowych pracowników. Widoczna jest również pewna 

ulga w wyniku zmiany harmonogramu decyzji przez wielu klientów. To pozostawia jeszcze dwa projekty 

do obsadzenia. Dillman posługuje się sprawdzonym modelem,  aby zważyć wartość każdego projektu. 

Po pierwsze, firma prosi menedżerów i inżynierów o określenie kluczowych kryteriów sukcesu 

biznesowego, czyli tych podstawowych zasad, które muszą być spełnione, aby ich cele zostały 

osiągnięte. Starszy personel Dillmana został poproszony o wymienienie tych kryteriów podczas 

ubiegłorocznej selekcji. Co trzeba osiągnąć, aby firma się rozwijała? Podczas zamknięcia dyskutowano 

o kryteriach, a moderator zachęcał uczestników do negocjowania różnic między nimi i formułowania 

wspólnych kryteriów sukcesu. Wagi zostały przypisane do każdego kluczowego kryterium sukcesu we 

względnej wielkości, aby odzwierciedlić ich poziom ważności dla firmy. Kryteria i wagi uzgodnione przez 

uczestników lockupu obejmowały potencjał zysku, któremu przypisano wagę 10; dostępne 

umiejętności - 8; relacje z klientami - 10; stymulowanie pracy do wykonania - 4; nowy projekt - 3; koszty 

do wchłonięcia przez firmę - 6; i ryzyko płatności - 7. Uzbrojony w wagi projektów, Dillman bada każdy 

projekt. Każdemu kryterium, w każdym projekcie, przypisywana jest osobna ocena, aby odzwierciedlić 

prognozę liderów firmy dotyczącą wyników projektu. Kierownictwo następnie mnoży wynik każdego 

kryterium przez odpowiadającą mu wagę ważności, aby uzyskać wynik ważony dla każdego projektu. 

Całkowite oceny ważone są porównywane między projektami konkurującymi o te same zasoby. W 

przypadku istniejących niedoborów zasobów Dillmana kierownictwo przygotowało analizę. Wysokie 

wyniki odzwierciedlają wysokie oceny. Wynik zysku równy 10 oznacza ponadprzeciętne oczekiwany 

zysk z zadania. Ryzyko płatności jest niskie, jeśli projektowi przypisano wynik 7 z możliwych 7. Wynik 6 

za pochłonięty koszt wskazuje, że firma spodziewa się odzyskać wszystkie wydatki związane z 

projektem. Dostępne umiejętności sugerują, że firma obecnie wykorzystuje kluczowe kompetencje 

niezbędne do wykonania umowy – i że ta kompetencja jest dostępna. Wynik relacji z klientem równy 

10 wskazuje, jak ważne jest sfinalizowanie kontraktu i że jego niedopełnienie wpłynie na przyszłe 

kontrakty, które mają zostać przyznane firmie przez tego konkretnego klienta. Z drugiej strony niski 

wynik sugeruje, że odmowa przyjęcia umowy będzie miała niewielki wpływ na przyszłe zyski lub relacje 

z klientami.  

Wysoka ocena dotycząca stymulowania pracy oznacza, że Dillman lubi charakter pracy i przyłoży się do 

projektu. Nowe oceny projektowe odzwierciedlają wysiłek niezbędny do wymyślenia projektu. Wysoki 

wynik oznacza, że projekt został dopracowany do perfekcji w innym zadaniu, a ryzyko projektowe i 

koszty ogólne są mniejsze. Projekt autostrady w Republice Południowej Afryki dał łączny ważony wynik 

233, umiarkowany wynik jak na standardy Dillmana. Oczekiwania zysku osiągnęły 50, tylko połowę 

potencjalnego znaku. Z drugiej strony Dillman ponosiłby jedynie minimalne ryzyko związane z 

płatnościami i projektami. Przy zaledwie 50 ocenach na 100 możliwych, taksator nie uważał relacji z 



klientami za istotną kwestię. Republika Południowej Afryki nie była stałym klientem i żadne przyszłe 

projekty nie były zagrożone. Gdyby nie było innego wyboru, wynik 233 dla projektu autostrady w RPA 

byłby atrakcyjny - przynajmniej bardziej niż projekt nawadniania w Monako z wynikiem 156. Monako 

nie ma takiego samego potencjału zysków, nawet przy wszystkich dostępne zasoby do 

natychmiastowego wykonania umowy. Na szczęście, jeśli Dillman odmówi licytacji, nie będą zagrożone 

żadne wrażliwe relacje z klientami, co odzwierciedla wynik 1. Każdy chce wykonać tę stymulującą i 

wymagającą pracę – wagę emocjonalną. Ryzyko płatności jest wysokie, ponieważ Bank Światowy nie 

gwarantuje rachunków za postęp. Ogólnie rzecz biorąc, niski zysk połączony z wysokim ryzykiem 

płatności wskazuje, że ta umowa jest złym wyborem ze względu na ograniczone zasoby. Wynik 314 dla 

projektu mostu na Wybrzeżu Kości Słoniowej z łatwością czyni go faworytem. Zysk jest powyżej 

średniej przy niewielkim ryzyku płatności, a przyszłe prace będą zagrożone, jeśli Dillman nie złoży oferty 

na projekt. Wsparcie dla projektów RPA i Monako polegało na tym, że praca była stymulująca, a nie 

opłacalna. Osobista stymulacja wyprzedziła sukces firmy dla tych, którzy chcieli licytować te kontrakty. 

Jednak obiektywny mechanizm alokacji zasobów Dillmana uniemożliwiał mu wybór możliwości 

osobistych, a nie firmowych korzyści. Narzędzie zarządzania Dillmana można zastosować do większości 

decyzji dotyczących alokacji zasobów. Jest to równie skuteczne w przypadku firmy, której przychody 

wynoszą, powiedzmy, 500 000 USD, w obliczu decyzji o zakupie mikrokomputera za 4000 USD, 

samochodu za 8000 USD i wyposażenia biurowego za 5000 USD – ale mająca do wydania tylko 9000 

USD. Gdy zostaniesz zmuszony do ustalenia ważności, każdemu wyborowi zawsze zostaną przypisane 

różne wagi - bez względu na decyzję. Reszta to matematyka – nauka, która całkiem dobrze nadaje się 

do usuwania niechcianych emocji, często tkwiących w takich decyzjach. Aby zademonstrować 

wszechstronność formuły, przyjrzyjmy się Carson Sports Shop Inc.  

Carson Sports Shop Inc. prowadzi jeden punkt sprzedaży detalicznej w milionowym mieście. Ze 

sprzedażą na poziomie 8,5 miliona dolarów od 12 lat jest dochodowym przedsiębiorstwem rodzinnym, 

specjalizującym się w sprzęcie sportowym do hokeja, narciarstwa, piłki nożnej i kolarstwa. Właściciel-

menedżer Joe Carson uważa, że wybór odpowiedniego wyposażenia, aby zadowolić nabywców 

sprzętu, jest najważniejszym czynnikiem sukcesu jego firmy. Zysk w dużej mierze zależy od tego, jak 

dobrze te potrzeby są przewidywane każdego roku. Joe sam przyznaje, że nie udaje mu się z każdym 

wyborem akcji. Niezainteresowana publiczność zostawiła go ze sprzętem piłkarskim za 175 000 

dolarów w 1982 roku i sprzętem hokejowym o wartości 148 000 dolarów w 1984 roku. To tylko dwa z 

kosztownych wyroków Joego. Zdenerwowany swoimi błędami, Joe zrewidował swoje podejście do 

wyboru zapasów wiosną 1985 roku. Zadręczały go statystyki sprzedaży, wpływ pogody, popularność 

stylów, postrzegana jakość i sezonowe wzorce. Aby uporządkować fakty i stworzyć sensowną korelację 

między zakupem akcji a zyskiem, Joe przypisał wagę jednego produktom odnoszącym największe 

sukcesy, a pięciu najsłabszym produktom. Liczby pomiędzy zostały przydzielone według stopni sukcesu 

sprzedaży. Wszystkie produkty zostały ocenione w ten sposób, aby stworzyć klasy zapasów oparte na 

sukcesie. „Jeden” produkt magazynowy był całkowitym sukcesem, ponieważ dotarł na czas zgodnie z 

zapotrzebowaniem klientów, we właściwych ilościach, kolorze, etykiecie i przedziale cenowym, aby 

zapewnić wyprzedaż w ciągu sezonu. „Dwójki” również były uważane za udane, ale z kilkoma 

pozostałymi na przyszły sezon. „Trójki” były wciąż mniej pożądane i tak dalej, aż do „piątek”, które 

obejmowały takie elementy, jak awarie sprzętu piłkarskiego i hokejowego z 1982 i 1984 roku. Kiedy 

Carson zastosował swoją skalę ocen produktów, odkrył wzór. Zachowania zakupowe klientów były 

śledzone według trzech głównych kryteriów: etykiet producenta, określonych kolorów i wrażliwości 

cenowej. Joe zastosował te czynniki motywacji klientów do zakupów zapasów, aby stworzyć zwycięską 

formułę zakupu zapasów na sezon 1986. Po zakończeniu sezonu przeanalizował wyniki. Ku jego 

zaskoczeniu średnia liczba pozycji w kategoriach pierwszej i drugiej wzrosła, trójek spadła, a czwórki i 

piątki zniknęły.  



Formuła dopasowująca wybór akcji Joe do zakupów klientów stały się podejściem Carsona do alokacji 

dostępnych zasobów budujących przychody. Zmniejszając ilość nieudanych zapasów i przydzielając 

zasoby do bardziej atrakcyjnych zapasów, sprzedaż wzrosła przy niewielkich dodatkowych 

inwestycjach. Alokowanie dostępnych zasobów tylko na szanse z optymalnym potencjałem jest tak 

ważny dla wzrostu przychodów, że zasługuje na trzeci przykład. Marble Resources, mała firma 

naftowo-gazowa, przedstawia nam idealny przykład.  

Marble Resources działa z skromnym budżetem z piwnicy swojego prezesa i głównego udziałowca, 

Jima Browna. Jim, geolog z zawodu, przeszukuje mapy i obszary lądowe w poszukiwaniu obiecujących 

złóż gazu. Jego wieloletni przyjaciel ze studiów, Hal Brooks, jest czarodziejem finansowym i 

samozwańczym wiceprezesem finansowym firmy Marble. Ich żony są dobrymi przyjaciółkami i 

pomagają przedsiębiorcom w miarę możliwości w badaniach, pisaniu na maszynie, składaniu 

dokumentów i innych obowiązkach. Badania Jima ujawniły ogromną rezerwę możliwości. Gdyby udało 

mu się z powodzeniem wynegocjować zakup praw do gazu dla tego konkretnego złoża, Marble 

Resources, po powiązanych z tym wydatkach operacyjnych, przez następne osiem lat zarabiało milion 

dolarów netto rocznie. To była przerwa, na którą czekał Jim. Pojawił się jednak problem z 

finansowaniem, wkrótce po zidentyfikowaniu okazji. Brakuje środków finansowych, jeśli prawa do 

odwiertów gazowych zostałyby zakupione za 850 000 USD. Marble mógł pozyskać kapitał inwestycyjny, 

ale zobowiązania pozostały na wydatki związane z odwiertem na kolejne mniejsze inwestycje. Hal 

upierał się, że firma nie może sfinansować zarówno istniejących zobowiązań, jak i możliwości odwiertu 

gazowego. Pary omówiły potencjalne rozwiązania, w tym sprzedaż swoich domów w celu 

sfinansowania dwóch inwestycji. Żony były przeciwne tej opcji ze względu na ich osobiste 

bezpieczeństwo. Zanim omówili wszystkie opcje, cała czwórka stała się emocjonalna, a mimo to nie 

podjęli żadnej decyzji. Jim przeszedł do podstawowej analizy, aby przełamać impas. Wymieniając 

szczegółowe argumenty handlowe przemawiające za i przeciw finansowaniu zakupu szybu gazowego 

lub finansowaniu istniejącej działalności, odkrył wspólną wstęgę logiki. Zdefiniował stabilny dochód na 

650 000 dolarów rocznie. Na tym poziomie firma osiągnęłaby próg rentowności. Przychód 

przekraczający 650 000 USD byłby zyskiem – bardziej odpowiednim przewodnikiem dla jego decyzji. 

Oczekiwania dotyczące przychodów i przepływów pieniężnych zostały następnie przeanalizowane 

zarówno z istniejącego odwiertu naftowego, jak i z proponowanych odwiertów gazowych. Firma 

posiadała 18,986 procent szybu naftowego. Odwiert miał wystarczającą historię produkcji i 

udowodnione niewykorzystane zasoby, aby praktycznie zagwarantować oczekiwany strumień 

przychodów Marble w wysokości 783 000 USD przez następne pięć lat – oczekiwany zysk w wysokości 

133 000 USD rocznie. Zakup szybu gazowego wymaga początkowego ryzyka inwestycyjnego w 

wysokości 850 000 USD, z wyłączeniem zobowiązań operacyjnych. Oczekiwany dochód Marble wynosi 

1 milion dolarów rocznie, co stanowi 12,927% udziału w tej dziedzinie. Kiedy Jim przestudiował ich 

prognozy, zdał sobie sprawę, że tylko 22 procent może pochodzić ze sprawdzonych studni. Pozostała 

część została przewidziana przez konsorcjum gazowe, aby pochodzić z odwiertów stopniowych, które 

nie zostały jeszcze wykonane. Tylko 220 000 lub 22 procent oczekiwanych przychodów było rozsądnie 

zapewnione. Bilans niósł wysokie ryzyko realizacji. Następnie Jim porównał swoje już opłacony dochód 

z szybu naftowego w wysokości 783 000 USD rocznie z dochodem w wysokości 220 000 USD, który 

jeszcze nie został wykupiony, z proponowanych odsetek od szybu gazowego. Marble nie tylko musi 

sfinansować inwestycję w wysokości 850 000 dolarów, ale konsorcjum zażąda od konsorcjum 12,927% 

kosztów wywiercenia każdego odwiertu gazu, co stanowi dodatkowe ryzyko kapitałowe. Dla firmy 

wielkości Marble w początkowej fazie inwestycja w szyb gazowy była poza tolerancją ryzyka. A jeśli 

odwiert gazowy odniósł ogromny sukces, znacznie zwiększając bogactwo konsorcjum, a Jim nie był 

jego członkiem? Ta myśl była nie do zniesienia. Lepiej byłoby mieć mniejszy kawałek udanego tortu, 

aby dostosować się do tolerancji ryzyka, niż wcale. Doprowadziło go to do kompromisu, zmniejszając 



swoje oczekiwania. Analizując zobowiązania operacyjne wobec partnerów naftowych, Jim uważał, że 

Marble może zaryzykować 225 000 dolarów kapitału inwestycyjnego bez narażania całej firmy. 

Negocjacje z konsorcjum zaowocowały porozumieniem Marble na zakup 3,778% udziałów w złożu 

gazowym za 225 000 USD.  

Analiza alokacji zasobów i tolerancji ryzyka sprawiła, że Jim najpierw zachował 783 tys. Potencjalny 

dochód z przyszłych odwiertów wstępnych był tam, a całkowity dochód w wysokości 848 000 dolarów 

z obu dziedzin zrównoważył jego tolerancję na ryzyko z jego pragnieniem większych zysków. Dillman 

Engineering Ltd., Carson Sports Shop Inc. i Marble Resources pokazują, jak ważne jest przydzielanie 

dostępnych zasobów do optymalnych możliwości. Chociaż firmy są bardzo różne, wyzwanie związane 

z alokacją zasobów finansowych i ludzkich jest takie samo. W celu stabilnego wzrostu przychodów 

liderzy muszą stosować obiektywne mechanizmy, aby dopasować dostępne zasoby do potencjalnych 

możliwości. Jeśli te mechanizmy nie są wykorzystywane, drastycznie wzrasta ryzyko błędów i 

niefortunnych decyzji. 

WDRAŻAJ PLANY KONTA 

Sprzedaż to działalność biznesowa, która sprawdza cierpliwość i dyscyplinę. Obarczona odrzuceniem i 

żądaniami satysfakcji klientów, może poważnie obciążać makijaż osobisty. Tak bardzo, że wielu liderów 

zastanawia się, dlaczego sprzedaż zawodowa jest tak atrakcyjna. Jednak gdy zasugerujesz lepsze życie 

gdzie indziej, odnoszący sukcesy sprzedawca nie usłyszy o tym. Czemu? Ponieważ nic nie zastąpi emocji 

związanej z zamknięciem sprzedaży. Docieranie do klientów, opracowywanie planów sprzedaży, 

opracowywanie strategii oraz identyfikowanie produktów i usług, które klient będzie chciał kupić, staje 

się pośpiechem. Jest porównywany do przygotowania łowców dzikiej zwierzyny do zabicia. Sprzedawcy 

żyją dla „zimnego połączenia”, pierwszego kontaktu z klientem. Sprzedawcy odnoszący sukcesy 

określają je jako prezentacje, a nie rozmowy sprzedażowe. W rzeczywistości w ogóle unikają sprzedaży 

podczas pierwszych spotkań. Czemu? Potencjalni klienci oczekują promocji, a ponieważ nie znają 

sprzedawcy, nigdy nie będzie im łatwiej powiedzieć „nie”. A jak wiedzą sprzedawcy, którzy odnoszą 

sukcesy, bardzo trudno jest później zmienić „nie” w „tak”. Tak więc, jako sprzedawca, Twoja pierwsza 

rozmowa ma charakter wyłącznie społecznościowy, jest to misja rozpoznawcza mająca na celu 

poznanie zainteresowań klientów, zarówno biznesowych, jak i osobistych. Rób notatki na temat stylu, 

osobistego makijażu i zainteresowań potencjalnego klienta. Niech minie miesiąc. Potem zadzwoń 

jeszcze raz - może na lunch. Zwiedzaj jego operacje. Poznaj jego sukcesy i porażki - ale nie próbuj 

sprzedawać! Podczas tych kilku pierwszych kontaktów po prostu uzyskujesz informacje o kliencie, 

określając, co klient może być zainteresowany zakupem. Zwiększa to Twoje szanse na sprzedaż na dwa 

sposoby. Po pierwsze, Twoja wiedza na temat działalności potencjalnego klienta pozwala lepiej 

zidentyfikować, a następnie zaspokoić jego potrzeby. A wraz ze wzrostem jego znajomości z tobą spada 

jego odporność na zakupy. Okazując zainteresowanie jego biznesem, pokazujesz, że nie zależy ci tylko 

na szybkiej sprzedaży. Zamiast tego budujesz relację. Staje się wygodniejszy. A potem sprzedajesz! 

Możesz dzwonić do potencjalnych klientów wiele razy, zanim poprosisz o zamówienie. Będziesz 

wiedział, kiedy nadejdzie właściwy czas. Będziesz miał wystarczająco dużo inteligencji, aby dopasować 

swój produkt do jego potrzeb, twoja pewność siebie będzie najwyższa, a odporność na najniższy. Próba 

sprzedaży przed tym punktem dramatycznie zwiększa szanse na niepowodzenie. Leison Auto Parts to 

doskonały przykład sprzedaży relacyjnej.  

Leison Auto Parts od piętnastu lat zajmuje się sprzedażą części samochodowych na rynku wtórnym do 

dużych warsztatów samochodowych. Jego najskuteczniejszy handlowiec, Fred May, sprzedaje o 40 

procent więcej niż jego najbliższy rywal. Prezes Leison zachęca Freda do przekazywania sekretów 

sukcesu innym pracownikom sprzedaży, aby wspierać lepsze wyniki sprzedaży zespołu. Prosi Freda o 

zorganizowanie seminariów na temat budowania relacji z klientami dla innych sprzedawców. Aby 



nauczyć swojej strategii na sukces, Fred przeprowadził resztę personelu sprzedaży przez swój plan 

sprzedaży na kolejną rozmowę telefoniczną. Mając Jack Motors jako swojego potencjalnego klienta, 

pokazał im swoje podejście do sprzedaży. Fred dokładnie wyjaśniał każde połączenie, podkreślając, że 

każdy kolejny kontakt jest zależny od sukcesu poprzedniego. W podejściu Freda każda rozmowa ma 

mały, możliwy do zrealizowania cel - grę w golfa lub wycieczkę po fabryce - który podniesie relację o 

szczebel wyżej. Na szczycie drabiny znajduje się oczywiście pożądana sprzedaż. Nie będzie mówił o 

produktach Leison do czwartego kontaktu. Tylko wtedy będzie miał wystarczającą inteligencję, aby 

dopasować rozwiązania produktowe do problemów Jack Motors.  

Podejście Freda Maya do spersonalizowanych planów sprzedaży czyni go najbardziej udanym 

sprzedawcą Leison. Planuje każde konto w ten sam sposób - nawet dla stałych klientów. Utrzymywanie 

istniejących relacji jest tak samo ważne, jak tworzenie nowych. Nie każdy ma umiejętności i osobisty 

makijaż tak, jak Fred. Wielu sprzedawców ma problemy podczas realizacji planów. Doświadczenie 

Stevena Astora w Peoples&prime;Drugs pomaga to zrozumieć.  

Les Whitby, prezes Peoples&prime; Drugs, zatrudnia 31 osób, aby osiągnąć sprzedaż w wysokości 28,2 

mln USD. Peoples&prime; obejmuje jedną detaliczną aptekę, dział hurtowy sprzedający leki do innych 

punktów sprzedaży detalicznej oraz instytucjonalny dział sprzedaży dla szpitali, sił zbrojnych i ośrodków 

zatrzymań. Derek Lamb, kierownik ds. sprzedaży w sklepach, odpowiada za sprzedaż detaliczną o 

wartości 6,8 mln USD, Steven Astor sprzedaje hurtowo za 18,4 mln USD, a Carolyn Green osiąga około 

3 mln USD sprzedaży instytucjonalnej. Steven obsługuje 42 konta hurtowe - niektóre co trzy dni, inne 

co tydzień, co miesiąc i co dwa miesiące. Regularne i niezawodne planowanie rozmów sprzedażowych 

ma kluczowe znaczenie dla jego sukcesu. Dziesięć kont Stevena jest trudnych do zarządzania. Zrzędliwi 

właściciele sklepów i powolni płatnicy rachunków wymagają dodatkowego czasu i delikatnych 

umiejętności ludzi. Szczególnie jedno konto, Johnson Pharmacy, stwarza szczególne trudności. Lewis 

Johnson krzyczy na dostawców, aby trzymali ich w ryzach i zniechęcali do swobody cenowej. Steven 

tak denerwuje Lewisa, że szuka jakiejkolwiek wymówki, by uniknąć konta. Jeśli ma sześć telefonów do 

wykonania w ciągu dnia, a apteka Johnson jest jedną, zaplanuje to jako ostatni i będzie bardzo starał 

się skonsumować dzień z pierwszymi pięcioma. Na spotkaniach sprzedażowych Steven zawsze mówi o 

Johnsonie jako o swoim najtrudniejszym koncie i zasięga porady u innych. Po dwóch i pół miesiącach 

zwlekania, Steven został wezwany przez prezydenta Peoples Lesa Whitby&prime;ego. Właśnie 

otrzymał telefon od Johnsona, w którym skarżył się na brak obsługi ze strony Peoples&prime;a. 

Przedstawiciela nie było na jego terenie od miesięcy. Steven próbował wyjaśnić sytuację 

Whitby&prime;emu, ale szef był niesympatyczny. Kazał Stevenowi natychmiast zadzwonić lub nie 

przychodzić jutro. Po drodze Steven nie wiedział, czy ma być zły, czy przestraszony. Kiedy zbliżył się do 

Johnsona, zdecydował się na gniew. Powiedział Johnsonowi, żeby usiadł i posłuchał, dlaczego każdy 

dostawca w branży farmaceutycznej go unika. Traktowanie każdego dostawcy tak, jakby go oszukiwało, 

wywoływało wrogość, poinformował Johnsona, a kiedy go unikali, po prostu się złościł. Jego samego 

nie byłoby, gdyby nie groźba utraty pracy. Konto było tak nieprzyjemne, powiedział mu Steven, że nie 

obchodziło go, czy Johnson zadzwonił do Whitby po raz drugi. Johnson wyglądał na zdziwionego, jakby 

nie zdawał sobie sprawy z krzywdy, jaką spowodowało jego zachowanie. Kiedy się pozbierał, mruknął 

coś o rozpoczęciu i ich związek się skończył.  

Nie zalecam krzyczenia na klientów jako skutecznej techniki sprzedaży. Zdarzają się jednak sytuacje, w 

których zachowanie siłowe jest najwłaściwszą alternatywą. Steven Astor osiągnął ten punkt z Lewisem 

Johnsonem. Kiedy został zepchnięty do granic możliwości, uznał, że jego praca nie jest tego warta. 

Relacja między nim a Johnsonem po prostu musiała się zmienić. Sprzeciwiając się Johnsonowi, Steven 

zdobył jego szacunek i pomógł mu zrozumieć, jak źle traktował swoich dostawców. Razem odbudowali 

związek. Dziś Steven nie szuka już wymówek, by unikać Johnsona. Stres nałożony na siebie w pracy w 



sprzedaży często objawia się zachowaniem unikania, takim jak u Stevena. Niektórzy ludzie ładują 

harmonogramy zadaniami, które lubią robić - wszystko, aby uniknąć presji wywołania sprzedaży. Inni 

zwołują liczne wewnętrzne spotkania sprzedażowe, aby w kółko omawiać te same plany, aż do 

momentu, w którym wierzą, że sprzedają po prostu przez zwołanie spotkania. Są też tacy, którzy tworzą 

listy kontaktów za każdym razem, gdy czują presję, by zadzwonić. Jeszcze inne koncentrują się na 

sprzedaży do branż, a nie do pojedynczych kont. Osoby z tymi objawami cierpią na panikę sprzedaży. 

Jeśli jesteś jedną z tych osób, weź głęboki oddech i weź czystą kartkę papieru. Dla każdego konta 

sprzedaży wypisz dokładne działania, które musisz podjąć, aby osiągnąć pożądany rezultat. Zaplanuj 

terminy rozmów sprzedażowych – być może w odstępie miesiąca i tyle, ile uznasz za konieczne do 

osiągnięcia celu. Określ, jakich informacji potrzebujesz od drugiego i kolejnych połączeń. Zostaw 

pierwszą rozmowę w celach towarzyskich, być może z krótkim opisem swoich osiągnięć i 

zainteresowań. Pamiętaj, nie sprzedawaj, dopóki nie osiągniesz wysokiego poziomu zaufania, a opór 

klientów nie będzie niski. Wpadający w panikę może również brakować dyscypliny do kontynuowania 

działań sprzedażowych po przeprowadzeniu pierwszego połączenia. Wspólne doświadczenia :  

* sprzedawcy, którzy zaczynają z wielkim entuzjazmem - robią jedną, może dwie rozmowy 

sprzedażowe do potencjalnych klientów - potem tracą zainteresowanie. To jest Syndrom Przepięcia 

Mocy, nazwany ze względu na mocny start i słaby finisz,  

* osoby, które same starają się realizować plany sprzedażowe, gdy naprawdę potrzebują do ich 

realizacji wsparcia i umiejętności innych pracowników. Wiedza o tym, kiedy sprowadzić kawalerię ma 

kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia,  

* tych, którzy sprzedają zbyt dużo i ostatecznie odmawiają klientowi kupowania. Wiedza, kiedy 

przestać mówić, jest często trudną lekcją dla dotkniętych paniką.  

Szczegółowe plany sprzedaży łagodzą te dolegliwości, ponieważ zapewniają mapę drogową, a to z kolei 

budzi zaufanie. Plany sprzedaży powinny również obejmować bardzo ważny krok, jakim jest 

skonsultowanie się z bratnią duszą. Jak we wszystkich kęsach, wkład bratniej duszy jest niezbędnym 

składnikiem sukcesu sprzedaży.  



CIĄGŁA OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA 

Liderzy, którzy nie stosują obiektywnych analiz potrzeb klientów, uprawiają hazard, używając 

samozadowolenia jako strategii. W najlepszym razie utrzymają dotychczasowe wielkości sprzedaży. W 

najgorszym przypadku agresywni konkurenci zyskają przewagę. Tylko słaba analiza potrzeb klienta jest 

gorsza niż samozadowolenie, ponieważ grozi nie tylko czasem i pieniędzmi, ale także potencjalnym 

niedopasowaniem między rozwojem produktu a potrzebami klientów. Możliwe jest utrzymanie 

zadowolenia klienta bez dogłębnej oceny potrzeb klienta; jednak szczęście nigdy nie było wiarygodną 

strategią. A kiedy traci się szacunek klienta, bardzo trudno jest go odzyskać. Przywódcy, którzy cierpią 

z powodu tego upokorzenia, nigdy o tym nie zapominają. Uczą się na własnych błędach, że jedyną 

drogą do szacunku dla klienta jest ciągła analiza jego działań, rynków i produktów. Kiedy liderzy 

marketingu i sprzedaży zbierają informacje o poziomie zadowolenia swoich klientów, badają zarówno 

istniejące, jak i przyszłe wymagania produktowe. Oceniają informacje o wydajności usług i gwarancji, 

ponieważ mają one zastosowanie do opracowywania nowych produktów. Liderzy serwisu i gwarancji 

często znajdują się najbliżej klientów, co czyni ich cennym źródłem informacji na temat satysfakcji. 

Reprezentują pierwszą linię ognia, gdy klienci wymagają uwagi, dlatego często jako pierwsi dowiadują 

się o innowacjach produktowych, które mogą lepiej zaspokoić potrzeby klientów w przyszłości. 

Inteligencja musi dotyczyć zarówno doskonalenia produktów, jak i opracowywania nowych 

produktów. Jeśli oceniane są tylko bieżące potrzeby, przyszłe zaspokojenie może być zagrożone. I 

odwrotnie, jeśli liderzy będą patrzeć tylko na przyszłe potrzeby dotyczące produktów, problemy z 

obecnymi produktami mogą zostać przeoczone. Aby utrzymać zdrowy biznes, oceny satysfakcji klienta 

muszą zawsze uwzględniać strategie zarówno na bliższą, jak i dalszą przyszłość. Najważniejszy jest 

moment wywiadu klienta. Projektowanie, opracowywanie i dostarczanie produktów wymaga długiego 

czasu realizacji. Nawet dzięki niezawodnej inteligencji rynki mogą się szybko zmieniać. Z tego powodu 

rozwój nowych produktów jest często najbardziej przerażającym aspektem przywództwa. Jeśli 

potrzeby klienta zostaną ocenione nieprawidłowo, przegrywasz. Jeśli produkty są niewłaściwie 

zaprojektowane, tracisz. Jeśli odpowiednie produkty zostaną odpowiednio dobrane i zaprojektowane, 

ale czas nie odpowiada potrzebom klientów, nadal przegrywasz. Jeśli miałeś wątpliwości co do 

potrzeby ciągłej analizy satysfakcji klienta, nie powinieneś ich już mieć. W każdej analizie satysfakcji 

klienta ważne jest, aby odpowiedzieć na takie pytania jak: Jakie są przewidywalne wymagania 

techniczne i serwisowe klienta? Jakie zalety produktu będą potrzebne w ciągu najbliższych pięciu lat? 

Dziesięć lat? W jakim czasie pojawiają się nowe potrzeby produktowe? Jaki czas realizacji, planowanie 

i zasoby są niezbędne do zaspokojenia tych potrzeb? Aby odpowiedzieć na te pytania, liderzy muszą 

dobrze rozumieć cykle biznesowe klientów, a także własne plany rozwoju, wzrostu i rentowności. I 

muszą pamiętać o podstawowym celem zwiększenia lojalności klientów. Firma Brendeen 

Manufacturing Inc. znalazła interesujący sposób na połączenie informacji o produktach z lojalnością 

klientów. 

Brendeen Manufacturing Inc. buduje części dla dużych producentów samochodów na całym świecie. 

Sukces Brendeen wynika z jego zdolności do przewidywania zmian w konstrukcji silnika i 

odpowiedniego dostosowywania projektów części. Najbardziej dochodowym rynkiem firmy są części 

silnikowe, które nie są wrażliwe na różnice w stylu i osiągach, które są produkowane dla popularnych 

modeli samochodów. Ani producenci, ani opieka publiczna, jeśli różne modele mają podobną część 

gaźnika.  

Klienci postrzegają Brendeen jako masowego producenta niestrategicznych części modelowych po 

cenach niższych niż koszty ich samodzielnej budowy. Wyzwaniem dla Brendeen jest przewidywanie 

zmian konstrukcyjnych silnika i ich wpływu na części. Istnieje większe ryzyko, jeśli jeden producent 

dokona większych zmian w projekcie przed innymi, zmuszając Brendeen do produkcji „jednorazowych” 



części dla jednego klienta. W tym przypadku firma nie cieszy się takimi samymi korzyściami skali, jak 

masowo produkowane części przemysłowe. Przy poziomie tajemnicy projektowej, który istnieje w 

branży motoryzacyjnej, nie jest łatwo dokładnie ocenić potrzeby klientów. Niechęć producentów do 

omawiania przyszłych projektów skłoniła Brendeen do stworzenia nowego inteligentnego systemu 

łączącego interesy klientów i firmy. Informacje o klientach są oceniane co roku, aby uzyskać 

wyobrażenie o działalności każdego producenta samochodów. Poprzez ankiety Brendeen gromadzi 

dane dotyczące oczekiwanych zmian w organizacjach klientów, osiągów silników, zadowolenia z części 

Brendeen, znanej ewolucji konstrukcji silników i futurystycznych modeli. Ważność odpowiedzi w 

ankiecie jest testowana, gdy Brendeen zaprasza kluczowych pracowników produkcyjnych i 

projektowych klienta do członkostwa w wewnętrznych zespołach produktowych. Firma unika 

problemów związanych z konkurencją wśród klientów poprzez posiadanie innego zespołu 

produktowego dla każdego producenta, co daje każdemu możliwość wpływania na jakość dostawcy. 

Każdego roku Brendeen organizuje uroczystą kolację, aby nagrodzić każdego klienta za swój udział. 

Nagrody przyznawane są za najbardziej pomocne sugestie projektowe.  

Polityka Brendeen polegająca na integracji personelu klienta z własnymi projektantami produktów jest 

genialna! Nie tylko dostarcza informacji od klientów, ale także tworzy pozytywną atmosferę, w której 

mogą rozwijać się relacje z klientami. Klienci są lojalni wobec dostawców, którzy są gotowi 

zaakceptować sugestie dotyczące produktów. Brendeen stosuje również ankiety dla klientów mające 

na celu zapewnienie wkładu technicznego do dyskusji zespołu ds. produktu, integrując opinie klientów 

z projektem produktu. Jasmine Inns oferuje drugi przykład oceny satysfakcji klienta.  

Jasmine Inns posiada i zarządza trzema motelami o łącznej rocznej sprzedaży 20,8 miliona dolarów. 

Właścicielka Sheila Jasmine mocno wierzy, że sukces biznesowy jest bezpośrednio związany z 

satysfakcją klienta. Konkurencja między hotelami jest intensywna przy niewielkiej lojalności klientów. 

Klienci zmieniają hotele w przypadku jednego źle przygotowanego posiłku, mniej niż przyjaznego gońca 

hotelowego lub długiego składu w recepcji. Presja jest ogromna, aby wszyscy pracownicy 

koncentrowali się wyłącznie na komforcie gości. Sheila monitoruje komfort gości na trzy sposoby. 

Ankiety satysfakcji gości pojawiają się w każdym pokoju, aby każdy gość mógł wypełnić i wrzucić do 

recepcji. Nie każdy gość potrzebuje czasu na wypełnienie kwestionariusza, więc Sheila zapewnia, że 

starszy urzędnik dyżurny pyta każdego gościa, czy jego pobyt był wygodny. Zawsze zachęcamy do 

sugestii poprawy komfortu. W ciągu 30 dni od każdego wymeldowania wysyłany jest list z 

podziękowaniem dla gościa za jego patronat i ponownie zachęcający do propozycji ulepszeń. Z 

doświadczenia Sheili wynika, że 18% gości hotelowych wypełnia ankietę, urzędnicy rozmawiają z 22% 

podczas realizacji transakcji, a 8% odpowiada na listy wysłane w ciągu 30 dni od wymeldowania. 

Łącznie trójstronne podejście Sheili do badania satysfakcji klienta dociera do pełnych 48 procent 

wszystkich gości hotelowych. Pracownicy Sheili monitorują wzorce i trendy wynikające z komentarzy i 

sugestii gości. Stają się one następnie tematami dwutygodniowych spotkań personelu. Komentarze 

gości często skutkują zmianami w menu, decyzjami dotyczącymi dekoracji i szkoleniami z umiejętności 

obsługi gości.  

Podejście Jasmine do zadowolenia klienta tworzy kroczącą analizę trendów w celu zidentyfikowania 

typowych sugestii i skarg. Komentarze jednorazowe są generalnie odrzucane. Większość komentarzy 

w tej kategorii jest niepoważna. 48-procentowy wskaźnik opinii klientów Sheili pozwala na 

reprezentatywną ocenę potrzeb klientów w czasie. Simeon House dostarcza jeszcze innego przykładu.  

Simeon House zajmuje się produkcją i dystrybucją odzieży damskiej, głównie swetrów. Właściciel-

menedżer Jack Simeon odziedziczył firmę po swoim ojcu 13 lat temu, kiedy sprzedaż wyniosła 14 

milionów dolarów. Strategie Jacka rozrosły się od tego czasu do 46 milionów dolarów. Jack wdrożył 

wiele udanych strategii, ale jego zespół zajmujący się satysfakcją projektową przypisuje mu największy 



wpływ na sukces firmy. Zespół stale współpracuje z pięcioma głównymi klientami, uzyskując informacje 

na temat jakości, popularnych kolorów i sugestii projektowych. Zespół projektowy firmy Simeon 

organizuje coroczny dzień klienta - cały dzień pracy i zabawy z kluczowymi przedstawicielami z każdej 

grupy klientów. To popularna nagroda za lojalność klientów. Podczas porannych grup fokusowych 

przedstawiciele klientów i firm omawiają przyszłe projekty produktów i zmiany smakowe. Popołudnie 

jest na relaks. W okolicy można grać w golfa i tenisa. Simeon stara się dopasować jednego pracownika 

do każdej grupy klientów. Dzień kończy uroczysta kolacja i wręczenie nagród dla klientów.  

Oceniana jest satysfakcja klienta, gromadzona jest inteligencja dla przyszłych produktów, wzmacniane 

relacje i uznanie dla klientów - wszystko w jeden dzień! 

WYZNACZ LIDER ZADOWOLENIA KLIENTA 

Znaczenie zadowolenia klienta wykracza daleko poza rozwój produktu. Czas reakcji, dostawa produktu 

i obsługa posprzedażna również wpływają na relacje z klientami. Pracownicy mają zróżnicowany 

poziom świadomości potrzeb klientów, co sprawia, że satysfakcja klienta jest wyzwaniem dla każdej 

firmy. Ale nie można tego pozostawić przypadkowi. Zadowolenie klienta wymaga lidera na tyle silnego, 

aby wpłynąć na spójne dostawy do wszystkich klientów – na przykład Sheila Jasmine. Bez silnego lidera 

satysfakcja klientów niemal nieuchronnie spada. Z tego powodu każda firma musi wyznaczyć lidera 

satysfakcji klienta - kogoś, kto ma autorytet i przyjmuje odpowiedzialność za ciągłe budowanie 

pozytywnych relacji z klientami. Małe firmy nie są z tego zwolnione, nawet jeśli ich ograniczone zasoby 

mogą zostać wykorzystane do granic możliwości. W wielu małych firmach właściciele-menedżerowie 

są częścią każdej działalności biznesowej. Sprzedają, projektują produkty, zarządzają pracownikami i 

prawdopodobnie w nocy aktualizują księgi rachunkowe. Ale dopóki biznes się nie rozwinie, muszą 

również pełnić funkcję liderów zadowolenia klientów. Wydaje się właściwe omówienie teraz agencji 

Zepher. 

Agencje Zepher zajmują się sprzedażą ogólnych ubezpieczeń majątkowych. Właściciel-kierownik Len 

Zepher rozpoczął działalność 16 lat temu w swoim domowym biurze. Wraz ze wzrostem liczby klientów 

wynajął powierzchnię w małym centrum handlowym i zatrudnił pracownika do obsługi dokumentów 

ubezpieczeniowych. W ósmym roku syn Lena, Ron, wykazywał zainteresowanie biznesem. Wielkość 

ubezpieczenia nie mogła utrzymać dwóch rodzin, więc początkowo Ron pracował tylko dwa dni w 

tygodniu, odpowiadając za dokumenty ubezpieczeniowe i prowadzenie akt biurowych. Len spędzał 

więcej czasu na rozwijaniu nowego biznesu i obsłudze klientów. Rezultatem był 20-procentowy wzrost 

rocznej wielkości sprzedaży. Wzrost stopniowo stworzył zapotrzebowanie na Rona w pełnym wymiarze 

godzin. Ron lubił zarządzać biurem i obsługiwać dotychczasowych klientów, gdy Len dodawał nowych. 

Dziś Len i Ron mają 300 klientów z ubezpieczeniem przekraczającym 600 milionów dolarów.  

Chociaż Len może nie zdawał sobie z tego sprawy, był liderem zadowolenia klientów w dniu, w którym 

otworzył swoje drzwi. Ta funkcja miała kluczowe znaczenie dla wzrostu bazy przychodów. Późniejsze 

wejście Rona do biznesu dało Lenowi możliwość zostania pełnoetatowym liderem zadowolenia 

klientów. Dziś zatrudnia sześć osób. Gdyby nie poradził sobie z satysfakcją klientów, wolumeny 

ubezpieczeń mogły spaść, a w najlepszym razie utrzymać się w stagnacji. SuperSound Electronics 

zapewnia kolejny doskonały przypadek.  

SuperSound Electronics składa się z trzech sklepów detalicznych sprzedających zestawy stereo, 

telewizory, płyty kompaktowe i inne produkty związane z dźwiękiem. Właściciel Elliott March zbudował 

firmę do wielkości sprzedaży 4,8 miliona USD, zapewniając zadowolenie klientów. Kładąc duży nacisk 

na szkolenia sprzedażowe, dba o to, aby każdy sprzedawca był dobrze przeszkolony w zakresie 

zadowolenia klienta. Wizytówka Elliotta zachęca klientów do bezpośredniego dzwonienia do niego, 



jeśli nie są zadowoleni z towaru lub usługi. Sprzedawcy wiedzą, że słabe wyniki będą prawdopodobnie 

zgłaszane bezpośrednio do Elliotta.  

Elliott, przejmując odpowiedzialność lidera satysfakcji klienta, demonstruje, jak poważnie traktuje 

satysfakcję. Ponieważ każdy sprzedawca podlega bezpośrednio do niego, Elliot może zapewnić, że 

wartości jego zadowolenia klientów przenikną do firmy. Raportowanie do prezesa przypomina 

każdemu sprzedawcy, że satysfakcja klienta ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Mimo 

że SuperSound jest mały, Elliott, umieszczając się między klientami a sprzedawcami, z powodzeniem 

zarządza szkoleniami w zakresie podstawowych kompetencji, przyjmowania wartości klienta i ciągłej 

oceny potrzeb klienta. SuperSound jest doskonałym przykładem łatwych do opanowania ugryzień w 

małej firmie ubogiej w zasoby. 

ANALIZA KORZYŚCI KONKURENCJI 

Przewagi konkurencyjne to obszary, w których konkurencja ma stałą przewagę. Zaletami mogą być 

takie rzeczy, jak korzystne lokalizacje, siła nabywcza lub rozpoznawalność marki. Są to materialne i 

niematerialne aktywa, które przynajmniej częściowo odpowiadają za ciągły sukces konkurencji. 

Przewagi konkurencyjne są przeszkodami w osiągnięciu celu. Aby wyrównać rywalizację, musisz być 

lepszy niż oni pod innymi względami. W tym celu odnoszący sukcesy liderzy kształtują swoje podejście 

do zadowolenia klienta z myślą o przewagach konkurencji. Analiza konkurencji może przybrać każdą 

formę, która jest najbardziej użyteczna dla decydentów firmy. Zazwyczaj liderzy zbierają dane 

branżowe w celu określenia przewag konkurencyjnych i określenia celów niezbędnych do odzyskania 

lub utrzymania przewagi konkurencyjnej. Irving's Furniture Inc. oferuje atrakcyjny przykład. 

Irving Cruthers, prezes i jedyny udziałowiec Irving's FurnitureInc. spędza jeden dzień w roku na 

aktualizowaniu informacji o przewadze konkurencji. Dokładne i aktualne dane konkurencji mają 

kluczowe znaczenie dla oceny towarów, strategii cenowej, decyzji reklamowych, lokalizacji i układu 

sklepu. Irving porównuje penetrację rynku swojej firmy, efektywność wydawanych pieniędzy na 

reklamę i sprzedaż na metr kwadratowy powierzchni wystawowej z danymi konkurencji. Powierzchnia 

i liczba ludności są publikowane w ewidencji gminy. Sprzedaż i budżety reklamowe można uzyskać od 

firmy zajmującej się badaniem kredytów. Irving wyciąga szereg wniosków z analizy. Clifford&prime;s 

generuje najwyższą średnią sprzedaż na populację, co odzwierciedla strategię sklepu polegającą na 

sprzedaży drogich mebli do salonu i sypialni bogatym klientom. Clifford&prime;s znajduje się również 

na godnej pozazdroszczenia drugiej pozycji pod względem wydajności dolarów reklamowych - 

generując 18,8 dolarów sprzedaży za każdego wydanego dolara na reklamę, tylko nieznacznie za 

najbardziej efektywnym - Balmoral's. Wydajność przestrzeni mierzona jest sprzedażą na stopę 

kwadratową. Tutaj Irving's osiąga najlepsze wyniki z 140 USD za stopę kwadratową, podczas gdy 

Clifford's zajmuje drugie miejsce z 125 USD.  

Irving ma słabe wyniki pod względem sprzedaży na populację i skuteczności reklamy w dolarach = 

zajmuje odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Clifford nigdy nie plasuje się poniżej drugiego miejsca 

i jest najlepszym ogólnie wykonawcą. W rezultacie Clifford&prime;s staje się punktem odniesienia dla 

Irvinga. Korzyści biznesowe najsilniejszego konkurenta stają się celami doskonalenia dla pozostałych. 

Aby przewyższyć sprzedaż Clifforda w wysokości 160 USD na populację, Irving zbadał swój asortyment 

i rozważył jego atrakcyjność dla różnych poziomów dochodu rozporządzalnego na rynku. Doszedł do 

wniosku, że jego niżej wyceniane inwentarz należy wzbogacić, to znaczy uczynić nieco bardziej 

ekskluzywnym. Irving wykorzystał opublikowane dane branżowe do zbadania doboru zapasów 

Clifforda. Stwierdził, że asortyment produktów Clifforda jest droższy i wyraźnie zaprojektowany, aby 

służyć zamożnej klienteli. Irving przy podejmowaniu decyzji produktowych starannie brał pod uwagę 

poziom zamożności swoich własnych klientów. Irving wymienił główne produkty Clifforda z ich 



przybliżonymi cenami zakupu i sprzedaży. Następnie porównał każdy produkt ze zgodnymi z rynkiem 

Irvinga. Meble zbyt drogie dla populacji Irvinga zostały wyeliminowane. Wybrane produkty zostały 

uszeregowane według szacowanej wielkości sprzedaży Clifforda. Dysponując mniejszą przestrzenią niż 

Clifford, Irving może wybrać tylko produkty o wysokim prawdopodobieństwie sprzedaży w ciągu 45 

dni. Ten sam proces zastosowano do wyborów reklamowych. Wykorzystując informacje o konkurencji 

i klientach, Irving systematycznie przeznaczał pieniądze na reklamę w radiu, prasie i telewizji. W ten 

sposób Irving zrealizował odnowioną strategię. Jego analiza przewag konkurencyjnych Clifforda 

pozwoliła mu na wdrożenie planu zneutralizowania tych przewag. 10 Minute Coffee Break podkreśla 

również wagę analizy przewag konkurencyjnych.  

Lucy Drucker jest właścicielem i operatorem czterech kawiarni w tylu budynkach biurowych w centrum 

miasta, pod nazwą 10 Minute Coffee Break. Sprzedaż w wysokości 1 900 000 USD pochodzi z 

budowania populacji podczas porannych i popołudniowych przerw na kawę. Głównym konkurentem 

Lucy jest Coffee Anyone?, trzy stoiska z kawą należące do Darrena Blacka i obsługiwane przez niego, 

również w budynkach biurowych w centrum miasta. Darren otworzył swoje sklepy, gdy budynki zostały 

po raz pierwszy wybudowane, jeszcze zanim lokatorzy zostali zlokalizowani. Walczył finansowo przez 

kilka miesięcy, aż każdy budynek został w pełni wynajęty. Lucy otworzyła swoje kawiarnie w całkowicie 

wynajętych, dojrzałych budynkach po zapoznaniu się z wzorcami przerw na kawę wśród najemców. 

Osiągnęła cele zysku ustalone podczas selekcji przez dwa i pół roku, podczas gdy Darren walczył o 

osiągnięcie rentowności. Darren, świadomy sukcesu Lucy, czterokrotnie zwracał się do właścicieli jej 

budynków, proponując zakup wyłącznych praw do stoisk z kawą. Gdyby zostały zaakceptowane, 

propozycje Darrena spowodowałyby anulowanie kontraktów Lucy. Właściciele za każdym razem 

odmawiali. Odmawiając poddania się, Darren zwrócił się do właścicieli budynków, proponując, by 

lobbowali lokatorów w budynkach Lucy, aby przeprowadzili się, gdy nadejdzie termin najmu. Właściciel 

zastosował się do propozycji Darrena, oferując zachęty dla najemców, którzy chcieliby się 

przeprowadzić. Do przeprowadzki przekonano pięciu dużych lokatorów o łącznej populacji 1500 osób. 

Ci ludzie kupują teraz kawę w Coffee Anyone?, a nie 10 Minute Coffee Break! Zyski Lucy spadły wraz z 

poprawą Darrena. Jej przewaga konkurencyjna została teraz odwrócona. Lucy nie stała bezczynnie. 

Chcąc uniknąć wojny z właścicielami, wybrała alternatywną broń - swoich klientów. Zbudowała relacje 

z klientami znajdującymi się obecnie w budynkach Darrena. Pisała osobiste notatki, dziękując każdemu 

patronowi za lojalność na przestrzeni lat. Z biegiem czasu klienci rozczarowali się obsługą w Coffee 

Anyone? Brakowało im osobistego kontaktu Lucy. Zachęcała ich, aby lobbowali właścicieli lokali, by 

oferowali dla niej lokale z kawą, a właściciele ostatecznie skłonili się do życzeń swoich najemców. Lucy 

z pomocą bratniej duszy przygotowała udane przetargi na każdy budynek. Lucy wróciła, a Darrena nie 

było. 

Rywalizacja między Lucy i Darrenem jest oczywiście bardzo intensywna. Każdy z nich stale ocenia swoje 

zalety i ustala strategie, aby zdobyć konkurencyjną pozycję. Zwróć uwagę na zmianę przewagi 

konkurencyjnej. Początkowo 10-minutowa przerwa kawowa miała główną klientelę, zapewniając 

rozsądny zysk. Darrenowi nie udało się kupić drogi do budynków Lucy, ale udało mu się wpłynąć na 

własnego właściciela. Zyski przesunęły się z 10 Minute Coffee Break na Coffee Anyone?, ale Lucy nie 

stała bezczynnie. Zastosowała ostateczną broń przeciwko konkurentowi - satysfakcję klienta. Darren 

nie zaspokajał potrzeby osobistych relacji swoich klientów. Siła klienta wygrywa. 

ELIMINUJ STWORZONE PRZEZ FIRMĘ BARIERY DLA RYNKU 

Osiągnięcie celów dochodowych jest wystarczająco trudne bez liderów tworzących dla siebie bariery. 

Na przykład tygodniowy czas dostawy produktu może być wygodny dla wewnętrznych menedżerów, 

ale zdecydowanie stanowi barierę dla zadowolenia klienta, jeśli klienci chcą dostawy w ciągu dwóch 

dni. Jeśli konkurencja potrzebuje tygodnia na dostarczenie, klienci są zmuszeni pogodzić się z 



niezadowoleniem - ale tylko do czasu, gdy pojawi się lepszy produkt! Kiedy tak się stanie, przybędą do 

konkurenta z wystarczającą determinacją, aby przerwać tygodniowy cykl dostaw. Ciągłe oceny 

satysfakcji klienta powinny identyfikować wszystkie przeszkody w osiągnięciu satysfakcji. Benchmarki 

reprezentujące najwyższy poziom usług muszą być wykorzystywane do zbadania każdego kroku między 

stworzeniem produktu a satysfakcją klienta. Można to osiągnąć za pomocą prostej techniki: po prostu 

wymień wszystkie kryteria niezbędne do zadowolenia klientów, a następnie oceń swoje wyniki w 

odniesieniu do tych kryteriów. Proces ten jest podobny do procesu alokacji zasobów Dillman 

Engineering. Obszary wymagające poprawy stają się oczywiste, gdy bada się informacje o klientach i 

konkurentach. Ustalenie, dlaczego osoby, które nie są klientami, nie kupują, może być trudne. 

Odnoszący sukcesy liderzy często korzystają z ankiet wśród klientów, aby zidentyfikować przeszkody. 

Następnie eliminują te przeszkody, mając na uwadze jeden cel: ułatwienie klientom zakupów. 

Spójrzmy na Pearl Divers Inc 

Pearl Divers Inc., mała szkoła nurkowania i wypożyczalnia sprzętu na Morzu Południowym, obsługuje 

turystów wypoczywających w pięciu kurortach położonych wzdłuż pasa plaż na niebiańskiej wyspie. 

Firma zatrudnia pięć osób, każda z 20-procentowym udziałem. Prezydent Wally Ural i jego żona Nancy 

zarządzają wypożyczalnią i przyjmują rezerwacje na lekcje nurkowania prowadzone przez pozostałych 

trzech właścicieli, Sandy Parker, Julię Collins i Catherine Dempsey. Lokalizacja sklepu jest idealna, na 

wydmach w połowie drogi między budynkami kurortu a plażą. Sandy, Julia i Catherine prowadziły 

godzinne lekcje dla entuzjastów nurkowania, zaczynając od 9:45 każdego dnia tygodnia, a rezerwacje 

przyjmowane były nie później niż o 17:30. Odkąd działalność rozpoczęła cztery lata temu, nieustannie 

próbowali poprawiać poranne rezerwacje, bez powodzenia. Wally narzekał, że biznes nie jest silny aż 

do 3:30 po południu. Pojemność w tym czasie jest ograniczona, nie ma możliwości zwiększenia 

przychodów z lekcji. Rezultatem jest przeciętny dochód dla pięciu właścicieli. Bratnia dusza Wally'ego, 

Larry Berry, jest właścicielem kurortu na plaży. Dwa obiady raz w miesiącu tylko po to, żeby 

porozmawiać o interesach. Niezdolność Wally'ego do zwiększenia małej ilości lekcji była tematem 

miesięcznego lunchu z Larrym. Wally wyjaśnił, że Pearl Divers nie tylko zwiększyli reklamę, przesunęła 

ją także na większe nakłady gazet i magazynów turystycznych. Cała piątka głosowała również za 

obniżeniem ceny lekcji nurkowania z 25 USD za godzinę do 19,95 USD, mając nadzieję na przyciągnięcie 

większej liczby uczestników. Kiedy Larry zastanawiał się nad problemem Wally'ego, spojrzał na godziny 

lekcji i odkrył, że wycieczki po wyspie i na wodzie również rozpoczynają się między 9:30 a 11:30. 

Godziny lekcji rywalizowały z innymi rozrywkami, które trzeba było rezerwować z jednodniowym 

wyprzedzeniem. Oferowanie lekcji w tym samym okresie utrudniało turystom zakup produktu 

Wally'ego. Gdy wczesnym popołudniem zakończyły się rejsy i wycieczki lądowe, dramatycznie wzrosło 

zapotrzebowanie na lekcje nurkowania. Larry zasugerował eksperymentowanie z godzinami lekcji, 

więc Wally próbował zaplanować pierwsze poranne lekcje na 7:30 do 9:15. Ludzie mogli najpierw 

wybrać lekcje nurkowania, a następnie wybrać się na wycieczki po wyspie. Zmiana Wally&prime;ego 

spowodowała 22-procentowy wzrost objętości lekcji. Teraz czując się pewnie, Wally zwrócił się do 

lokalnych touroperatorów z propozycją połączenia działań marketingowych. Zasugerował, aby 

spróbowali specjalnych programów promocyjnych „wycieczki nad i pod wodą” - godzinnej wycieczki 

łodzią ze szklanym dnem, po której następuje godzinna lekcja nurkowania. Promocja spodobała się 

turystom iw ciągu tygodnia Wally zatrudnił dwóch dodatkowych instruktorów nurkowania w 

niepełnym wymiarze godzin, aby zaspokoić nowe zapotrzebowanie na lekcje.  

Pierwszą myślą Wally&prime;ego było obwinienie ceny lekcji jako bariery w osiąganiu przychodów. Ale 

jego bratnia dusza pomogła mu odgadnąć to myślenie i zobaczyć, że problem tkwi w godzinach pracy.  

Skąd wiesz, kiedy myśleć nieszablonowo, aby rozwiązać problemy? Cóż, jeśli cele pozostają 

nieosiągalne przez ponad rok, powinieneś uważnie przyjrzeć się porażce. Czy cel jest nierozsądny, czy 



nie udaje Ci się go wdrożyć? Nierozsądne cele należy zmodyfikować. Jeśli to wdrożenie stanowi 

problem, porozmawiaj ze swoją bratnią duszą i przeanalizuj swoje przywództwo. Instynkt Wally'ego 

Urala polegał na podążaniu za radą bratniej duszy. Chęć zakwestionowania wszystkich wcześniejszych 

myśli doprowadziła Wally&prime;ego do zaakceptowania zmian w czasie lekcji. Nie oznacza to, że 

pomysły innych nigdy nie powinny być kwestionowane ani odrzucane. Kluczem jest obiektywność. 

Kiedy doskonałe pomysły mogą uczciwie konkurować, wybory są depersonalizowane. Lewa kolumna 

ryciny 38.5 odzwierciedla tradycyjne myślenie Wally&prime;ego - jego od dawna utrzymywane 

przekonania. Ale konsumenci wakacyjni wyrzucają logikę przez okno, chcąc nagrodzić się beztroskim 

czasem. Większość żyje przez cały rok według zasad wymienionych w lewej kolumnie. Wyjeżdżają na 

wakacje, aby doświadczyć zasad wymienionych w prawej kolumnie. Identyfikacja przeszkód dla 

zadowolenia klienta jest tak ważna, że wymaga dalszej ilustracji. Kolejne spojrzenie na Brendeen 

Manufacturing Inc. dobrze się sprawdzi.  

Brendeen Manufacturing Inc. przygotowuje analizę macierzową za każdym razem, gdy aktualizuje 

informacje o klientach i dane konkurencji, podsumowując najnowsze informacje dotyczące rocznej 

selekcji.  

Analiza Brendeen pokazuje, że wydajność konkurencji spada tylko nieznacznie, wymagając od 26 do 30 

godzin na odpowiedź na zamówienia w porównaniu z 23 do 28 godzinami Brendeen. Różnica nie jest 

na tyle duża, by dać Brendeen przewagę konkurencyjną. Inteligencja wskazuje, że konkurent wyznaczył 

zespół do skrócenia czasu dostawy do 20 godzin. Jeśli zawodnik odniesie sukces, Brendeen musi skrócić 

czas dostawy do 18 lub 19 godzin. Jeśli chodzi o wskaźnik awaryjności, Brendeen wypada korzystnie w 

porównaniu z jedną na 3200 jednostek. Ponownie, konkurent powołał grupę zadaniową w celu 

poprawy wydajności i obniżenia kosztu jednostkowego z 1,98 USD do 1,90 USD. Ponieważ trudno jest 

omawiać informacje o klientach i konkurencji bez rozważenia dostawy produktu, Brendeen pomaga 

nam po raz kolejny.  

Zespoły produktowe w Brendeen obejmują kierowników produkcji, personel sprzedaży i marketingu, 

przedstawicieli klientów oraz pracowników zaangażowanych w rozwój nowych produktów. Każde 

spotkanie ma ustalony program, z punktami podzielonymi na dwa główne nagłówki: jakość produktu 

dla istniejących produktów i nowy projekt produktu. Aby ocenić istniejące produkty, Brendeen prosi 

przedstawicieli klientów o zgłaszanie poziomów zadowolenia i wszelkich problemów technicznych, 

które należy rozwiązać. Pewnego razu klient skarżył się na opiłki metalu w gaźnikach. Powstałe w 

wyniku zużycia, opiłki opóźniały działanie gaźnika podczas testów. Wpływ na osiągi silnika polegał na 

lekkim wahaniu podczas przyspieszania. Zwykły porządek obrad został odłożony w celu rozwiązania 

sprawy. Przedstawiciele ds. projektowania produktów zaproponowali zmianę w składzie materiałów i 

zasugerowali zanurzenie części w roztworze na bazie kwasu przed wysyłką. W ciągu dwóch tygodni 

opracowano, przetestowano i udoskonalono rozwiązanie, aby przywrócić satysfakcję klientów.  

Lojalność klientów wzrosła, gdy Brendeen szybko zareagował. Reprezentacja klienta w zespole 

pomogła wykryć problem, który mógł w ogóle nie zostać wykryty. Kosztem dla Brendeen byłoby 

niezadowolenie klientów i być może utrata sprzedaży.  

TWORZENIE ZESPOŁÓW OBSŁUGI KLIENTA 

Zespoły produktowe Brendeen opracowują plany wsparcia technicznego z działów produkcji, 

marketingu i rozwoju nowych produktów, a także od samych klientów. Ale dlaczego przestać? Dlaczego 

nie zastosować tej samej teorii do każdego aspektu relacji z klientami? Rozważ jeden zespół, który 

opracuje plany działania, zbierze informacje o konkurentach i klientach, przydzieli zasoby i opracuje 

spersonalizowane plany sprzedaży dla każdego głównego klienta. Ten zespół obsługi klienta 

zajmowałby się wszystkimi sprawami zadowolenia klienta. Zespoły obsługi klienta (CST) nie są nową 



koncepcją. W coraz bardziej konkurencyjnym świecie biznesu stały się one niezbędne do przetrwania. 

Nie tylko zachęcają do harmonii w relacjach, ale także zmuszają firmę do skupienia się na sprawach 

klientów. Zespoły mogą składać się od jednej osoby do zwykle nie więcej niż pięciu osób. Duże zespoły 

są nieefektywne, ponieważ mają trudności z planowaniem terminów spotkań i ustalaniem 

produktywnych planów. Ogólnie rzecz biorąc, mniejszy jest lepszy, o ile reprezentowany jest każdy 

dział firmy. CST można tworzyć tak, aby pasowały do każdej firmy, dużej lub małej. Sklepy detaliczne 

na rogu mogą mieć jednoosobowego przedstawiciela obsługi klienta dla całej lokalnej bazy handlowej. 

Mała firma ze sprzedażą na przykład 4 mln USD, 32 pracownikami i ośmioma kluczowymi klientami 

może mieć dwa lub trzy CST, z których każdy może składać się z trzech osób. CST mogą rozszerzać się i 

kurczyć w zakresie umiejętności, aby sprostać potrzebom klientów. Spotykają się często - zwykle co 

miesiąc i nie rzadziej niż co kwartał – i ustalają takie punkty agendy jak: 

* problemy i obawy klientów; 

* relacje z kluczowymi decydentami; 

* rozwiązywanie problemów związanych z relacjami; 

* inteligencja klienta; 

* inteligencja konkurenta; 

* długoterminowe cele sprzedażowe; 

*rentowność rachunku; 

* istniejąca wydajność produktu; 

* potencjalne nowe produkty; 

* zadowolenie z jakości; oraz 

* określenie produktów i usług nie dodających wartości klientowi. 

Członkowie CST pytają: „Co sprawia, że klient nie śpi w nocy?” Odpowiedzi są gromadzone, aby pomóc 

zidentyfikować i opracować opłacalne rozwiązania. Analizy kosztów i korzyści są stosowane do każdego 

rozwiązania, aby zmierzyć jego potencjalną wartość dla klienta. Informacje te są następnie 

przekazywane decydentom klienta. Zanim klient usłyszy o rozwiązaniu, powstał solidny przypadek do 

jego przyjęcia. 

Samo istnienie CST stanowi przewagę konkurencyjną. CST demonstrują inwestycję i troskę o dobro 

klienta. Nie tylko interesuje Cię szybka sprzedaż. Liczy się budowanie relacji. Spotkania CST powinny 

odbywać się w siedzibie klienta, gdy tylko jest to możliwe. Dzięki temu zespół jest widoczny. Jeśli 

możesz, skorzystaj z przykładu Brendeena, zapraszając klienta do zespołu. Rozważ przynajmniej, aby 

klient pojawił się gościnnie. Gdy klient poczuje, że Twój zespół jest jej zespołem, jej lojalność wzrośnie. 

Każdy aspekt interakcji społecznych, biznesowych i zawodowych między członkami GST a klientami ma 

na celu zwiększenie lojalności. Członkowie stają się bardziej wrażliwi na potrzeby klientów, ustalając 

wyższe, długoterminowe cele sprzedażowe, a tym samym przewyższają firmy z tradycyjnymi siłami 

sprzedaży. Naprawa urządzeń Appleby pokazuje wartość CST. 

Jim Appleby od 20 lat jest właścicielem i zarządza firmą zajmującą się naprawą małych urządzeń w 

trzech lokalizacjach. Do kluczowych klientów Appleby należy pięć największych sieci handlowych 

sprzedających sprzęt AGD. Każdy sklep udziela trzyletniej gwarancji na produkty. Nikt nie chce być w 

branży naprawczej, więc zlecanie tego aspektu obsługi klienta Jimowi Appleby jest ekonomicznym 



małżeństwem z rozsądku. W przypadku awarii urządzeń klienci są zachęcani do bezpośredniego 

kontaktu z Appleby. Sklepy detaliczne oceniają satysfakcję, kontaktując się z klientami po serwisowaniu 

produktu przez Appleby. Problem Jima polega na tym, że na każde urządzenie ma dwóch klientów – 

sklep, który go zamawia, oraz klienta, który musi być zadowolony. Klienci czasem skarżą się do sklepów 

tylko po to, by wynegocjować dodatkową usługę. To jest źródłem irytacji Jima. Jego bratnia dusza 

poradziła mu, aby utworzył zespoły obsługi klienta, aby zminimalizować te skargi. Jim utworzył jeden 

zespół obsługi klienta dla głównych sieci. Zastanawiał się nad posiadaniem jednego zespołu dla 

każdego, ale problemy wszystkich były tak podobne, że wiedział, że jeden zespół może wykonać tę 

pracę. Zespół składał się z dwóch mechaników, dwóch członków kierownictwa i jednego z public 

relations. Pierwsze spotkanie koncentrowało się na mandacie zespołu i informacjach wymaganych do 

wypełnienia tego mandatu. Podjęto następujące uchwały: 

* zaprojektuj szczegółowe ankiety satysfakcji klienta na potrzeby opinii publicznej;  

* zaprojektuj szczegółowe ankiety satysfakcji klienta dla danych wejściowych do sklepów sieciowych; 

* przydzielić członka zespołu do zbierania informacji na temat liczby reklamacji, czasu reakcji serwisu 

Appleby i jego konkurentów, stawek pobieranych przez konkurencję oraz zaawansowanych informacji 

dotyczących projektowania i naprawy produktów na następny sezon; 

* organizowanie co najmniej jednego spotkania zespołu obsługi klienta na kwartał z każdą siecią 

handlową w celu omówienia kwestii obsługi i przedstawienia odpowiedzi na ankiety satysfakcji klienta; 

* dążyć do wyeliminowania dwóch z pięciu konkurentów, którzy obecnie podpisują kontrakty z każdą 

siecią; oraz 

* podwojenie przychodów w ciągu pięciu lat. 

Kiedy minęły trzy miesiące, Jim zauważył zmianę. Jego personel skupił się na celach zespołowych. Na 

uwagę pozytywnie zareagowały sklepy sieciowe. Ponieważ żaden konkurent nie podjął tej samej 

inicjatywy, Appleby Appliance ugruntował swoją pozycję lidera konkurencyjnego. Zespół obsługi 

klienta Appleby stopniowo zmienił kulturę firmy z technicznej na rynkową. Nowy duch pracy 

zespołowej w firmie zainspirował także ambitne cele długoterminowego wzrostu przychodów, który 

ma być zasilany ograniczeniem reklamacji klientów. 

WZMOCNIJ ZESPOŁY OBSŁUGI KLIENTA, ABY ZWIĘKSZYĆ SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW 

Zespoły obsługi klienta są mało przydatne, jeśli nie mają uprawnień do wprowadzania zmian 

wewnętrznych. Szacunek do samego siebie zespołu spada, jeśli odpowiedzialność za wzrost 

przychodów jest przypisana bez upoważnienia do realizacji niezbędnych do tego planów. Aby odnieść 

sukces, CST muszą być wzmocnione. Prześledźmy nieco dalej sprawę Appleby. 

W ciągu następnych 18 miesięcy zespół obsługi klienta Appleby skupił się na skróceniu czasu reakcji na 

wezwanie naprawy. Część planu obejmowała zainstalowanie oprogramowania komputerowego do 

pomiaru czasu między wezwaniem naprawy a przybyciem mechanika do siedziby klienta. Czas został 

skrócony z 1,3 do 0,8 godziny w 18 miesięcy. Wydajność nie tylko poprawiła odpowiedzi w ankiecie 

satysfakcji, ale także zmniejszyła zapotrzebowanie na dodatkowych mechaników wraz ze wzrostem 

ilości. Reklamacje otrzymywane przez sieci historycznie wynosiły średnio 10 miesięcznie. Jim wezwał 

mechaników do zmniejszenia średniej do jednej reklamacji miesięcznie. Cel został osiągnięty 19 

miesięcy po utworzeniu zespołu obsługi klienta. Co ważniejsze, następny najsilniejszy konkurent 

otrzymuje  6 reklamacji miesięcznie. Dwadzieścia jeden miesięcy po jego utworzeniu zespół otrzymał 

zawiadomienia z dwóch sieci sklepów informujące o dojrzewaniu kontraktów posiadanych obecnie 



przez konkurentów. Gdyby Appleby mógł dorównać stawkom konkurencji, kontrakty zostałyby 

przyznane Appleby dzięki doskonałej obsłudze klienta. 

Zmiana nastąpiła, gdy Jim przekazał odpowiedzialność i uprawnienia zespołowi serwisowemu. Gdyby 

tego nie zrobił, zespół byłby niczym więcej jak komitetem. Brak satysfakcji zespołu oznacza słabą 

satysfakcję klienta. Zespół będzie działał dobrze tylko wtedy, gdy jego członkowie wierzą, że siła 

zespołu jest ważniejsza niż indywidualne wyniki. Aby ta siła się pojawiła, zespół musi być wzmocniony. 

Sage Manufacturing Ltd. pokazuje, co się dzieje, gdy zespoły nie są wzmocnione. 

Sage Manufacturing Ltd. produkuje oprogramowanie komputerowe i osiąga sprzedaż na poziomie 589 

milionów dolarów. Prezes Les Isnor zarządza 682 pracownikami w dyktatorskim stylu przywództwa. 

Soul mate Jeff Lonside wielokrotnie doradzał Les w tworzeniu zespołów obsługi klienta dla kluczowych 

klientów korporacyjnych. Les, nie przekonany o wartości zespołów klientów, niechętnie zgodził się na 

częściowy wymiar komitetu doradczego.  Wybrano sześciu kluczowych decydentów, a Les zachęcał ich 

do przedstawiania sugestii do rozważenia. Sugestie, które uważał za godne, zostaną wprowadzone w 

życie. Podczas drugiego spotkania członkowie jednogłośnie zgodzili się zaprosić przedstawiciela klienta 

do spędzenia sześciu miesięcy w grupie projektowej Sage. Grupa projektowa zyskałaby wgląd w 

kierunek klientów i przyszłe potrzeby dotyczące oprogramowania. Kiedy zespół przedstawił to 

zalecenie Lesowi, ten natychmiast je odrzucił, powołując się na ryzyko kradzieży oprogramowania. 

Komitet był zdemoralizowany. Niewiele miało sensu przedstawianie sugestii. W następnych miesiącach 

frekwencja na spotkaniach spadła i kilka sugestii dotarło do Lesa. 

Odmawiając nadania władzy komitetowi, Les uczynił go bezsilnym. Członkowie nie mogli osiągnąć 

osobistej satysfakcji, gdy zalecenia zostały natychmiast odrzucone. Szacunek pracowników dla Les 

Isnor spadł. Firma Sage Manufacturing nie nauczyła się, że zaspokojenie satysfakcji klienta wymaga 

wysiłku wszystkich pracowników - w dziale marketingu, sprzedaży, produkcji, projektowania nowych 

produktów i ogólnego zarządu. Procesy, które nie są powiązane z wartościami klienta, pozostawiają 

satysfakcję przypadkowi. Liderzy często czują się niekomfortowo, przenosząc władzę na zespoły 

obsługi klienta. Autorytet jest tradycyjną nagrodą za wspinanie się po drabinach korporacyjnych i 

trudno się go pozbyć. Ale ci sami liderzy stoją w obliczu zmieniającego się świata biznesu. Coraz częściej 

sukces bierze się z działań zespołu, a nie pojedynczego człowieka. Nie jest jednak łatwo zmienić coś tak 

zakorzenionego w kulturze biznesowej, jak koncepcja nagrody za indywidualną inicjatywę. Prawda jest 

taka, że każdy udany biznes wymaga zarówno energicznych osób, jak i efektywnych zespołów. I obie 

muszą zostać nagrodzone. Wyzwaniem jest znalezienie na to sprawiedliwej metody. Firmy, które 

potrafią znaleźć odpowiednią równowagę, najpierw doświadczą lojalności pracowników i klientów, a 

następnie wzrostu przychodów i zysków. Liderzy mogą czuć się niekomfortowo, zapraszając 

przedstawicieli klientów do udziału w zespołach wewnętrznych. Być może liderzy obawiają się, że 

klienci poznają słabości firmy. W dążeniu do sukcesu ten strach musi zostać przezwyciężony przez 

konkurencyjną potrzebę powiązania satysfakcji klienta z doskonaleniem procesów biznesowych. 



SPORZĄDZAJ ROCZNE PROGNOZY FINANSOWE 

Podczas corocznej selekcji cele i plany działania są tłumaczone na język prognoz zysków i strat, 

przepływów pieniężnych i sytuacji finansowej dla każdego okresu biznesowego. Projekcje wstępne to 

sprawdzanie rzeczywistości, w celu dopasowania początkowych celów i działań do dostępnych 

zasobów ludzkich i finansowych do ich osiągnięcia. Poprawki są zawsze konieczne, aby osiągnąć 

optymalne dopasowanie. Oczekiwania dotyczące celów i dostępne zasoby są dostosowywane w górę 

iw dół, dopóki nie zostaną zaakceptowane jako plan dla wyników następnego okresu. Ten plan staje 

się prognozą finansową firmy. Kiedy liderzy zaakceptują prognozy, zobowiązują się do osiągnięcia 

wyników w następnym okresie. Zobaczmy, co dzieje się w firmach, w których prognozy finansowe nie 

istnieją.  

Duckworth Rentals Inc. była agencją wynajmu krótkoterminowego samochodów. Lionel Duckworth, 

jego prezes przez 10 lat, nieustannie zmagał się z realizacją zobowiązań związanych z płacami i 

zakupami samochodów, działając w ramach ograniczonej przez bank linii kredytowej. Często 

wstrzymywał czeki przed wysyłką, aby uniknąć przekroczenia linii kredytowej w banku, co było bacznie 

obserwowane przez kierownika banku. Miesięczne sprawozdania finansowe były zawsze 

przygotowywane z opóźnieniem i często nie były dostępne dla banku aż do ostatniego tygodnia 

następnego miesiąca - troska bankiera. Podejrzenie co do zdolności zarządczych Lionela zmotywowało 

bankiera do monitorowania jego linii kredytowej. Co miesiąc bankier spotykał się z Lionelem, aby 

omówić wydajność. Kiedy wreszcie nadeszły sprawozdania finansowe, zawsze były gorsze, niż 

wskazywał Lionel. Relacje pogorszyły się, gdy bankier był coraz bardziej przekonany, że Lionel nie jest 

w stanie zarządzać swoim biznesem. Po 18 miesiącach ciągłego pogarszania się relacji bankier zażądał 

spotkania Lionela z wiceprezesem banku. Zapowiedział, że bank nie będzie już wspierał biznesu. Stracił 

zaufanie do Duckworth Rentals Inc. Lionel błagał bank, aby dał mu więcej czasu na usprawnienie 

działalności. „Po zakończeniu czterogodzinnego spotkania bank zgodził się wspierać Duckworth przez 

kolejne trzy miesiące, pod warunkiem wdrożenia odpowiednich systemów sprawozdawczości 

finansowej, w tym prognoz i analiz porównawczych. Lionel musiał bardziej profesjonalnie zarządzać 

spółką, aby zminimalizować ryzyko kredytowe dla banku Jeżeli kontrole finansowe nie zostaną 

wdrożone w ciągu trzech miesięcy, wyznaczony zostanie odbiorca aktywów Duckworth.  

Biznesmeni w sytuacji Lionela są zawsze bardzo zdenerwowani bankami. Rzeczywistość musi zaistnieć, 

zanim zdadzą sobie sprawę, że właściwe systemy finansowe mają kluczowe znaczenie dla zarządzania 

każdą firmą, z bankierami lub bez. Bez rocznych prognoz finansowych i analizy porównawczej, skąd 

Lionel mógł wiedzieć, jakie były jego zaległe zobowiązania i dostępne przepływy pieniężne? Czy 

sprzedaż rosła czy spadała? Jaki był termin płatności salda zobowiązań? To tylko kilka pytań, na które 

lider musi odpowiedzieć, aby skutecznie zarządzać przepływami pieniężnymi, zyskami i sytuacją 

finansową. Bez prognoz nie ma jasno określonych celów finansowych. Przywództwo polega na 

zaufaniu. Zaufanie pracowników, klientów, bankierów i akcjonariuszy oznacza, że wierzą oni, że masz 

odpowiednią wizję dla firmy i determinację w optymalnym dopasowaniu zasobów do celów, aby tę 

wizję osiągnąć. Narzędzia, takie jak prognozy finansowe lub prognozy, zwiększają zaufanie do 

przywództwa. 

PORÓWNAJ RZECZYWISTĄ WYNIKI Z PROGNOZAMI MIESIĘCZNYMI 

Prognozy przewidują osiągnięcie celu. Rzeczywiste wyniki są przygotowywane w tym samym formacie, 

co prognozy, aby ułatwić porównanie i stworzenie analizy trzech etapów w celu ustalenia trendów w 

czasie. Pierwsza noga to rzeczywiste wyniki finansowe za dany okres. To kwota zysku lub straty. Druga 

noga porównuje rzeczywisty zysk i stratę z prognozami, aby odpowiedzieć na pytanie: Jak dobrze firma 

radziła sobie w porównaniu z planem? Porównanie linijka po linijce sprzedaży, wydatków, zysku, 



aktywów, zobowiązań i przepływów pieniężnych ujawni odchylenia i ich wpływ na ogólną sytuację 

finansową. Trzecia część analizy oblicza porównania procentowe w każdym komponencie finansowym. 

Na przykład w przypadku zysków i strat sprzedaż jest przypisywana jako 100 procent, podczas gdy 

koszty, zysk brutto i wydatki ogólne są wyrażone jako procent tej sprzedaży. Gdy oblicza się wartości 

procentowe zarówno dla prognozy, jak i rzeczywistego zysku i straty, porównania często prowadzą do 

dalszych badań. Na przykład znaczne rozbieżności procentowe między prognozą a rzeczywistym 

zyskiem brutto powinny zachęcić liderów do zbadania nieodpowiednich procesów przetargowych, 

błędów w wycenie lub problemów z kosztami. Podobnie znaczące rozbieżności w przewidywanych i 

rzeczywistych wydatkach ogólnych mogą ujawnić słabą kontrolę nad zobowiązaniami uznaniowymi. 

Typowe pytanie wynikające z tej analizy może brzmieć: Dlaczego rzeczywiste wydatki stanowiły 86% 

sprzedaży w porównaniu z prognozą 81%? Trzecia część analizy lokalizuje źródło słabych wyników, aby 

kierownictwo mogło podjąć działania naprawcze. Trendy te mogą wskazywać na błędy w 

prognozowaniu lub rzeczywistych wynikach. Wady te ujawniają się dopiero wtedy, gdy w kolejnych 

latach pojawiają się cykliczne wzorce. Ich identyfikacja wymaga zwykle trzech lub więcej lat 

porównania. Aby dowiedzieć się, jak ma zastosowanie analiza trzech nóg, zobaczmy, jak firma 

Duckworth Rentals Inc. zareagowała na ultimatum bankiera. 

Kiedy Lionel uspokoił się po spotkaniu w banku, wezwał ekspertów systemów finansowych 

rekomendowanych przez jego bratnią duszę. Dwa i pół tygodnia później analityk zaproponował 

specjalny pakiet oprogramowania do rejestrowania transakcji oraz analizy zysków i strat. Koszt 

instalacji wyniósłby 75 000 USD, sumę, którą bank zgodził się sfinansować, gdyby Lionel natychmiast 

zainstalował system. Podczas instalacji systemu i szkolenia pracowników Duckworth Lionel 

przewidywał miesięczne zestawienia zysków i strat dla wprowadzenia systemu. W ciągu pierwszego 

miesiąca działania systemu wystąpiło szereg błędów, co jest normalnym zjawiskiem dla nowo 

instalowanych systemów. Drugi miesiąc przyniósł mniej błędów, a trzeci nie pojawił się. Po pomyślnym 

przetestowaniu wyników Lionel i konsultant postanowili zrezygnować ze swojego starego, ręcznego 

systemu. Segregacja porównawczych miesięcznych danych dotyczących zysków ujawniła pewne 

dziwactwa. Dochód netto za pierwszy kwartał to 129 000 USD; W trzecim miesiącu zarobiono 126 000 

dolarów. Pierwszy miesiąc wygenerował niewielki zysk w wysokości 16 000 $, który został praktycznie 

wyeliminowany przez stratę 13 000 $ w drugim miesiącu. Lepsze wyniki trzeciego miesiąca przypisuje 

się konwencji biznesowej, która zwiększyła popyt na wynajem samochodów w tym miesiącu. Analizując 

dane, Lionel widzi, że gdy sprzedaż przekroczy próg rentowności, ma to znaczący pozytywny wpływ na 

zysk. Po zapłaceniu narzutu za miesiąc, każdy dolar idzie na wynik finansowy. Im dłużej pojazd jest 

wynajmowany, tym większy procent zysku brutto. Analiza potwierdza również, że działalność 

konwencyjna jest bardziej opłacalna niż wynajem dzienny. Przegląd wydatków i zysku jako procent 

sprzedaży za kwartał wskazuje na brak istotnych zmian ogólnych. Jednak w trzecim miesiącu 49,4 

procent zysku brutto jest znacznie wyższy niż przewidywane 35,2 procent, co pokazuje wpływ 

konwencji. Dzienne wypożyczenia w pierwszym i drugim miesiącu wykazują słabe wyniki w porównaniu 

z przewidywanymi oczekiwaniami. 

Analiza porównawcza zysków i strat dostarcza tylko częściowych informacji do zarządzania firmą. Nie 

ma na celu ujawnienia różnicy w czasie między rozpoznawaniem przychodów i kosztów a rzeczywistym 

przepływem środków pieniężnych. Te dwa różnią się w zależności od charakteru firmy i jej cyklu 

gotówkowego. Firmy sprzedające produkty na rachunek rejestrują sprzedaż w dniu dostawy, ale 

gotówka jest odbierana później. Podobnie rachunki należne za towary otrzymane teraz zostaną 

opłacone w przyszłości. Wróćmy do Duckworth, aby zobaczyć, jakie inne informacje dostarcza nowy 

system Lionela.  



Początkowo Lionel sprzeciwiał się zaleceniom włączenia analizy porównawczej przepływów 

pieniężnych do swojego nowego systemu. Później, po namówieniu przez swojego konsultanta, aby z 

niego skorzystał, odkrył, że analiza wygenerowała tak cenne informacje, jak:  

* czasowy wpływ celów i działań na miesięczny przepływ środków pieniężnych; 

* gdy wymagania dotyczące przepływów pieniężnych osiągnęły szczyt, co również determinowało linię 

wymogów kredytowych;  

* wymagania ograniczenia wydatków uznaniowych; oraz 

* elastyczność, jeśli taka istnieje, w zakresie rozszerzania planów działania.  

Lionel wiele się nauczył ze swojej analizy przepływów pieniężnych. Rzeczywiste wyniki za ten kwartał 

pokazują spadek netto środków pieniężnych o 29 000 USD, zmniejszając i tak już niewielkie saldo 

gotówkowe z 40 000 USD do 11 000 USD. Indywidualne miesięczne wyniki pokazują dramatyczne 

wahania gotówki netto, od uszczuplenia netto w wysokości 7 000 USD w pierwszym miesiącu do 16 

000 USD w drugim miesiącu. Zmienność sprawia, że zarządzanie przepływami pieniężnymi ma 

kluczowe znaczenie dla Duckworth. Miesięczna analiza procentowa przedstawia kiepskie wyniki. 

Uznaniowe wydatki ogólne w pierwszym miesiącu stanowią 21,4 procent wpływów gotówkowych w 

porównaniu z budżetem wynoszącym 8,4 procent. Stałe koszty ogólne są również znacznie wyższe niż 

przewidywano. W drugim miesiącu wydatki bezpośrednie pochłonęły więcej gotówki niż przewidziano 

w budżecie, gdy wydano 79 procent rzeczywistych środków pieniężnych w porównaniu z 49,1 

procentami przewidzianymi w budżecie. To samo dzieje się w trzecim miesiącu. Konsultant uważa, że 

miesięczne prognozowane wyniki gotówkowe były po prostu nietrafione w czasie, ponieważ łączne 

wpływy gotówkowe w tym kwartale są względnie zgodne z planem. Przy prognozie kwartalnej, która 

wygeneruje 248 000 USD, spadek o 29 000 USD sugeruje, że istnieją problemy z kontrolą wydatków.  

Aby uzupełnić obraz finansowy, nowy system Duckwortha generował również bilanse porównawcze. 

Przewidywane rachunki aktywów, zobowiązań i udziałowców w porównaniu z rzeczywistymi 

rachunkami stanowią przydatny obraz sytuacji finansowej Duckworth na koniec okresu, biorąc pod 

uwagę nie tylko zmiany w zyskach i przepływach pieniężnych, ale także działania finansowe z 

wierzycielami i udziałowcami kapitałowymi. To jest końcowa karta wyników firmy za dany okres. Trzy 

sprawozdania finansowe muszą być analizowane łącznie, ponieważ każde sprawozdanie jest integralną 

częścią pozostałych dwóch. Wzrosty i spadki zysków prowadzą do wzrostów i spadków przepływów 

pieniężnych – i ostatecznie mają pozytywny lub negatywny wpływ na bilanse. Lider skupia się na 

poszczególnych miesiącach, aby poznać szczegóły, a następnie z powrotem na koniec kwartału, aby 

uzyskać globalne wyniki w okresie.  

Duckworth prowadzi działalność kapitałochłonną, która nieustannie wymaga finansowania na 

wymianę samochodów. Całkowite zadłużenie wynosi około 82 procent aktywów, a saldo stanowi 

własność akcjonariuszy. Przyjrzyjmy się poziomom należności. Prognozowane należności w wysokości 

1 230 000 USD na kwartał, w porównaniu do rzeczywistych 1 260 000 USD, wydają się uzasadnione, 

gdy analizowane są rachunki zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Jednak w 

poprzednim miesiącu rzeczywista sprzedaż była poniżej prognozowanych poziomów. Jeśli rachunki 

były pobierane na czas, przepływ środków pieniężnych z należności powinien być mniejszy w 

następnym miesiącu. Ujemne odchylenia sprzedaży w jednym miesiącu powinny generować ujemne 

wpływy gotówkowe w następnym, jeśli wszystko inne jest równe. Mniejsza była też sprzedaż na koncie. 

Powinno to oznaczać mniej, a nie więcej należności na koniec bieżącego miesiąca. Dochodzenie 

ujawnia czterech wolno płacących klientów, którzy odpowiadają za różnicę. Lionel musi teraz zaostrzyć 

swoje procedury windykacyjne.  



Niegdyś tandetny menedżer, Lionel Duckworth jest teraz uczniem korzyści płynących z analizy 

finansowej. Nie tylko lepiej zarządza zyskami, przepływami pieniężnymi i aktywami, ale ma bardziej 

wspierającego bankiera. Oba są jednym łatwym do opanowania kęsem bliższym spokoju. 

OKREŚL DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Cele nie zawsze są osiągane za pierwszym podejściem. Nawet jeśli cele są osiągane za pierwszym 

razem, analiza finansowa jest nadal niezbędna, aby zidentyfikować procesy biznesowe wymagające 

poprawy. Niezależnie od tego, czy cele są osiągane, czy nie, liderzy powinni stale dążyć do doskonalenia 

swoich firm, zadając pytania typu: Jak firma może działać lepiej? Jak mogę przewidzieć słabą wydajność 

z wystarczającym wyprzedzeniem, aby rozpocząć działania naprawcze? Nawet w dobrych czasach 

pragnienie ciągłego doskonalenia jest podstawową mentalnością. Przewiduje się, że przychód 

Duckworth za kwartał wyniesie 1,212 000 USD. Kierowanie na tę kwotę nie przyniesie sukcesu. Cele 

muszą być wyższe niż oczekiwano, aby umożliwić nieuniknione poślizgi w zobowiązaniach klientów. 

Firma powinna naciskać na, powiedzmy, 1,5 miliona dolarów, jeśli ma nadzieję osiągnąć cel 1 212 000 

dolarów. Duckworth jest również zaniepokojony efektywnym wykorzystaniem swoich pieniędzy na 

wydatki. Kierownictwo musi zostać wezwane do wytropienia i wyeliminowania wszelkich rozrzutnych 

wydatków. 

Analiza zysków zwróciła uwagę Lionela na efekt marży kontraktów konwencyjnych. Zauważył, że kiedy 

sprzedaż przekroczyła próg rentowności, jego zysk rósł w szybszym tempie. To skłoniło go do 

przekierowania działań reklamowych i sprzedażowych na sprzedaż wolumenową. Reklama zawsze była 

powszechna, głównie w gazetach i czasopismach. Wyniki były przeciętne. Kiedy grupy konferencyjne 

stały się celem promocji, sprzedaż i zysk znacznie wzrosły. Analiza Lionela doprowadziła do różnych 

celów promocyjnych i planów działania. Analiza przepływów pieniężnych podniosła bardziej złożone 

kwestie naprawcze. Prognozowane miesięczne wpływy gotówkowe w wysokości 265 000 USD nie 

przewidywały działalności konwencyjnej. Działania korygujące reklamy prawdopodobnie zwiększą 

sprzedaż grupy. Wstępne prognozy przepływów pieniężnych staną się przestarzałe. Zaktualizowane 

prognozy dopasowały zobowiązanie do wydatków z szacowanym terminem wpływów. Lionel 

zaplanował płatności tak, aby pokrywały się z okresami nadwyżki przepływów pieniężnych. Przekonał 

bank do przyjmowania spłat kapitału kwartalnie zamiast miesięcznych, aby dopasować dostępną 

gotówkę do zobowiązań redukcyjnych. Przeglądy bilansów skupiają się na zmniejszeniu zależności od 

pożyczonych pieniędzy na wymianę samochodów. Plany działań naprawczych doprowadziły do 

wymiany 20 procent floty co 20 miesięcy. Wcześniej Lionel wymieniał 30 proc. floty rocznie. Ta zmiana 

polityki zmniejszyła koszty amortyzacji, wypływ środków pieniężnych i zadłużenie. To rozwiązanie 

prawdopodobnie nie zostałoby odkryte bez analizy finansowej. 

Działania naprawcze muszą być realistyczne i osiągalne, trudne, ale nie okalecza organizacji. Zbyt 

agresywne cele nie zostaną osiągnięte, jeśli zasoby firmy zostaną za bardzo rozciągnięte. Z drugiej 

strony leniwe cele nie ćwiczą podstawowych umiejętności kompetencyjnych. Prowadzą do słabej 

wydajności. Równowaga jest trudna. Bramki wycelowane w słońce często trafiają na horyzont. Te 

wycelowane w horyzont spadają jeszcze krócej. Lionel celował daleko poza horyzont, ale teraz skupia 

się wyżej. National Advertising Ltd. oferuje drugi przykład planów działań naprawczych.  

National Advertising Ltd. jest własnością i jest zarządzana przez Jamesa St. Johna. Mając 52 klientów 

detalicznych, National projektuje i wdraża programy reklamowe dla firm sprzedających produkty i 

usługi ogółowi społeczeństwa. Sprzedaż w bieżącym roku zbliża się do 8,9 mln USD, podczas gdy 

sprzedaż w trzech poprzednich wyniosła odpowiednio 6,1 mln USD, 7,4 mln USD i 7,8 mln USD. Dochód 

netto po opodatkowaniu w bieżącym roku wyniósł 505 000 USD, podczas gdy poprzednie trzy wyniosły 

odpowiednio 539 000 USD, 509 000 USD i 493 000 USD. Czteroletnie trendy wzrostu sprzedaży 



wyglądają dobrze, ale dochód po opodatkowaniu spadł. Analiza odzwierciedliła nietypowe różnice 

marż między dużymi i małymi grupami klientów. Coroczna selekcja koncentrowała się na wzroście 

małych i średnich klientów. National odpowiednio zwiększył swoją małą bazę klientów z 23 do 36 w 

ciągu zaledwie 18 miesięcy. Większe firmy międzynarodowe przyciągają większą konkurencję. Analiza 

marży brutto wykazała, że więcej czasu spędza się na małych klientach niż na dużych. Mali klienci są 

mniej wyrafinowani w sprawach reklamowych i wymagają większej interakcji ze strony menedżerów 

kont, aby mogli być skutecznie obsługiwani. Z drugiej strony, duzi klienci międzynarodowi mogli 

powielać programy reklamowe w różnych częściach świata i byli zadowoleni z mniejszej interakcji z 

menedżerami konta National. Marże brutto na mniejszych rachunkach wynosiły średnio 23 procent, 

podczas gdy od klientów międzynarodowych zbliżały się do 34 procent. Chociaż sprzedaż stale rosła z 

roku na rok, zysk netto spadał, ponieważ wzrost pochodził od małych i średnich klientów o niższych 

marżach. James musi teraz wdrożyć działania naprawcze, aby przywrócić zdrowsze zyski. James zwołał 

walne zgromadzenie kierownictwa z pięcioma starszymi menedżerami ds. klientów. Zbadali sposoby 

skrócenia czasu obsługi konta i zastosowania podobnych strategii do podobnych klientów. Po 

zakończeniu spotkania uzgodnili pięć celów korygujących:  

* organizuj klientów według branży;  

* opracować podobne strategie reklamowe dla kont w tej samej branży w celu powielenia programów 

reklamowych; 

* organizowanie seminariów dla klientów w celu poszerzenia wiedzy i zmniejszenia liczby 

indywidualnych spotkań z klientami; oraz 

* zastosuj wyższe stawki rozliczeniowe do niestandardowych, jednorazowych programów 

reklamowych dla małych klientów.  

James St. John nadal osiągałby zyski w malejącym tempie, gdyby nie analizował wyników finansowych 

swojej firmy. Wynikające z tego działania naprawcze przyniosły firmie National fortunę. Languard 

Industries Inc. oferuje kolejny przykład opracowania działań naprawczych.  

Languard Industries produkuje i sprzedaje nowe zabawki po cenach od 2 USD do 20 USD. Produkty 

obejmują łodzie, samoloty, gry i różne nowości. Docelowym rynkiem są sieci handlowe z niższej półki 

oraz sklepy ogólnospożywcze. Prezes Cecil Languard jest niezadowolony ze swoich marż na produkty. 

Analiza kontrolera wskazuje na rozsądną marżę wkładu z łodzi i różnych nowości, ale tylko 9 proc. z 

gier i 0 proc. z samolotów. Wstępne prognozy wskazują na podobne oczekiwania na przyszłość. Triage 

skoncentrował się na działaniach naprawczych w celu poprawy marż. Zespół pięciu starszych 

menedżerów Cecila zbadał każdą pozycję przychodów i kosztów w prognozie. Sam Cecil prowadził 

spotkanie i nagrywał uzgodnione decyzje. Cecil oszacował, że udana realizacja tych działań 

zwiększyłaby udział samolotów-nowinek o 8 proc., łodzi o 10 proc., gier o 6 proc., a różnych nowości o 

11 proc. Wraz z proponowanymi redukcjami kosztów Languard osiągnąłby 18-procentowy wzrost 

zysku netto! Zespół Cecila zidentyfikował działania usprawniające, jeden kęs na raz. 

ZWIĘKSZ SWOJE CELE DOCHODOWE 

Cele należy rozciągnąć, a następnie przetestować w procesie zwanym czasem „a co jeśli?”. W ramach 

tego procesu liderzy zadają szereg pytań, takich jak: Jaki wpływ na przepływ środków pieniężnych 

miałby 10-procentowy wzrost sprzedaży? Czy jest to osiągalne? Jaki byłby efekt 5-procentowego 

spadku zatrudnienia? W zależności od odpowiedzi cele mogą być dostosowywane w górę lub w dół. 

Historyczne wyniki nigdy nie są satysfakcjonujące dla liderów, którzy chcą zwiększyć przychody. 

Sprzedawcom trzeba stawiać wyższe wymagania. Po ustaleniu realistycznych i osiągalnych celów 



liderzy muszą dodać 10 procent do prognoz. Ta premia jest arbitralna, a nie naukowa. Niektórzy mogą 

pomyśleć, że wyższa lub niższa składka jest odpowiednia. Odpowiedni procent rozciągnięcia staje się 

widoczny podczas segregacji. Do tej pory firma Duckworth Rentals Inc. dobrze nam służyła. Zobaczmy, 

co robi Lionel w zakresie rozciągania i testowania celów. 

Po zakończeniu analizy finansowej i dopracowaniu planów działania, Lionel jest zachęcany do 

sprawdzania celów pod kątem maksymalnych oczekiwanych działań. Stosuje unikalny test analityczny, 

który nazywa potrójne 10 procent. Test zadaje trzy pytania: Co stanie się z moim zyskiem, jeśli zwiększę 

ceny sprzedaży o 10 procent, wielkość sprzedaży o 10 procent i zmniejszę koszty o 10 procent? Złożony 

efekt 10-procentowych zmian cen sprzedaży, wolumenu i kosztu dostawy staje się interesujący. 

Szacuje się, że wzrost cen przyniesie 25 000 USD na kwartał – wszystko to przekłada się na zysk netto. 

10-procentowy wzrost wolumenu przyniósłby 45 000 dolarów zysku brutto, który byłby nieznacznie 

wyższy przy 10-procentowym wzroście ceny. Redukcja wydatków bezpośrednich o 10 procent przynosi 

około 15 000 USD oszczędności. Po zsumowaniu wszystkich liczb potrójna 10-procentowa zmiana 

zwiększa kwartalny dochód netto o 85 000 USD, czyli 66 procent! Lionel musi teraz ustalić, czy potrójny 

efekt jest rozsądny i osiągalny, biorąc pod uwagę zasoby firmy. Nawet 1% poprawa w każdej kategorii 

może potencjalnie zwiększyć kwartalny zysk o 15%. 

Mountain Water Inc. stanowi kolejny przykład rozciągania bramek. 

Mountain Water Inc. rozlewa butelki z wodą źródlaną do użytku komercyjnego i domowego. Jonathan 

Mountain z sukcesem zbudował biznes ze sprzedaży od 823 000 USD w pierwszym roku do 6,6 miliona 

USD w ciągu zaledwie czterech lat. Obawy społeczeństwa o jakość wody pitnej prowadzą z każdym 

rokiem do rosnącego popytu. Gdy Jonathan przygotowuje się do selekcji, prosi pięcioosobowy zespół 

sprzedażowy o przedstawienie wstępnych celów sprzedaży. Początkowe cele odzwierciedlały 

oczekiwania dotyczące sprzedaży w wysokości 6,8 mln USD, co było dużym rozczarowaniem dla 

Jonathana. Na swoim regularnym comiesięcznym spotkaniu z bratnią duszą Les Tate, Jonathan mówił 

o dojrzałości swojego biznesu. Przy spodziewanym wzroście na poziomie zaledwie 3 procent w 

przyszłym roku, lata szybkiego wzrostu mogą mieć już za sobą. Zastanawiał się, czy biznes wchodzi w 

dojrzałą fazę. Les zdecydowanie się z tym nie zgodził, twierdząc, że sprzedawcy po prostu bali się 

wyznaczać agresywne cele. Uniknęliby porażki, gdyby postawili niższe oczekiwania, a następnie je 

przekroczyli. Jonathan zgodził się i przewodniczył drugiemu spotkaniu sprzedażowemu, aby 

wynegocjować zwiększenie celów sprzedaży o 1 milion USD. Wyższy cel sprzedażowy może nie zostać 

osiągnięty, ale zachęca do większego wysiłku, który może nie nastąpić bez niego. 

Jonathan Mountain nauczył się przez bratnią duszę Les Tate, że cele muszą być testowane i 

kwestionowane, a nie tylko akceptowane jako przygotowane. Przesuwanie celów na wyższy, ale 

rozsądny poziom tworzy tendencję do maksymalizacji sukcesu. 

OBNIŻKI CEN POPYTU OD DOSTAWCÓW 

Rozciąganie celu powinno zawsze sprawdzać wrażliwość cenową dostawcy. Płatności dla dostawców, 

jeśli nie największe zużycie gotówki, zajmują drugie miejsce na liście płac. Tak znaczące kategorie 

wydatków wymagają szczególnego skupienia się na zachowaniu gotówki i redukcji kosztów. Znaczne 

zakupy oznaczają, że jesteś cennym klientem dla dostawców. Liderzy często przeoczają ten prosty fakt 

i potencjalne aktywa ukryte w zobowiązaniach. Sprzedawcy cenią Twoją firmę i mogą być przygotowani 

na zmniejszenie swoich marż, aby ją utrzymać. Zdobyć przewagę. Poproś sprzedawców o co najmniej 

1% obniżkę ceny - jeszcze lepiej, bądź na tyle odważny, aby poprosić o więcej. Zdziwisz się, jak bardzo 

jesteś ceniony. Ponownie spójrzmy, co stało się z Duckworth. 

 



Konsultanci doradzili Lionelowi, aby przed sfinalizowaniem swoich prognoz finansowych zwrócił się do 

wszystkich głównych dostawców z prośbą o 10-procentową obniżkę cen produktów. Odpowiedzi 

wahały się od całkowitej odmowy do faktycznego otrzymania żądanej 10 procentowej redukcji. W 

sumie zdał sobie sprawę z ogólnej ważonej oszczędności w wysokości około 7 procent całkowitych 

rocznych zakupów Duckworth. Biorąc pod uwagę wielkość około 800 000 USD na kwartał, oszczędności 

gotówkowe zbliżyły się do 56 000 USD w każdym trzymiesięcznym okresie! 

OKREŚL WYDATKI DO WYELIMINOWANIA 

Testowanie prognoz przepływów pieniężnych jest jak prowadzenie samochodu w ruchliwym ruchu: 

należy to robić defensywnie, zakładając, że zdarzy się wypadek. Skuteczni liderzy zawsze zakładają, że 

dostępnych jest mniej gotówki niż przewidywano. Poziomy wydatków i terminy zobowiązań są 

prognozowane konserwatywnie na wypadek, gdyby wpływy gotówkowe nie były zgodne z 

oczekiwaniami. Aby przygotować te konserwatywne prognozy, wydatki muszą być podzielone na stałe 

i dyskrecjonalne obozy. Odbywa się to zarówno ze względów finansowych, jak i zarządczych. Z 

finansowego punktu widzenia, uznaniowe wydatki są oczywistym miejscem do szukania redukcji, jeśli 

zachowanie przepływów pieniężnych stanie się krytyczne. Zarządzająca segregacja wymusza wnikliwą 

analizę konieczności każdego wydatku. Jakie wydatki zostaną zmniejszone, na przykład, jeśli nastąpi 

10-proc. spadek przepływów pieniężnych? Takie planowanie jest niezbędne, ponieważ spadki 

przepływów pieniężnych często przychodzą szybko i bez uprzedzenia. 

Nowy system finansowy Lionela automatycznie dzieli wydatki na stałe i uznaniowe kategorie. Pisząc 

do kluczowych dostawców z prośbą o 10-procentową obniżkę ceny, już ustalił 7-procentową redukcję 

kosztów bezpośrednich. Uznaniowe koszty ogólne, wynoszące 149 188 000 USD na kwartał, obejmują 

27 000 USD na rozrywkę i podróże oraz 15 000 USD kosztów wymiany pojazdu Lionela. W przypadku, 

gdy przepływ gotówki nie spełni oczekiwań, wyznaczył sobie cel ograniczenia rozrywki i podróży o 16 

000 USD oraz odłożenia wymiany własnego samochodu na przyszły rok. Stanowi to około 31 000 USD 

poduszki na wydatki lub 16 procent łącznych uznaniowych kosztów ogólnych, gdyby przepływy 

pieniężne stały się napięte. 

ZMNIEJSZ PRZERWY OPERACYJNE 

Nie wystarczy zadowolić się istniejącymi poziomami rentowności operacyjnej. Wiesz, że twoi 

konkurenci bezustannie wykorzystują możliwości zmniejszenia swoich, a ty lepiej zrób to samo. 

Intensywna konkurencja prędzej czy później zmusi Cię do tego, więc lepiej zaplanować to, zanim 

nadejdzie kryzys. Liderzy nieustannie poszukują sposobów na ograniczenie wydatków. Czyniąc to, dążą 

również do obniżenia odpowiedniego poziomu sprzedaży na progu rentowności. Czy istnieją nowe 

sposoby na obniżenie kosztów drukowania? Wydatki kurierskie? Opłaty za kserokopię? Co powiesz na 

kserowanie po obu stronach papieru? Ile razy zajmujemy się produktem przed dostawą do klienta? Czy 

reklamujemy się we właściwych mediach? To tylko kilka pytań, które liderzy muszą zadać w dążeniu 

do niższego progu rentowności. Doskonałym przykładem jest Coogan's Hardware. 

Coogan's Hardware jest właścicielem i operatorem 15 sklepów z artykułami żelaznymi obsługiwanych 

przez dwie operacje magazynowe. Larry Coogan jest znany ze swojego dążenia do obniżenia progu 

rentowności firmy. Tak bardzo zależy mu na obniżeniu ogólnych wydatków firmy, że zaproponował 

wyjazd dla dwóch osób do Europy rocznie dla pracownika, który ma najlepszy pomysł na największą 

stałą redukcję wydatków. W ciągu ostatnich pięciu lat Larry otrzymał od swoich pracowników wiele 

innowacyjnych pomysłów. Dzięki nim Larry połączył dwie operacje magazynowe, ograniczył obsługę 

zapasów o 20 proc., obniżył wydatki na telefon o 30 proc. oraz zredukował stały personel na rzecz 

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Razem, sugestie przyniosły 859 000 $ w 

postaci stałej redukcji kosztów! Coogan musiałby sprzedać dodatkowe 2 miliony produktów, aby 



uzyskać taki sam wpływ na zysk netto. Sprzedaż potrzebna firmie do osiągnięcia progu rentowności 

jest teraz znacznie mniejsza, ale co ważniejsze, oszczędności kosztów znacznie zwiększyły zysk. 

Larry Coogan był gotów zapłacić pracownikom za zachęcanie do innowacyjnych pomysłów na 

obniżenie kosztów. Jego inwestycja przyniosła znaczne dywidendy. Wróćmy do Duckworth Rentals 

Inc., aby zobaczyć, co robi Lionel, aby zmniejszyć próg rentowności sprzedaży. 

Kilka miesięcy po wdrożeniu nowego systemu finansowego i podejścia analitycznego Lionel zwrócił 

uwagę na sposoby obniżenia rentowności. Poprosił swojego wiceprezesa ds. finansów o poszukiwanie 

możliwości. W wyniku analizy zidentyfikowano dzierżawę lokalu jako okazję do renegocjacji. Dzierżawy 

zostały odnowione za rok. Wszelkie wynegocjowane korzyści mogą być długoterminowe. Napisał list 

do swoich właścicieli, w którym zaznaczył, że jest niezadowolony z istniejących warunków najmu i że 

zaczyna szukać nowego lokalu teraz, na rok przed zakończeniem najmu. 

Właściciele Lionela uważali, że w ich najlepszym interesie jest przyznanie Duckworth korzystniejszej 

dzierżawy niż utrata najemcy. Po miesiącach negocjacji Lionelowi udało się zredukować roczne koszty 

najmu o 223 000 USD, co znacznie poprawiło marże zysku. Lionel Duckworth udowodnił swojemu 

bankierowi, a co ważniejsze, samemu sobie, że analiza finansowa ma kluczowe znaczenie dla 

osiągnięcia celu. Liderzy nie muszą być ekspertami w dziedzinie finansów, ale muszą korzystać z analizy 

jakości, aby podejmować opłacalne decyzje. Prognozy zysków i strat firmy, przepływów pieniężnych i 

bilansu wyrażają, czego firma oczekuje w wyniku tych decyzji. Prognozy te stają się standardem 

pomiaru rzeczywistej wydajności. Analiza finansowa z kolei staje się narzędziem do analizy tej 

wydajności i znajdowania ukrytych strategii redukcji wydatków i zwiększania zysków. A wszystko to 

dzieje się jedno, dające się opanować kęs na raz. 



UPEWNIJ SIĘ, ŻE PLANY DZIAŁANIA SĄ KOMPATYBILNE 

Triage wprowadza wiele planów działania dla takich funkcji, jak ogólne przywództwo, marketing, 

sprzedaż, kluczowe kompetencje, obsługa klienta, produkcja, dostarczanie usług i finanse. Silni liderzy 

zapewniają, że cele i plany działania opracowane w celu ich realizacji nie konkurują ze sobą ani nie 

anulują wzajemnie swoich pozytywnych efektów. Ale proces identyfikacji konkurencyjnych planów 

działania może być trudny. Spójrzmy na Beacon Electric Company Ltd. i jak identyfikuje konkurencyjne 

plany działania.  

Beacon Electric Company Ltd., mały generator prądu, osiąga przychody w wysokości 25 milionów 

dolarów. Działalność gospodarcza obejmuje cztery powiaty, z których dwa stanowią 80 procent 

przychodów firmy. Prezes firmy, Eric Sterner, popycha wzrost sprzedaży poprzez penetrację dwóch 

krajów o większym wolumenie sprzedaży. Na tych rynkach Beacon konkuruje z dwoma innymi firmami 

elektrycznymi. Zarobki firmy przez trzy lata wynosiły około 5 milionów dolarów rocznie. Tegoroczna 

selekcja zaowocowała celami zwiększenia zysków w wysokości 1 miliona dolarów, pochodzącymi 

głównie z trzeciego i czwartego okręgu. Kierownictwo uważa, że cel jest możliwy do osiągnięcia, o ile 

wprowadzone zostaną pewne zmiany w podstawowych kompetencjach, w tym dodanie nowego lidera 

produkcji i zatrudnienie dodatkowego personelu wsparcia technicznego. Również sprzedawcy popadli 

w samozadowolenie, wymuszając plany poprawy wydajności w tym obszarze. Jednocześnie, gdy chce 

zwiększyć zyski, Eric jest zaniepokojony rosnącymi skargami klientów na przepięcia i przerwy w 

dostawie prądu w niektórych sieciach firmowych. Badanie techniczne mające na celu określenie 

przyczyn przestojów będzie kosztować około 1 miliona dolarów. Projekty celów i plany działania zostały 

rozesłane do wyższej kadry kierowniczej. Przed przybyciem na spotkanie związane z planowaniem Eric 

poprosił swoich wiceprezesów o zsynchronizowanie celów i planów działania. Eric przyjrzał się 

diagramowi, zauważając nakładające się pierścienie jako obszary konfliktu. Planowanie osiągnięcia 

wzrostu sprzedaży w sąsiednich okręgach przy jednoczesnym dodaniu kompetencji i zmniejszeniu 

niezadowolenia klientów sprawiłoby, że zwiększenie dochodu netto o 1 milion USD byłoby 

wyzwaniem! Konflikt celów byłby problemem. Eric zdecydował, że te cele mogą być osiągalne, jeśli 

wdrożenie będzie stopniowane w ciągu roku. Na przykład reklama może być skierowana do powiatów 

trzeciego i czwartego w ciągu pierwszego miesiąca, gdy rozpoczyna się poszukiwanie kompetencji 

sprzedażowych. Do obsługi przewidywanego wzrostu potrzebny byłby kierownik produkcji. Przez 

pierwsze 11 miesięcy wiceprezes ds. produkcji mógł zarządzać istniejącymi i powstającymi sprawami 

produkcyjnymi. Dział Zasobów Ludzkich może rozpocząć poszukiwania menedżera w miesiącu 10 z 

celem: data rozpoczęcia w połowie następnego roku. Dochodzenie w sprawie skarg klientów i tak 

musiało zostać zakończone w pierwszej kolejności, aby określić niezbędne kwalifikacje 

proponowanego menedżera. Wstępne szacunki kosztów badania przerw w dostawie prądu były 

wysokie. Awarie są zlokalizowane w jednej sieci rdzeniowej, a nie na wszystkich rynkach, co wymaga 

mniej prac w terenie. Oferty będą poszukiwane od konkurencyjnych firm inżynieryjnych na badania o 

mniejszej skali.  

Gdyby Beacon realizował wszystkie cele naraz, wyniki byłyby zupełnie inne. Badania inżynierskie o 

szerszym zakresie, przy większych kosztach, okazałyby się niezadowalające, gdyby nie skupiały się na 

zlokalizowanych siatkach problemów. Kierownik produkcji byłby zatrudniany około sześciu do ośmiu 

miesięcy przed potrzebą, podczas gdy brak sprzedawców powodowałby utratę okazji. Ostatecznie 

wzrost sprzedaży stał się priorytetowym celem, tuż za rozwiązywaniem przerw w dostawie prądu. 

Dłuższy czas realizacji penetracji rynku opóźnia natychmiastową potrzebę dodatkowego wsparcia 

technicznego. Węższe dochodzenie w sprawie produkcji najprawdopodobniej wyeliminowałoby 80 

procent skarg klientów, gdy zidentyfikowane problemy zostałyby rozwiązane. Inne obszary 

produkcyjne zostaną zbadane później. Beacon nie wyeliminował planów działania zidentyfikowanych 



podczas segregacji. Zmienił jedynie termin ich wdrożenia, aby zapobiec erozji zysków przed 

przedwczesnymi zobowiązaniami w zakresie wydatków. Przewidywany 20-procentowy wzrost 

sprzedaży zbliża się do 5 milionów USD i wymaga stopniowego zwiększania wydatków w wysokości 850 

000 USD. Konkurowanie celów najprawdopodobniej przyniosłoby zyski mniejsze niż 5 milionów 

dolarów, daleko od celu 6 milionów dolarów. Sklepy ogólnospożywcze Dunphy'ego nie były tak 

dalekowzroczne jak Beacon Electric. Zobaczmy, co się dzieje, gdy nie ma mechanizmu rozwiązywania 

dysfunkcyjnych planów działania.  

Dunphy’s Convenience Stores jest właścicielem i operatorem sześciu narożnych sklepów detalicznych, 

starannie rozmieszczonych w podmiejskich dzielnicach. Ned Dunphy, jedyny udziałowiec, chce 

zwiększyć liczbę swoich sklepów do 10. W skład kierownictwa wyższego szczebla wchodzą Ned i Sid 

Farrell, lojalni pracownicy od piętnastu lat. Coroczna selekcja i planowanie odbywa się zwykle w pokoju 

wypoczynkowym Neda, gdzie raz w roku dwaj mężczyźni spotykają się, aby omówić nowe otwarcia 

sklepów, obrót towarami, produkty o niskim popycie i ustalenia finansowe z bankiem. W zeszłym roku 

Ned przekonał Sida, że muszą otworzyć dwa nowe sklepy. Ponieważ średnia sprzedaż w sklepie 

wynosiła 526 000 USD rocznie, dwa dodatkowe sklepy z pewnością przyniosą 1 milion USD nowej 

sprzedaży. Nowe sklepy w przeszłości osiągnęły próg rentowności w pierwszym roku, a zyski w drugim 

i trzecim roku zbliżyły się do 50 000 do 100 000 USD, bez opłat za zarządzanie i podatków. Celem Neda 

jest zarobienie 50 000 dolarów w drugim roku i 100 000 dolarów w trzecim z każdego nowego sklepu. 

Po sześciu otwarciach sklepów jego precyzyjnie dopracowane procedury wdrożeniowe zapewniły 

pewność kontynuowania. W pierwszym miesiącu Ned zlecił budowę każdego sklepu. Każda lokalizacja 

została zbudowana szybko i w ciągu 90 dni Ned i Sid decydowali o towarach i układzie pomieszczeń. 

Na dwa tygodnie przed otwarciem sklepu deweloper wyraził zaniepokojenie spadkiem sprzedaży 

mieszkań. Niepewne rynki pracy zachwiały zaufaniem kupujących po raz pierwszy. Ludzie wydawali się 

zadowoleni z pozostawania w mieszkaniach, dopóki nie zmniejszyła się niepewność. Nie była to dla 

Neda dobra wiadomość. Po otwarciu nowych sklepów popyt był bardzo powolny. Po czterech 

miesiącach byli umiarkowanie zajęci, ale biznes nie zbliżył się do oczekiwań Neda. Zamiast wychodzić 

na zero w pierwszym roku, stracił 50 000 $ w jednym sklepie i 22 000 $ w drugim. Rok drugi przyniósł 

umiarkowaną poprawę ze stratami odpowiednio 25 000 i 5 000 USD - znacznie poniżej 50 000 do 100 

000 USD dochodu netto na sklep, którego oczekiwał Ned.  

Ned założył, że jego doświadczenie z pierwszymi sześcioma sklepami automatycznie się powtórzy. 

Żądza sprzedaży uniemożliwiła mu obiektywną ocenę okolicy. Inne sklepy Neda zostały otwarte w 

bardziej dojrzałych dzielnicach z dobrze ugruntowanymi mieszkańcami. Starsze dzielnice wydają więcej 

niż młode dzielnice. Więcej sklepów nie oznacza automatycznie zwiększonych zysków. Gdy nie zostaną 

zidentyfikowane sąsiedzkie bariery dla rentownego wzrostu, ponoszone są straty. Niezgodność planu 

działania może wystąpić w wielu sytuacjach. Nie można przecenić znaczenia identyfikacji i eliminacji 

niezgodności. Presto Weight Loss Products Inc. oferuje kolejny dobry przypadek do badania.  

Louis Mendelsohn, prezes i dyrektor generalny Presto Weight Loss Products Inc., produkuje produkty 

dietetyczne - żywność, desery i smakołyki. Żywność składa się z gotowych mrożonych posiłków, a linia 

deserów obejmuje ciasteczka, ciasta, sorbety i placki. Smakołyki to cukierki i lody ze sztucznymi 

słodzikami oraz o niskiej zawartości kalorii i tłuszczu. Jim Thorpe, menedżer smakołyków, zwiększa 

sprzedaż lodów. Ma najwyższe marże na pokrycie - od 43 do 49 procent - spośród wszystkich 

produktów wytwarzanych przez Presto. Biorąc pod uwagę stałą wydajność, im więcej lodów jest 

produkowanych i sprzedawanych za cukierki o niższych marżach, tym większy udział w ogólnym zysku 

firmy. Jim przekazał 50 000 dolarów na reklamę lodów, aby zachęcić do promocji marketingowej. Roger 

Knotting, kierownik linii deserów, uważa, że istnieje bezpośredni związek między sprzedażą żywności i 

deserów. Klienci kupujący mrożonki dietetyczne często kupują również ciasta lub ciasteczka. Niedawna 



sprzedaż ciast, ciastek i tortów, z udziałem w zyskach od 19 do 29 procent, wzrosła kosztem sorbetu i 

jogurtu, które zapewniają wkład w zysk w wysokości od 20 do 38 procent, co ma negatywny wpływ na 

zysk. Podczas segregacji Roger spotkał się z Louisem i Johnem Bachem, kierownikiem działu żywności. 

Pojawiły się działania na rzecz wspólnego marketingu niektórych dań spożywczych i deserowych, 

mające na celu zwiększenie wolumenu wysokomarżowych produktów deserowych. Zgodne działania 

sprzedażowe i marketingowe zaowocowały faktycznym przychodem w wysokości 523 000 USD, 

przekraczającym prognozę 419 000 USD o 104 000 USD – przy 24 procentowej marży! Zysk był o 44 

000 $ większy niż w zeszłym roku io 30 000 $ większy niż planowano. Jim Thorpe był mniej zadowolony 

ze swoich wyników. Sprzedaż nie tylko nie wzrosła do 906 000 USD, ale spadła poniżej poziomu z 

zeszłego roku do 693 000 USD. Zysk spadł o 67 000 USD do 304 000 USD, o 122 000 USD mniej niż 

planowano. Procentowe marże spadły do 44 procent z 46 procent w zeszłym roku i nie spełniły 

prognozy 47 procent. Po przestudiowaniu wyników każdej dywizji Louis zwołał spotkanie liderów 

dywizji. Wiceprezes ds. finansów przedstawił łączną analizę zysków, podczas gdy każdy z liderów 

omawiał rozbieżności między faktycznymi a prognozowanymi wynikami. Chociaż zadowolony z 

lepszych wyników Rogera, Louis poczuł, że osiągnięcie nastąpiło kosztem planowanych akcji 

lodziarskich. Klienci często wybierali lody jako deser, a nie jako przysmak. Firma zawsze traktowała to 

jako ucztę i na tej determinacji ustalała strategie sprzedaży. Wprowadzanie do żywności 

niskodochodowych deserów mlecznych zachęciło klientów do odejścia od lodów jako deseru. Sprzedaż 

wzrosła w dziale Rogera kosztem bardziej marżowych produktów u Jima, podsumował wiceprezes ds. 

finansów. Przy konkurencyjnych celach liderzy kosztują firmę co najmniej 92 000 USD zysku. Sprzeczne 

plany działania są teraz częścią programu segregacji. 

Roger nie miał pojęcia, że jego plan marketingowy umniejsza zysk firmy. Segregacja w bieżącym roku 

znacznie zmniejszyła zyski firmy, ponieważ dwa dobre plany działania nie były kompatybilne. Dwight 

Bay Seafoods Ltd. pomaga nam również zrozumieć potrzebę kompatybilności działań.  

Dwight Bay Seafoods Ltd. jest znana z wysokiej jakości produktów z owoców morza. Firma codziennie 

pozyskuje je od rybaków. Właścicielka Shirley Bassinger kupuje wyłącznie ryby ziemne i skorupiaki klasy 

A dla swoich siedmiu sklepów detalicznych i dwóch hurtowni. Shirley założyła firmę Dwight Bay 

Seafoods 15 lat temu, gdy zapotrzebowanie na świeże owoce morza klasy A rosło. Sprzedaż stale rosła, 

aż Dwight Bay osiągnął 78-procentowy udział w rynku. Wzrost nastąpił głównie dzięki sprzedaży 

detalicznej, napędzany pragnieniem społeczeństwa na owoce morza lepszej jakości niż jest to ogólnie 

dostępne w sklepach spożywczych. Kiedy Shirley zakończyła coroczne planowanie segregacji, uznała 

sprzedaż hurtową za słabo rozwiniętą firmę. Powstałe plany działania koncentrowały się na wzroście 

wolumenu hurtowego do sieci spożywczych. W miarę wdrażania planów działań przez Shirley 

miesięczne raporty wykazały zdecydowaną poprawę sprzedaży hurtowej. Ku jej zaskoczeniu popyt na 

sprzedaż detaliczną spadł. Bratnia dusza Seth Kreiger zasugerowała Shirley, aby przygotowała analizę 

składkową sprzedaży według oddziałów, aby zapewnić tło dla ich następnego spotkania. Shirley 

poprosiła wiceprezesa ds. finansów Darryla Fredericksa o przygotowanie analizy. Kiedy Seth przejrzał 

analizę dostarczoną przez Darryla Fredericksa, zdał sobie sprawę, że Shirley planuje rozwijać sprzedaż 

hurtową, nie biorąc pod uwagę wpływu na sprzedaż detaliczną. Głównym powodem sukcesu Dwight 

Bay są owoce morza klasy A. Ogólne sieci sklepów spożywczych sprzedają klasę B. Z tego powodu klieci 

robili zakupy u Shirley. Sprzedając hurtową jakość klasy A, umieszcza akcje klasy A na półkach 

konkurentów sklepów detalicznych! Plany działania na rzecz rozwoju sprzedaży hurtowej skutecznie 

zniszczyły niszę konkurencyjną jej sklepów detalicznych. Generalne sieci mają teraz wysokiej jakości 

owoce morza z Dwight Bay i nie ma potrzeby, aby publiczność robiła zakupy w sklepach detalicznych 

Shirley. 



Czego uczymy się od Shirley? Jej cel zwiększenia sprzedaży został osiągnięty, gdy łączna sprzedaż 

wzrosła z 2,9 mln USD do 3 mln USD – wzrost osiągnięty kosztem zysku. Marża brutto na sprzedaży 

detalicznej wyniosła średnio 58,3%, a na sprzedaży hurtowej około 44%. Wraz ze wzrostem sprzedaży 

hurtowej średnie ważone marże spadły z 55,9% do 49,5%. Strategie były nastawione na wzrost, ale nie 

na zyskowny wzrost. Cele były niezgodne. 

WYELIMINUJ PRODUKTY O NISKICH WKŁADACH DO ZYSKÓW 

Raportowanie finansowe często oblicza zyski i straty według lokalizacji, zwracając uwagę na wydajność 

produktu. Wyniki geograficzne mogą ukrywać produkty o słabych wynikach, łącząc nadzwyczajny 

wkład produktów z tymi, które generują straty. Ogólne wyniki finansowe mogą nadal wydawać się 

zadowalające, ale nie osiąga się optymalnych wyników. Raportowanie rentowności produktów usuwa 

tarczę, którą mocni dostawcy zapewniają przed słabymi. Po usunięciu można zidentyfikować słabe 

wyniki produktów w celu poprawy zysków lub zaprzestania ich produkcji. Energię i zasoby można 

wtedy skierować na produkty o największym potencjale. To samo można powiedzieć o oddziałach 

firmy. Analiza zysków musi być wykonana dla obu. Większość organizacji przynajmniej raz dotuje 

produkt lub lokalizację jako inwestycję w przyszłą sprzedaż. „Ważne jest zidentyfikowanie i 

monitorowanie kosztów tej decyzji. Inwestycje, które nie są opłacalne w rozsądnym czasie, należy 

przerwać, aby można było skierować uwagę na bardziej dochodowe zadania. Podczas segregacji 

określa się rozsądne okresy czasu. Spójrzmy na Korporacja Autobusowa Banachek. 

Korporacja Autobusowa Banachek oferuje stałe przewozy pasażerskie między sześcioma miastami, 

utrzymując własne terminale w trzech. Pozostałe lokalizacje działają na wynajmowanych lokalach 

przylegających do dworców kolejowych. Firma została założona przez Karla Banachka 25 lat temu, wraz 

z budową zajezdni w centrum Crystal Bay. Później Karl zbudowałpodobne, ale mniejsze magazyny w 

sąsiednich Blue Falls i Juniper. Kiedy 12 lat temu syn Karla, Steven objął stanowisko prezesa, 

poprowadził firmę do ekspansji. Wzrost populacji w West End Crystal Bay spowodował, że wydzierżawił 

oddział. Ciężkie reklamy w mediach skierowane do mieszkańców Crystal Bay West przyniosły liczbę 

pasażerów. Ubiegłoroczne zestawienie zysków i strat odzwierciedla ten sukces. Steven, z natury 

skrupulatny przywódca, nigdy nie czuje, że jego działania działają optymalnie. Regularnie zwierzając 

się swojej bratniej duszy, biznesmenowi Ralphowi Lewisowi z Juniper City, załamuje ręce nad 

prawdopodobieństwem słabych wyników w przyszłym roku. a spotkaniu pokerowym w każdą czwartą 

sobotę Ralph często opowiada o swoim dążeniu do zbudowania imperium średnich firm detalicznych. 

W ostatnią pokerową noc Steven ujawnił swoje obawy o przyszłość. Widząc swojego przyjaciela dość 

zakłopotanego, Ralph zaproponował, że spędzi z nim kilka dni na omówieniu z nim operacji 

autobusowych. Steven podskoczył na tę propozycję. Dziesięć dni później przybył Ralph, przygotowany 

do spędzenia czterech dni na studiowaniu harmonogramu, obłożenia oraz wyników finansowych i 

pracowniczych. Pierwszy dzień spędził na zapoznawaniu się ze szczegółami operacyjnymi, spotkaniach 

z personelem oraz przeglądaniu ksiąg i zapisów. Ralph spędził drugi dzień sam, analizując składki i 

statystyki operacyjne. Zaintrygowało go kilka obserwacji. Lokalizacja Crystal Bay City West była 

mniejsza niż City Center, ale przyniosła marże przekraczające 1,8 mln USD i 90% obłożenie pasażerów. 

W innych lokalizacjach obłożenie wahało się od 60 do 72 procent. Lokalizacja w centrum miasta 

poniosła w zeszłym roku stratę w wysokości 91 000 USD, podczas gdy inne lokalizacje przyniosły 

znaczne zyski. Ralph przyjrzał się każdemu procesowi biznesowemu stojącemu za każdą linią 

przychodów i wydatków w podsumowaniu składek. Wydatki Crystal Bay West zdublowały wydatki City 

Center. A wydzierżawione lokale kosztują o 5 USD za stopę kwadratową więcej niż przeciętna 

powierzchnia najmu w okolicy. Jak prawdziwa bratnia dusza, Ralph wypytywał Stevena o logikę stojącą 

za posiadaniem dwóch lokalizacji w jednym mieście. Ilu pasażerów na zachodzie stracilibyście, gdyby 

połączyć dwie operacje Crystal Bay w zajezdni w centrum miasta? Jakie są koszty wyjścia z najmu City 



West? O ile wzrosłyby wydatki w City Center, aby uwzględnić dodatkowy wolumen z City West? Ralph 

rozważył oszczędności wynikające z wyjazdu do jednej lokalizacji. Oznaczałoby to jedno miejsce na 

ciepło, światło i energię; jedna stacja paliw; jedna ekipa sprzątająca; jeden kierownik; i mniej czasu 

traconego na transport między dwoma lokalizacjami. W sumie Ralph uważał, że koszty bezpośrednie 

spadłyby o ponad 500 000 USD rocznie, gdyby te dwie lokalizacje zostały połączone. Następnie 

zaatakował bezpośrednio nad głową. Gdyby umowa najmu City West nie została przedłużona w ciągu 

trzech miesięcy, opłaty za dzierżawę, koszty powierzchni wspólnych (koszty, takie jak parking, które są 

dzielone z innymi firmami), administracja i księgowość zmniejszyłyby się, oszczędzając firmie 645 000 

USD rocznie. Decyzja o połączeniu dwóch operacji Crystal Bay była przesądzona. Ale co z przychodami? 

Ile obłożenia zostałoby stracone po przeprowadzce do centrum miasta? Steven nie wiedział. Aby 

odpowiedzieć na pytanie z jakąkolwiek pewnością, musiał zapytać klientów. Co pomyśleliby o zmianie? 

Aby się tego dowiedzieć, Banachek opracował kwestionariusze do rozpowszechniania w dzielnicach z 

dużą liczbą pasażerów. Kierowcy autobusów byli zachęcani do proszenia pasażerów o wypełnienie 

ankiety podczas jazdy przez kolejne dwa miesiące. Badanie sugerowało, że liczba klientów końcowych 

z Zachodu może spaść o 8 procent. Ralph zaokrąglił to do 10 procent, aby zachować ostrożność. Steven 

nie mógł uwierzyć w potencjał zysku wynikający z połączenia dwóch lokalizacji. Na pierwszy rzut oka 

byłby blisko. City Center i przeniósł swoją działalność do City West. Ta decyzja byłaby błędna. 

Podsumowanie zysków i strat nie odzwierciedlało niewykorzystanej pojemności w każdej lokalizacji. 

Centrum miasta było większe i lepiej radziło sobie ze zwiększonym ruchem. Połączenie tych dwóch 

wygenerowało oszczędności znacznie przewyższające spadek liczby pasażerów o 8 do 10 procent – 

stratę, którą Steven, jak sądził, można odrobić dzięki reklamie i promocji. Steven nie mógł uwierzyć w 

potencjał zysku wynikający z połączenia dwóch lokalizacji. Scenariusz Banachek Bus Corporation jasno 

pokazuje, w jaki sposób podsumowane dane finansowe mogą prowadzić do błędnych wniosków. 

Steven, wierząc w swoje oświadczenie o wkładzie finansowym, natychmiast zamknąłby magazyn w 

centrum miasta, odrzucając ogromny potencjał zysku. Dopiero szczegółowy przegląd procesów 

biznesowych w każdej lokalizacji ujawnił, że niewykorzystana pojemność miała duży wpływ na zyski w 

centrum miasta. City West skorzystało na kradzieży pasażerów z City Center. Pomijając związane z tym 

wydatki, City Center wyglądało na słabego wykonawcę. Słabe wyniki nie zawsze są oczywiste. Analiza 

musi być wystarczająco dokładna, aby wyciągnąć optymalne wnioski dotyczące zysków. Trudno jest 

rozmawiać o słabych produktach bez powrotu do Presto Weight Loss Products i przyszłorocznych 

działań segregacyjnych. 

Louis Mendelsohn jest zdeterminowany, aby zapobiec powtarzaniu się niezgodnych planów działania 

wśród podziałów dotyczących żywności, deserów i przekąsek. Gdy w całej firmie poinformowano o 

utraconym zysku przekraczającym 92 000 USD, Louis poprosił każdego lidera działu o uszeregowanie 

11 kategorii produktów firmy w porządku malejącym udziału w zysku. Kiedy dział finansów przeznaczył 

pewne części kosztów ogólnych, Louis poczuł się zaniepokojony, że nauczył się produktów, z marżą 

kontrybucyjną poniżej 30 procent, wygenerował stratę. Wkład produktu, który nigdy wcześniej nie był 

tematem segregacji, teraz stał się ważnym punktem programu. 

Obecnie Roger Knotting koncentruje się na zmniejszeniu rentowności produkcji ciast, ciasteczek i 

babek oraz bada wrażliwość wzrostu cen. Ma 12 miesięcy na przeniesienie marż składkowych do ponad 

30 proc. Wszelkie produkty z wkładem mniejszym niż 30 procent po 12 miesiącach zostaną wycofane. 

Menedżerowie są teraz zachęcani do zwiększania sprzedaży wysokomarżowych produktów, 

niezależnie od tego, czy są one wytwarzane w ich oddziale, czy nie. Konkurencja pomiędzy trzema 

menedżerami spowodowała, że firma wyeliminowała produkty o marży składkowej poniżej 30 proc. i 

skupiła się na produktach o wyższej marży. Aby zademonstrować uniwersalność eliminowania 

podmiotów o słabych zyskach, spójrzmy na Stay Clean Waste Disposal Inc 



Juan Santos jest właścicielem i operatorem usługi wywozu śmieci z kontraktem komunalnym o 

wartości 18 milionów dolarów na cotygodniowy odbiór, recykling pudełek, usuwanie niebezpiecznych 

odpadów i specjalne dni świąteczne. Chociaż Juan nigdy nie ukończył szkoły biznesu, ma instynkt, aby 

biznes przynosił zyski. Wie, że warty 18 milionów dolarów kontrakt na utylizację śmieci w mieście może 

być opłacalny, jeśli będzie dobrze zarządzany. Kiedy skończyły się dwa lata pięcioletniego kontraktu, 

księgowy Juana zwrócił się do niego z podsumowaniem rocznych rachunków zysków i strat, 

pokazującym jedynie próg rentowności dla Stay Clean. Juan nie chciał uwierzyć w wyniki. Jego personel 

ciężko pracował, nie tracąc czasu na odbiór i utylizację. Wydawało się, że benzyna i ropa są zgodne z 

przewidywanym zużyciem, a jego flota składająca się z 25 ciężarówek nie poniosła żadnych poważnych 

kosztów naprawy. Dlaczego nie mógł zarabiać pieniędzy? Carlos, jego księgowy, zapytał o różne koszty 

obsługi. Czy kosz na śmieci kosztuje tyle samo, co na specjalne święta? Ile kosztuje odbiór pudełek do 

recyklingu? Juan nie widział różnicy w kosztach śmieci, recyklingu i specjalnych pickupów. Ci sami 

pracownicy codziennie jeździli tymi samymi ciężarówkami. Zwykle, gdy Juan nie zarabiał w przeszłości, 

było to spowodowane wysokimi kosztami naprawy ciężarówek. Carlos argumentował, że dodatkowe 

odbiory zabierają więcej czasu, wymagają dodatkowych kosztów płac i powodują większe zużycie 

pojazdów. Postanowił zbadać przychody i wydatki związane z każdą dodatkową usługą. Juan 

przeanalizował tylko łączne wyniki - 18 mln USD przychodów i 18 mln USD wydatków. Carlos wyjaśnił, 

że specjalne kontrakty wymagają płatności za nadgodziny, podnosząc koszty pracy dwukrotnie wyższe 

niż w przypadku recyklingu - przy zaledwie dwóch trzecich przychodów. W rzeczywistości specjalne 

pickupy kosztowały Juana 1,5 miliona dolarów rocznie i eliminowały wszelkie zyski generowane przez 

normalne wywóz i recykling śmieci. Lepiej byłoby, gdyby Juan zlecił podwykonawcom specjalne 

pickupy małym operatorom, eliminując potrzebę 3 części oleju: jego 25 ciężarówek. Gdy Juan był 

przekonany, że koszty wszystkich dowozów nie są równe, skupił się na zaoszczędzeniu 1,5 miliona 

dolarów rocznie. Juan Santos zidentyfikował swoją barierę dla zysku. Następnie, zlecając 

podwykonawcom nieopłacalne kontrakty, wyeliminował go. 

Bariery zysku nie występują tylko w przypadku produktów. Oszałamiająca Agencja Modelek oferuje na 

to dowód. 

Jennifer Lewis zarządza The Stunning Model Agency, zatrudniającą 21 modelek i modelek do pracy w 

reklamach telewizyjnych. Po czterech latach sukcesów firma Stunning osiągnęła sprzedaż na poziomie 

4,8 miliona dolarów. Ciągły rozwój dał Jennifer pewność, że w ciągu ostatniego roku dodała pięć 

nowych modeli. Nowo zatrudnieni otrzymują znaczne szkolenie w zakresie ekspresji, etykiety i gracji 

ruchu, aby konkurować z innymi agencjami modelek. Oprócz sporządzania zestawień zysków i strat 

Jennifer przygotowuje analizę sprzedaży i składek według modelu, aby pokazać popyt na każdy z nich, 

pobierane przez nich opłaty oraz pewne trendy między kandydatami płci męskiej i żeńskiej. Ta analiza 

pomaga jej zidentyfikować działania korygujące wymagane w indywidualnym działaniu i daje jej wiedzę 

rynkową na temat tego, jakich modeli szukać. Sześć miesięcy po zaangażowaniu pięciu nowych 

pracowników Jennifer zauważyła spadki marż składkowych. Standardowa miesięczna sprzedaż w 

wysokości 19 000 USD na osobę, z czego 8 000 USD stanowiła marża składki, spadła do 17 000 USD na 

osobę, a składka w wysokości 6 000 USD. Bardzo zaniepokojona tymi trendami, Jennifer 

przeprowadziła wywiady z wieloma klientami, aby poznać przyczyny spadku fortuny. Po zakończeniu 

badań Jennifer dowiedziała się, że jej niedawno zatrudnione modelki były bardziej temperamentne niż 

inne. Narzekały na długie godziny pracy przy gorącym świetle i nie zgadzały się z klientami w zakresie 

prezentacji i wypowiedzi w reklamach. W większości przypadków nie proszono ich o wykonanie 

kolejnych reklam, co skróciło czas naliczany klientom do poziomów niższych niż w przypadku innych 

modeli. Średni ważony przychód Jennifer na model spadł wraz z marżami składek 



Pięć nowych modeli Jennifer Lewis działało jak kiepskie produkty. Z trudnymi osobowościami stali się 

barierą wzrostu sprzedaży dla The Stunning Model Agency. Jennifer nie miała wyboru, musiała ich 

zwolnić , aby uniknąć dalszych spadków. Organizacje o konkurencyjnych celach, takich jak Beacon 

Electric lub sklepy otwarte w nieodpowiednich dzielnicach, takie jak Dunphy&prime;s Convenience 

Stores, muszą dysponować narzędziami i procesami do wyszukiwania niekompatybilnych celów i 

produktów o słabych wynikach, które są wspólnymi barierami dla zyskownego wzrostu. Siły 

opłacalnego wzrostu determinują jego wzrost lub spadek. Jak pokazano na Rysunku 60.7, działania 

segregacyjne z przypisanymi obowiązkami i datami zakończenia mają na celu zwiększenie zyskownego 

wzrostu – czy to nabytego, czy organicznego – w górę. Z drugiej strony, niezgodne cele i słabe wyniki 

produktów powodują spadek wzrostu. Dzięki dobrym informacjom i analizie można tego uniknąć. 

Pamiętaj, że niezgodne cele mogą mieć bardziej negatywny wpływ na rentowny wzrost niż ich brak. 

Podobnie jak osoby osiągające słabe wyniki, stanowią one same w sobie narzucone bariery dla 

rentownego wzrostu. 



ANALIZUJ SWOJĄ GOTOWOŚĆ NA ZMIANY 

Jak otwarci są Twoi pracownicy na poprawę sposobu wykonywania codziennych zadań? Czy zmiana 

spotyka się z oporem, czy też jest akceptowana jako naturalna część warunków, w jakich oczekuje się 

od wszystkich pracowników? Odpowiedzi na te pytania wiele mówią o gotowości Twojej firmy na 

zmiany. Doprowadzenie do zmiany w firmie zawsze wymusza modyfikację zachowań pracowników. W 

konsekwencji każda analiza gotowości musi zakładać, że ludzkie zachowanie zwiększy złożoność 

zmiany. Na przykład rozważanie zmian technicznych i procesowych bez przewidywania reakcji ludzi na 

te zmiany zwykle powoduje większy opór. W niektórych środowiskach, wysoce techniczne zmiany będą 

akceptowane na podstawie dobrze zbadanych badań technologicznych. Inne zmiany mogą wywołać 

niezadowolenie z wdrożenia, jeśli kierownicy techniczni nie zaplanują akceptacji pracowników. 

Pracownicy mają uczucia i postawy wobec zmian, które często są potęgowane przez nieporozumienia. 

Obejmuje to badanie kwestii konkurencyjnych, takich jak ewolucja produktów, badania i rozwój, 

zdolność do zaspokojenia potrzeb przyszłych klientów oraz gotowość kierownictwa do uczynienia 

zmiany osobistym dążeniem. Zrównoważona ocena Twojej obecnej pozycji i reszty branży może Ci 

powiedzieć, jaki jest Twój obecny stan. Nie możesz rozpocząć zmiany, dopóki nie określisz punktu 

początkowego. Jednak obecny stan firmy ma znaczenie tylko wtedy, gdy kierownictwo wie, dokąd chce 

zmierzać. Mówiąc prościej, potrzebujesz początku i zakończenia, zanim będziesz mógł opracować plan 

połączenia tych dwóch. Na przykład, jeśli Twoim celem jest wyprzedzenie konkurencji o jedno 

pokolenie produktów, zmiana oznacza szybszy rozwój produktu w celu zaspokojenia przyszłych 

potrzeb klientów. Jeśli Twoja firma jest pogrążona w kulturze reaktywnej, zawsze czekając, aż klienci 

zakomunikują swoje potrzeby, potrzebną zmianą jest przeniesienie firmy na kulturę przewidywania. 

Ale skąd przywódcy wiedzą, że zmiana została pomyślnie zakończona? Stopniowe wydarzenia zmian 

często powodują mutacje w pierwotnych planach – miejsce docelowe zmienia się, gdy zbliżasz się do 

niego. Nie ma problemu. Odnoszący sukcesy liderzy po prostu dostosowują swoje podejście i 

kontynuują. Ale ciągłe dostrajanie może sprawić, że zmiany wydają się skończone bardziej jak ciągłe 

doskonalenie. A to sprawia, że trudno jest stwierdzić, kiedy zmiana została w końcu osiągnięta. Jeśli 

firma należy do branży, która zmienia się szybciej niż inne, proces staje się niekończącą się pętlą. 

Spójrzmy na studium przypadku.  

Baker Chemical Company to mały producent chemii do trawników i ogrodów, którego sprzedaż wynosi 

6,5 miliona dolarów i zatrudnia 35 pracowników. Właścicielem i zarządcą jest Jerry Baker, który siedem 

lat temu rozpoczął działalność w swoim garażu na dwa samochody. Jego żona Linda jest sekretarką 

firmy i odpowiada za rejestry klientów i miesięczne rachunki. Wraz ze wzrostem wielkości działalności 

Linda stopniowo zwiększała liczbę pracowników, którzy przygotowywali faktury i przetwarzali 

zobowiązania oraz miesięczne zestawienia klientów. Kiedy zaczęło jej być coraz trudniej 

przygotowywać informacje na czas, o alternatywne metody dopytywała się podczas spotkania z 

zewnętrznym księgowym Samem Shaferem. Był zaniepokojony jej brakiem szybkości ściągania 

należności, więc zasugerował skomputeryzowany proces rozliczeniowy, aby zintegrować zobowiązania 

i miesięczne sprawozdania finansowe. Uważał, że wiele pakietów oprogramowania może pomóc Baker 

Chemical w poprawie jej sytuacji finansowej. Linda była entuzjastycznie nastawiona i kiedy prekazała 

swoje plany, była rozczarowana brakiem entuzjazmu ze strony personelu. Jej pięciu pracowników 

administracyjnych zasugerowało wszystkie możliwe przyczyny, dla których komputery nie działały. 

Napięcie między Lindą a pracownikami wzrosło w ciągu kilku tygodni po jej ogłoszeniu i stała się bardzo 

sfrustrowana. Kiedy ręczne przygotowywanie danych finansowych stało się wolniejsze i bardziej 

niedokładne, Linda umówiła się na kolejną wizytę z Samem Shaferem. Po przekazaniu tej historii 

Samowi, zaproponował, że przedstawi ją swojemu partnerowi, który specjalizował się w zarządzaniu 

zmianą. Linda zgodziła się spotkać z partnerem tego popołudnia.  



Wydarzenia w Baker Chemical nie są niczym niezwykłym w firmach, które nie są gotowe na zmiany. 

Kiedy liderzy są entuzjastycznie nastawieni do korzyści płynących ze zmiany, ale nieczuli na 

postrzeganie pracowników, pojawia się opór. Pracownicy Lindy stawiali opór, ponieważ 

komputeryzacja była postrzegana jako zagrożenie dla ich stanowisk. Zatrudniono ich ze względu na 

umiejętności manualnego prowadzenia ewidencji. Komputery z pewnością by je zastąpiły. Pojawiła się 

panika. Strach objawiał się wyobcowaniem od Lindy i gorszą wydajnością pracy. Jak więc Linda powinna 

poradzić sobie z zarządzaniem zmianą? Gdyby zatrzymała się, by przeanalizować gotowość Bakera do 

zmian, zadałaby sobie szereg pytań: 

* Jaka jest aktualna szybkość i jakość informacji przygotowywanych przez pracowników 

administracyjnych?  

* Jakie są najbardziej opłacalne i dokładne systemy komputerowe dostępne obecnie dla Baker 

Chemical?  

* Którą technologię należy nabyć, aby zainstalować najbardziej odpowiedni system?  

* Jakie umiejętności administracyjne są wymagane do zmiany?  

* Jakie szkolenie jest dostępne?  

* Jakich wrażliwości na tę zmianę należy się spodziewać? Jak powinienem przekazać mój pomysł, aby 

zapewnić akceptację pracownika?  

Gdyby Linda rozważyła te pytania przed ogłoszeniem zmiany, byłaby bardziej ostrożna. Zanim 

powiedziałaby swoim pracownikom, oceniłaby obecny stan firmy, zdecydowała, co chce osiągnąć, i 

określiła, w jaki sposób może wnieść technologię i umiejętności do procesu zmian. Rozważając te 

pytania, uświadomiłaby sobie wrażliwość pracowników na skomputeryzowaną księgowość. Drugi 

przykład pochodzi z American Pen Company 

American Pen Company produkuje długopisy pod kierownictwem prezesa Gino Lazaro. W ubiegłym 

roku sprzedaż zbliżyła się do 143 mln USD, kiedy firma z powodzeniem została jedynym dostawcą sieci 

drogerii. Gino, stale poszukując wydajności, zatrudnił firmę konsultingową do przeglądu działalności 

zakładu. Działy pakowania, projektowania, produkcji i wysyłki miały zostać przeanalizowane w 

poszukiwaniu wyższej wydajności. Wczesne raporty konsultantów opisywały aktualny stan wydajności 

w każdym dziale, podkreślając powielanie dokumentów, personel księgowy, a wiele zapasów liczy się 

jako kosztowne dla American Pen, podczas gdy niewiele dodając do kontroli księgowych lub jakości. 

Analiza wykazała, że pięć osób zostało zatrudnionych do zadań bez wartości dodanej. Gino 

zaakceptował ustalenia i zamierzał wprowadzić zmiany w ciągu trzech miesięcy. Doradcy ostrzegali go, 

że wdrożenie będzie delikatną sprawą. Gdyby zmiany zostały ogłoszone wcześnie, pracownicy 

prawdopodobnie poczuliby się zagrożeni i nieufni do niego. Doradcy zalecili mu zaangażowanie 

każdego działu w projektowanie planów wdrożeniowych. Gino spotkał się z każdym działem osobno, 

wskazując na chęć znalezienia przez firmę nowych, bardziej efektywnych sposobów realizacji funkcji 

działów. Kto lepiej zaangażować się w poszukiwanie rozwiązań niż ci, których one dotyczą? 

Zaproponował wszystkim pracownikom premię w wysokości 10 procent trwałych oszczędności 

uzyskanych w wyniku proponowanych przez nich zmian. Nie odwołując się do raportu konsultanta, 

delikatnie poprowadził kierowników działów w kierunku wyeliminowania powielania zadań jako źródła 

ich premii. Gino był zarówno zaskoczony, jak i zachwycony podobieństwami w ustaleniach między 

pracownikami a konsultantem. Tak samo zidentyfikowano duplikaty!  

W przeciwieństwie do Lindy, Gino rozważał wpływ zmian na morale i produktywność. Dzięki 

zaangażowaniu pracowników w ten proces, zmiana Gino stała się ich zmianą – z premią jako nagrodą. 



UPEWNIJ SIĘ, ŻE KAŻDA INICJATYWA MA PRZEDSTAWICIELA 

Linda Baker stała się agentem zmian dla Baker Chemical nie tylko dlatego, że zgłaszali się do niej 

pracownicy administracyjni. Miała entuzjazm i determinację, aby przenieść firmę na 

skomputeryzowaną księgowość. Każdy, kto chce być agentem zmian, musi mieć te cechy, aby odnieść 

sukces. Co ważniejsze, agent musi być szanowany przez tych, od których oczekuje się akceptacji 

zmiany. Agent zmiany, któremu brakuje entuzjazmu lub osobistej wiarygodności, poniesie porażkę. 

Biedni agenci powodują, że sama zmiana traci wiarygodność. Zmiana będzie wymagać więcej wysiłku i 

nakładów, nawet jeśli najbardziej szanowany lider zostanie wprowadzony jako zastępczy agent zmiany. 

Jeśli zmiana jest wystarczająco ważna, aby ją wdrożyć, wystarczająco ważne jest, aby mieć 

odpowiedniego agenta. Poświęć trochę czasu na dokonanie właściwego wyboru agenta. Będzie to 

najlepsza inwestycja, jaką dokonasz w procesie zmian. Analitycy zmian określają gotowość firmy do 

zmian. Dlatego konsultant Lindy Baker dostarczył jej przykładowy kwestionariusz analityczny do 

wypełnienia przed wdrożeniem. Oprócz agenta każda zmiana firmy potrzebuje sponsora. To osoba lub 

grupa promująca zmianę w firmie, podczas gdy agent jest odpowiedzialny za skuteczne 

przeprowadzenie zmiany. Linda była w rzeczywistości zarówno sponsorem, jak i agentem zmiany. 

Podobnie Gino Lazaro z American Pen Company. W wielu przypadkach obowiązki będą spoczywać na 

różnych ludziach. Osoby dotknięte zmianą to ludzie, którzy muszą coś zmienić w swojej wiedzy, 

umiejętnościach, zachowaniu lub postawie, aby zmiana się powiodła. Osoby dotknięte chorobą Bakera 

to pięciu pracowników administracyjnych Lindy. Odpowiedzi Lindy na pytania dotyczące zmian 

pozwoliły jej zrozumieć wagę planowanego wdrożenia. Kwestionariusz zmusił ją do rozważenia 

szczegółów przejścia z ręcznej księgowości na system komputerowy oraz wymaganego szkolenia 

personelu. Obawa o bezpieczeństwo pracy sprawiła, że jej pracownicy opierali się tej zmianie. Aby 

złagodzić ich obawy, Linda musiała zmienić trening w funkcję sprzedaży, aby przełamać ich opór. 

Ostatecznie zarządzanie zmianą było o wiele trudniejsze, niż początkowo myślała Linda.  

WYZNACZ LIDER ZMIAN 

Sponsorzy zmian identyfikują potrzebę zmian. Mogą pochodzić z dowolnego miejsca w organizacji. 

Urzędnicy pocztowi, na przykład, mogą określić lepsze sposoby sortowania i dostarczania 

korespondencji i sugerować tę zmianę kierownictwu. Jeśli zmiana zostanie zaakceptowana, pomagają 

zaplanować wdrożenie. Liderzy zmian ułatwiają proces wdrażania. Wspierają plany zmian i 

współpracują z agentami zmiany i sponsorami. Z kolei agenci zmiany zwracają się do lidera, który 

kieruje wykonaniem każdego planu. Liderzy zmian są podobni do liderów kluczowych kompetencji i są 

tak samo niezbędni dla długoterminowej kondycji firmy. Większe firmy zwykle zatrudniają 

pełnoetatowych liderów zmian; mniejsze firmy mają skromniejsze zobowiązania. Im mniejsza firma, 

tym większe prawdopodobieństwo, że liderem zmian będzie prezes lub właściciel. Znaczenie roli 

pozostaje jednak takie samo, bez względu na wielkość firmy. W sprawie Baker Chemical Linda była 

sponsorem, agentem zmian i, tak naprawdę, korporacyjnym liderem zmian. Gdyby Baker Chemical była 

firmą o wartości 100 milionów dolarów i zatrudniającą 700 pracowników, Linda prawdopodobnie 

miałaby pełnoetatowego lidera zmian. To dobry moment na zapoznanie się z przypadkiem Blue Sea 

Foods Inc. 

Hank Xyler otworzył pierwszą restaurację Blue Sea z owocami morza w 1961 r. i zdołał otwierać jeden 

nowy sklep każdego roku przez następne 10 lat. W ciągu następnych 20 lat indywidualni właściciele 

franczyz zbudowali i prowadzili 700 franczyz w Ameryce Północnej, Europie i na Pacyfiku. Hank nadal 

był właścicielem i operatorem 11 sklepów. Duże franczyzy restauracyjne stają przed wyzwaniem 

utrzymania spójności jakości jedzenia i obsługi wśród wielu właścicieli. Hank poczuł ,że zadanie było to 

niemożliwe, ponieważ zawsze było 10-15 procent restauracji, które utrzymywały renegackie procesy 

żywieniowe lub złe standardy obsługi. Raporty o źle ugotowanych rybach i niegrzecznych pracownikach 



docierały co tydzień do centrali, zmuszając prawników wewnętrznych do pisania listów do przestępców 

franczyzobiorców. Coroczna selekcja wykazała, że Hank był na najniższym poziomie w historii, jeśli 

chodzi o odporność jego franczyzobiorców na standardy jakości. Odmówił zamknięcia aresztu 

planistycznego, dopóki menedżerowie i doradcy nie rozwiążą problemu. Wiceprezes ds. działalności 

franczyzowej zaproponował firmie zatrudnienie lidera zmian na pełen etat. Hank i inni menedżerowie 

wyższego szczebla argumentowali, że nowa osoba powinna zająć się kontrolą jakości, a nie zarządzać 

zmianami. Wiceprezydent bezlitośnie bronił swojej definicji stanowiska. Utrzymanie standardów 

jakości jest symptomem większego problemu. Oznacza to, że firma po prostu nie jest wystarczająco 

silna we wdrażaniu zmian. Każda zmiana dokonana w menu lub podejściu do obsługi musi być 

jednolicie wdrożona we wszystkich 700 restauracjach. Kontrola jakości staje się problemem w 

przypadku braku zgodności z normami. W biznesie restauracyjnym różnorodność i ciągłe zmiany są 

niezbędne do utrzymania lojalności klientów. Hank był przekonany. Aby zwiększyć przychody i udział 

w rynku, niezbędna była jednolitość zmian. Restauracje z renegackimi przepisami i procedurami nadal 

będą odwracać uwagę od zmian franczyzowych. Zgodził się zatrudnić lidera zmian.  

Hank faktycznie przekazał liderowi większą odpowiedzialność, niż pierwotnie proponował. Liderem 

było nie tylko opracowanie i wdrożenie zmian franczyzowych; sprawdzał zmiany anonimowo, bez 

uprzedzenia. Franczyzobiorcy, którzy nie wprowadzą zmian zgodnie z zaleceniami, ryzykują utratę 

swoich praw do franczyzy. Prawo do odwołania franczyzy zapewniło liderowi zmian uwagę i szacunek 

operatorów restauracji. W zeszłym roku sklepy renegatów Hanka wynosiły 4 procent, w porównaniu z 

10 procentami. Ludwig Inc., nasza sprawa corocznej selekcji i planowania, oferuje inne podejście do 

zmiany przywództwa, głównie ze względu na jego wielkość. Ponieważ technologia komputerowa 

zmieniała się tak szybko, Ludwig mianował Lee Wilsona pełnoetatowym wiceprezesem ds. zmian, aby 

zachęcić sponsorów i agentów zmian. Sprawdźmy, co znalazł.  

Segregacja Lee, przeprowadzona przed planowaniem aresztu, zidentyfikowała wiele słabości w 

zarządzaniu Ludwiga i wdrażaniu zmian. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla nie posiadało 

umiejętności diagnozowania potrzeby zmian. Wymagali szkolenia, aby:  

* zdiagnozować potrzebę i gotowość Ludwiga do zmian;  

* skutecznie projektować i komunikować plany zmian;  

* identyfikować i odnosić się do emocjonalnych reakcji na zmianę;  

* ograniczaj i zarządzaj negatywnymi reakcjami na zmiany 

Głównym celem Lee było przeszkolenie 60 wyższej kadry kierowniczej w zarządzaniu zmianą do końca 

roku podatkowego. Plan działania sugerowany w celu osiągnięcia tego celu polegał na zaangażowaniu 

60 liderów w 15-osobowych zespołach na jednotygodniowe szkolenie rozpoczynające się 15 marca, 15 

czerwca, 15 września lub 15 grudnia bieżącego roku podatkowego.  

Lee zwiększył świadomość specyficznych potrzeb Ludwiga w zakresie zarządzania zmianami. Jeśli uda 

mu się osiągnąć swoje cele, stworzy organizację bardziej podatną na zmiany. Liderzy zmian przez swoje 

istnienie wykazują zaangażowanie organizacji w zmiany. Pracownicy akceptują to jako ciągły proces 

przywództwa i z czasem opór przed samą zmianą zanika.  

PRZYGOTOWANIE PLANU ZASOBÓW W CELU WPROWADZENIA ZMIAN 

Posiadanie lidera zmian jest ważne, ale nie wystarczy, aby zapewnić pomyślne wdrożenie zmian. Plan 

zasobów jest również krytyczny. Stworzony i monitorowany przez liderów zmian, plan zasobów 

wprowadza plany działania do planów biznesowych na bieżący rok. Daje to cztery wyraźne korzyści: 



* Wdrażanie zmian jest wprowadzane jako etap ogólnego planowania biznesowego. 

* Planowanie zmian staje się przyjętą praktyką. Im bardziej normalne staje się planowanie zmian, tym 

bardziej są one oczekiwane przez dotknięte nią osoby, co z czasem prowadzi do mniejszego oporu. 

* Uwzględnienie celów zmian i planów działania podczas corocznej selekcji wymusza spójne podejście 

do wyznaczania celów. 

* Roczne planowanie biznesowe z datami kamieni milowych do monitorowania postępów zapewnia 

naturalny klimat do śledzenia wdrażania zmian. 

To doskonały czas na powrót do Baker Chemical Company i śledzenie postępów Lindy we wdrażaniu 

proponowanych przez nią zmian administracyjnych. 

Kiedy Linda zakończyła zaproponowaną analizę zmian administracyjnych, wróciła do konsultanta ds. 

zmian, aby przestudiować plany wdrożenia. Linda czuła się teraz na tyle kompetentna, by opracować 

swój plan wdrożenia zmian. 

Plan Lindy uwzględnia kluczowe kryteria sukcesu niezbędne do zmiany, planowania zarówno w 

zakresie zasobów technologicznych, jak i ludzkich. Łagodzi obawy związane z zakończeniem pracy, 

sprzedając zmianę jako okazję do szkolenia personelu, a nie rozwiązania. Szczególnie zaproszenie 

personelu do zgłaszania pomysłów na wdrożenie. Ten krok pomógł Baker Chemical wydobyć się z 

biednych początków zmian. Aby docenić korzyści płynące z planowania wdrożenia od samego 

początku, nie ma lepszego przykładu niż firma Blue Sea Foods Inc. firmy Hank Xyler. 

Liderem zmian Hanka został Jim Thames. Jego pierwszym zadaniem było uczestniczenie w dyskusjach 

liderów dotyczących zmian w światowym menu obiadowym. Pierwszą inicjatywą Hanka dotyczącą 

menu obiadowych było włączenie sałatki obiadowej z owocami morza. Ogólnoświatowa troska o 

kondycję i zdrowie skłoniła badaczy żywności do podkreślenia sałatek jako okazji do sprzedaży. Ankiety 

przeprowadzone wśród klientów pozwoliły zidentyfikować pożądane kombinacje i ilości owoców 

morza, sałaty i dodatków. Do ustalenia były jeszcze specjalne składniki sosu. Podczas spotkania 

przydzielono uczestnikom działania, a Jim podjął wyzwanie przygotowania wstępnych planów 

wdrożeniowych dla 700 restauracji. Kiedy komisja planistyczna ponownie się zebrała, przedstawił 

proponowany plan wdrożenia w postaci harmonogramu. Składniki receptury musiały być najpierw 

sfinalizowane – i nie później niż w połowie maja, jeśli cele sprzedażowe miały zostać osiągnięte w tym 

roku. Będą dwa miesiące testów w restauracjach należących do firmy, aby poprawić jakość i 

konsystencję samej sałatki oraz ustalić rekordy sprzedaży, które zostaną przekazane franczyzobiorcom. 

Szczegółowe instrukcje dotyczące przepisów zostaną dostarczone do wszystkich franczyzobiorców 

przed zakończeniem dwumiesięcznych testów, co pozwoli każdej restauracji na przetestowanie sałatki 

i rozwiązanie wszelkich problemów. W lipcu centrala miała podawać wyniki sprzedaży i danych 

testowych, a jeśli są pozytywne, zachęcać do natychmiastowego przyjęcia zmian w menu. Jim 

zaproponował, aby wstępne kontrole wdrożenia były przeprowadzane przez kontrolę jakości przez cały 

sierpień. Dla osób mających trudności można wdrożyć plany działań naprawczych. Aby upewnić się, że 

sałatka jest spójna we wszystkich franczyzach, przepis na sałatkę zostanie dodany do kontroli 

audytowych na nadchodzący rok: od września ktoś z kontroli jakości będzie jadł sałatkę w każdej 

franczyzie. Chociaż spotkanie planistyczne przyniosło drobne poprawki do planu Jima Thamesa, zostało 

ono przyjęte ,w zasadzie. Włączając testy i kontrole audytu, odpowiedział na obawy Hanka dotyczące 

spójności receptury. Zwiększona sprzedaż podczas testów zmniejszyła odporność franczyzobiorców na 

zmiany. Hank był również zachwycony, widząc, jak jego pracownicy kontroli jakości pomagają 

franczyzobiorcom we wdrażaniu zmiany. W przeszłości zawsze istniały napięcia między kontrolą jakości 



a franczyzobiorcami. Kiedy kontrola jakości zaczęła pomagać franczyzobiorcom w osiąganiu większych 

sukcesów, napięcia osłabły. 

UPEWNIJ SIĘ .ŻĘ PODMIOTY ZMIAN PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO WDROŻENIA 

Inicjatywy dotyczące zmian zawodzą, gdy cele i działania firmy nie są zgodne z celami i działaniami 

pracowników. Pracownicy z aspiracjami zawodowymi koncentrują się na polityce organizacyjnej, 

podczas gdy organizacje kierują się ekonomią swojego rynku. Znajdź sposób na połączenie tych dwóch 

osób, a pracownicy chętnie przyczynią się do zmian organizacyjnych. Jeśli nie uda Ci się połączyć tych 

dwóch rzeczy, nie uda Ci się osiągnąć optymalnej realizacji. Fundament wspierający te filary ma wiele 

poziomów. Zaczyna się od zrozumienia osobistych planów zawodowych każdego pracownika. Dzięki 

tej wiedzy liderzy dopasowują cele segregacji firmowej do celów pracownika. Jest to próba 

dostosowania celów pracowników do celów organizacji. Liderzy uzyskują zaangażowanie pracowników 

w osiąganie celów podczas corocznych przeglądów wyników. Kiedy pracownicy osiągają te cele, są 

nagradzani w sposób odpowiadający ich osobistym celom zawodowym. Jeśli celem pracownika jest 

zarobienie większej ilości pieniędzy, osiągnięcie jego celów oznacza więcej pieniędzy. Jeśli awans jest 

ważnym celem osobistym, to jest to nagroda. Roczny przegląd wyników staje się wtedy przeglądem 

sukcesów i porażek pracownika w działaniach osobistych, które wspierają działania korporacyjne. 

Nagrody wzmacniają zachowanie i kulturę pożądaną przez firmę. Komunikacja przywództwa ma 

fundamentalne znaczenie dla tego dostosowania. Wizja, misja, strategie, cele i działania firmy muszą 

być jasno zakomunikowane, następnie ponownie zakomunikowane, a następnie wzmocnione. Każdy 

pracownik powinien zrozumieć, jak firma chce wyglądać za pięć lat i co musi zmienić w swojej 

codziennej działalności, aby przybliżyć firmę do realizacji jej wizji. Odnoszący sukcesy liderzy 

komunikują się za pośrednictwem notatek, prezentacji, spotkań, urzędów miejskich i indywidualnych 

zachęt. Stosowanie jednego lub dwóch z tych podejść nie jest wystarczającym wzmocnieniem. Liderzy 

muszą stosować je konsekwentnie – i wielokrotnie – dopóki działania wszystkich nie będą 

odzwierciedlać wizji firmy. Tylko wtedy masz kulturę, która wspiera pomyślne wdrażanie zmian. 

Większość twoich pracowników jest znacznie mądrzejsza, niż pozwalają im na to ich obowiązki. Mają 

kreatywność i energię, którą często maskują ukryte i polityczne plany. Mogą myśleć, że mówienie o 

nieefektywności i problemach przysporzy więcej kłopotów niż jest to warte lub nie zadowoli 

przywódców. Powiedz jasno, że tak nie jest. Niech więc pomyślą. Zachęć ich do myślenia. Od tego 

zależy Twój sukces! American Pen Company pokazała, jak ważne jest zaangażowanie pracowników w 

przygotowanie planów wdrożeniowych. Alternatywą jest atmosfera strachu, jakiej doświadczyła Linda 

Baker, kiedy po raz pierwszy ogłosiła swój plan. Engineering Software Inc. przedstawia kolejny 

przypadek ilustrujący, czego nie należy robić. 

Engineering Software Inc. zatrudniało 325 osób przy projektowaniu, tworzeniu i produkcji 

oprogramowania inżynierskiego dla klientów na całym świecie. Sprzedaż w wysokości 863 mln USD 

stale rosła przy średniej ważonej z pięciu lat wynoszącej 16,5 procent. Jednego roku dyrektor 

operacyjny Simon Bates stanął przed wyzwaniem spadku zysku do 21 milionów dolarów z 35 milionów 

dolarów dwa lata wcześniej. Sfrustrowany niezdolnością swoich menedżerów do rozwiązania 

problemów związanych z eskalacją wydatków, Simon w końcu nakazał im natychmiastową redukcję 

personelu o 15 osób. W obliczu krótkiego terminu wprowadzenia zmiany, menedżerowie wybrali 15 

pracowników, którzy byli najmniej zajęci w tamtym czasie. Szacunkowe oszczędności z tytułu 

obniżonych wynagrodzeń i świadczeń wyniosły 1,2 mln USD. Trzy tygodnie po zwolnieniu pracowników 

Simon odebrał telefony od ważnych klientów, skarżących się, że oprogramowanie nie jest realizowane 

zgodnie z umowami. Kiedy przeprowadził dochodzenie, dowiedział się, że 3 z 15 zwolnionych osób były 

kluczem do realizacji niektórych umów z klientami. Po raz kolejny wpadł we wściekłość na swoich 

menedżerów. 



Interesującą lekcją z przypadku Simona jest to, że Engineering Software zareagowało na 

krótkoterminową presję na zysk, likwidując 15 osób, które nie były obecnie zajęte. Nie 

przeprowadzono żadnej analizy, aby ustalić, które 15 osób w organizacji miało słabe wyniki. Nie istniał 

żaden plan, aby określić obecny stan firmy i określić, gdzie zmiana powinna go doprowadzić w 

przyszłości. Menedżerowie Simona bez zastanowienia reagowali na rozkazy. W końcu nigdy nie 

proszono ich o myślenie. Dyktatorski styl zarządzania Simona uczynił wykonywanie rozkazów drogą 

najmniejszego oporu: ponieważ nie były one częścią planowania zmian, jego menedżerowie nie mogli 

być pociągnięci do odpowiedzialności za jej wdrożenie. Simon mógłby osiągnąć lepszy wynik, gdyby 

poprosił swoich menedżerów o zidentyfikowanie 15 pracowników, którzy nie dodali żadnej wartości 

do trwałego sukcesu firmy. Kiedy Linda zakończyła planowanie zmian Baker Chemical, pracownicy 

administracyjni utworzyli zespół przejściowy. Byli otwarci na nowy komputerowy system księgowy. 

Uczestnictwo w kursach komputerowych na koszt firmy było przedstawiane jako inwestycja w personel 

Baker, a nie jako działanie zaradcze dla słabych pracowników. W najgorszym przypadku lepsze 

szkolenie sprawiłoby, że byliby bardziej zdolni do zatrudnienia, jeśli zdecydują się odejść w przyszłości. 

Gotowość Lindy do płacenia za szkolenie wyeliminowała obawy jej pracowników przed zastąpieniem. 

Chociaż podczas przejścia z rachunkowości ręcznej na skomputeryzowaną wystąpiły problemy 

techniczne, zmiana została zakończona w ciągu sześciu miesięcy. Linda przekształciła rewolucję 

pracowniczą w ewolucję lepszych procesów biznesowych. Jim Thames osiągnął ten sam wynik z 

personelem kontroli jakości Blue Sea. Kiedy wysłał ich w dziedzinie franczyzobiorców, był w stanie 

zdobyć pomysły od tych franczyzobiorców. Opublikował dobre pomysły z tej dziedziny w swoim 

comiesięcznym biuletynie franczyzowym. Poprawiły się relacje z franczyzobiorcami. Bariery do zmian 

spadły. Rezultatem była organizacja bardziej podatna na pozytywne zmiany. 



WYELIMINUJ GŁÓWNE RÓŻNICE POMIĘDZY WARTOŚCIAMI FIRMY A KLIENTA 

Wartości firmy wypracowane niezależnie od potrzeb klienta są zwykle skoncentrowane na sobie. 

Liderzy w takich organizacjach zajmują się własną hierarchią, przetwarzaniem papieru i procedurami 

w zakresie sprzedaży, marketingu, produkcji, finansów i zasobów ludzkich, zamiast skupiać się na 

kliencie. Angażują się w wojny o murawę i mają tendencję do obwiniania się nawzajem za słabe wyniki, 

zamiast dążyć do ulepszeń. Liderzy i pracownicy tych firm, bardziej troszcząc się o instynkt 

samozachowawczy niż o satysfakcję klienta, mają tendencję do marnowania czasu i ponoszenia 

wydatków, próbując uniknąć odpowiedzialności. Bez zmian firmy o takich kulturach są skazane: w 

najlepszym przypadku na przeciętne wyniki, w najgorszym na porażkę biznesową. W odnoszących 

sukcesy firmach liczy się tylko najwyższa wydajność. Doskonałym przykładem dopasowania wartości 

firmy i klienta jest firma Dresham Dry Cleaners.  

Dresham Dry Cleaners to sieć 17 pralni chemicznych działających w czterech miastach. Właściciel Lew 

Dresham uważa, że obsługa klienta w sieci wymaga poprawy. Sklepy zostały dodane w miarę wzrostu 

popytu, ale nowi pracownicy nie zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie public relations. Znaczny 

wzrost skarg klientów z 6 z 17 lokalizacji skłonił Lew do ponownego przyjrzenia się wartościom 

interesariuszy z kierownikami sklepów. Kiedy menedżerowie spotykali się w celu przeprowadzenia 

selekcji, Lew poprosił każdego z nich o wymienienie swoich poglądów na temat wartości klienta, firmy, 

dostawcy i udziałowca. Następnie omówili każde zgłoszenie i uzgodnili wspólny zestaw postrzeganych 

wartości. Resztę czasu w segregacji zawodowej spędzili dyskutując o tym, jak wartości Dresham mogą 

spełnić oczekiwania interesariuszy. Większość uważała, że „zadowolenie klienta za wszelką cenę” 

oznacza uprzejmość i obsługę tego samego dnia. Ośmiu z 17 menedżerów przyznało jednak, że nie 

praktykowali uprzejmości ani usług tego samego dnia z taką determinacją, jak powinni. Uważali, że 

recepcjoniści wykonali swoje zadania należycie, ale bez ciepła w stosunku do klienta. Trzy z 17 sklepów 

nigdy nie zapewniały pralni chemicznej tego samego dnia. Odbiór był zawsze na następny dzień lub 

dwa dni od daty nadania. Wartości firmy już odpowiadały oczekiwaniom w zakresie bezpiecznego 

sprzątania. Czasami ubrania ulegały zniszczeniu, ale „zadowolenie klienta za wszelką cenę” oznaczało 

bez wątpienia wymianę. Wszyscy kierownicy sklepów zgodzili się ulepszyć dwa procesy: zapewnić 

obsługę tego samego dnia dla wszystkich ubrań zrzuconych przed godziną 11:00 oraz zapewnić 

każdemu sprzedawcy co najmniej trzygodzinne szkolenie grzecznościowe przed jego pierwszą zmianą.  

Lew nalegał, aby te ulepszenia procesu zostały przyjęte jako plany działania na nadchodzący rok. 

Wyznaczono również cele, jakimi są najwyższy zysk i satysfakcja pracowników – synchronizacja 

wartości wszystkich interesariuszy Dresham. Kiedy analizowane są wartości klientów i firmy, nadszedł 

czas na zbadanie wyników konkurencji. Jak skutecznie konkurenci dopasowują wartości klientów? 

Zbieranie informacji podczas segregacji powinno dać jasny obraz zalet i wad Twojej firmy. Dresham 

czuł, że obsługa w tym samym dniu i uprzejmość klienta odróżnią ich wyniki od konkurencji. W czasie 

selekcji osiągi Dreshama były bardzo podobne do wyników konkurentów. Kiedy poważnie 

przeanalizowano wartości klientów, możliwość konkurencyjnego wyróżnienia usług Dresham stała się 

jasna. Zapewnił unikalny wgląd w przewagi konkurencyjne. Old Orchard Fruit and Vegetable to drugi 

przypadek dopasowania wartości firmy i klienta.  

Old Orchard Fruit and Vegetable uprawia i zbiera wiele owoców i warzyw ze swojej farmy o 

powierzchni 15 000 akrów. Właściciel Sam Pullman zbudował firmę do sprzedaży w wysokości 80 

milionów dolarów w ciągu 22-letniej historii. Inne duże gospodarstwa rolne rozwijały się przez lata, aby 

konkurować z Old Orchard, co utrudniało Samowi osiągnięcie celu sprzedaży w wysokości 100 

milionów dolarów. Wierzył, że jego cel można osiągnąć poprzez obniżenie cen warzyw masowych - 

ziemniaków, marchwi i grochu. Postanowił obniżyć te ceny o 12 proc. na nadchodzący sezon. Kiedy 

minął pierwszy sezonowy miesiąc, jego księgowi sporządzili porównawcze sprawozdania finansowe, 



sezon po sezonie, wykazujące spadek sprzedaży z 32 milionów dolarów do 26 milionów dolarów. 

Zakłopotany spadkiem, Sam spotkał się z kilkoma dystrybutorami, aby zapytać, dlaczego klienci nie 

korzystają z korzystnych cen. Rada dystrybutorów wyjaśniła to. Konsumenci kupują warzywa w stałych 

ilościach. Obniżanie lub zwiększanie cen ma niewielki wpływ na zachowania zakupowe. Konsumenta 

interesuje przede wszystkim świeżość, jakość i bogata kolorystyka produktu.  

Obniżając ceny bez zrozumienia wartości klienta, Sam Pullman oddał zysk. Synchronizacja z 

wartościami klientów oznaczała poprawę jakości poprzez lepsze procesy uprawy i zbioru, a nie 

obniżanie cen. W rzeczywistości, później Sam poprawił bogactwo swoich produktów bardzo niewielkim 

kosztem, a następnie podniósł ceny o 16 procent – i odebrał udział w rynku swoim konkurentom! 

OPRACUJ KONKURENCYJNE STRATEGIE ZAPEWNIAJĄCE WARTOŚCI DLA KLIENTA 

Tworzenie strategii konkurencyjnych nie jest procesem statycznym. To jest ciągłe. Przewaga 

konkurencyjna teraz może nie być tak korzystna za trzy miesiące od teraz, po tym, jak konkurenci 

dokonają własnych usprawnień procesów. Przewagę osiągają ci, którzy dodają największą wartość dla 

klienta przy najmniejszych zasobach – czyli ci, którzy dostarczają to, czego klienci chcą, kiedy chcą, po 

najniższych kosztach. Dresham spełnił te wymagania, oferując usługi pralni chemicznej tego samego 

dnia i zwiększoną uprzejmość. Gdyby klienci Dresham interesowali się tylko ceną, Dresham mógł 

faworyzować tańsze procesy czyszczenia niż usługi tego samego dnia. Wróćmy do Dresham, aby 

zrozumieć, w jaki sposób łączy przewagę konkurencyjną z wartościami klienta.  

Wymagane ciągłe doskonalenie to zestaw działań niezbędnych do rozwijania tej przewagi. W takim 

przypadku wymagane jest przeszkolenie sprzedawców w zakresie uprzejmości, dyplomacji i obsługi 

klienta. Sprzątanie tego samego dnia zapewnia większą wartość szybciej niż konkurencja. Połączenie 

tych dwóch, bez dodatkowych kosztów, staje się przewagą konkurencyjną Dresham. Aby osiągnąć 

wymaganą zmianę, Lew stworzył dwa zdefiniowane procesy. Nowi pracownicy nie mogą rozpocząć 

pracy , aż ukończą kurs. Proces  uwzględnia wszystkie aspekty czyszczenia na sucho tego samego dnia. 

Zamiast losowego grupowania według koloru, powodującego opóźnienia i 24-godzinną realizację, 

Dresham opracował nowy proces oznaczania kolorami według pożądanych czasów realizacji. Czerwony 

stał się ekspresową etykietą na sprzątanie o 11:20; zielony na 14:20; niebieski na 15:50; fioletowy na 

godzinę 18:00 biegać. Przetwarzanie można teraz kontrolować według czasu odbioru przez klienta, w 

przeciwieństwie do wewnętrznych cykli produkcyjnych.  

Dresham zaplanował każdy proces, aby wskazać możliwości zaoszczędzenia czasu i stworzyć nowe 

wzorce do pomiaru wydajności konkurencyjnej. Houston Paper zmagał się z nieco inną kwestią strategii 

konkurencyjnej niż Dresham.  

Houston Paper produkuje opakowania kartonowe, osiągając 172 miliony dolarów sprzedaży w 21 

branżach. Prezes Jeff Callion zaobserwował zmieniające się wartości klientów w ciągu ośmiu lat pracy 

w Houston. Badania przeprowadzone w pierwszym roku jego prezydentury wykazały, że klienci byli 

zaniepokojeni wytrzymałością kartonowych pudeł i pojemników. Houston postawiła na siłę iz dumą 

prowadziła wszystkich konkurentów w sprzedaży wzmocnionych kontenerów producentom 

produktów przemysłu ciężkiego. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem presji konkurencyjnej w 

branżach, wartości dla klientów przeniosły się z wytrzymałości pojemników na koszt jednostkowy. W 

zeszłym roku Jeff utworzył grupę zadaniową, aby określić pięć obszarów, w których Houston Paper 

może obniżyć koszty produkcji i wynikające z tego ceny dla klientów.  

Zalecenia grupy zadaniowej obejmowały: zastosowanie nieco tańszego produktu łączącego bez 

kompromisów w zakresie wytrzymałości; renegocjacja cen papieru surowego dostawcy w oparciu o 



wzrost zakupionej ilości; likwidacja czterech stanowisk pracowniczych; redukcja procedur obsługi 

produktów; oraz stworzenie alternatywnego harmonogramu wysyłek.  

Houston Paper rozmawia z klientami co roku przed coroczną selekcją, aby upewnić się, że zmiany 

wartości i oczekiwań klientów są jasno rozumiane. W ten sposób Jeff stale poprawia dostarczanie 

satysfakcji klienta. 

ZIDENTYFIKUJ PROCESY BIZNESOWE, KTÓRE NALEŻY POPRAWIĆ 

Procesy biznesowe, takie jak te zidentyfikowane przez Dresham Dry Cleaners, to zbiór codziennych 

zadań, których suma staje się zdolnością firmy do zaspokojenia potrzeb interesariuszy – a przede 

wszystkim klientów. Zadania są często pogrupowane według linii funkcjonalnych do celów 

sprawozdawczości organizacyjnej. Na przykład reklama, przygotowywanie materiałów promocyjnych 

produktów, projektowanie opakowań są często pogrupowane w ramach funkcji marketingowej, 

podlegającej swojemu kierownikowi lub wiceprezesowi. Czynności produkcyjne, od zamówienia 

surowców po wysyłkę, mogą podlegać wiceprezesowi produkcji. Podobna organizacja istnieje dla 

finansów i księgowości, zasobów ludzkich, obsługi klienta i ogólnych funkcji administracyjnych. 

Najczęściej wyświetlane na wielopoziomowych schematach organizacyjnych, grupy funkcyjne są 

powszechnie określane jako „silosy”, tak nazwane ze względu na ich pionowe linie podległościowe, od 

pracowników pierwszej linii, przez kierownictwo średniego szczebla, po kierownictwo wyższego 

szczebla. Raportowanie pionowe motywuje menedżerów do wykazania swojego wkładu w wyniki na 

wyższy poziom zarządzania. To jeden z ważnych sposobów, w jaki menedżerowie zwiększają swoje 

szanse na rozwój kariery. W tego rodzaju wymianie niewiele uwagi można poświęcić potrzebom innych 

silosów. Koordynację pozostawia się starszemu wiceprezesowi lub prezesowi. Problem polega na tym, 

że klienci polegają na harmonijnym funkcjonowaniu wszystkich silosów. Klienci kupują produkty lub 

usługi od firmy, a nie oddzielonej części. Oczekują, że zamówienie złożone ze sprzedażą zostanie szybko 

skierowane do produkcji, wyprodukowane zgodnie z ich specyfikacją, a następnie dostarczone na czas 

i z fakturą. Wartość jest dostarczana tylko dzięki ujednoliconym i skoordynowanym funkcjom ze 

wszystkich silosów. Krótko mówiąc, klientów nie obchodzą wewnętrzne problemy firmy. Chcą wysokiej 

jakości produktów i usług dostarczanych na czas. Ta pionowa odpowiedzialność w silosach jest zatem 

sprzeczna z potrzebami klientów. Nikt nie ponosi pełnej odpowiedzialności za satysfakcję klienta 

między złożeniem zamówienia a dostarczeniem produktu. Nikt nie określa potrzeb klienta, nie pisze 

zamówienia, nie zapewnia produkcji zgodnie ze specyfikacją, a następnie pakuje i dostarcza klientowi 

produkt dokładnie zgodnie z życzeniem. Zamiast tego każdy silos wykonuje zadania zgodnie z 

wymaganiami swojego lidera, a następnie przekazuje produkty i dokumenty do następnego silosu. 

Osoby działające w jednym silosie nie są zainteresowane tym, co dzieje się w następnym. Zrealizowała 

swoje zadania zgodnie z harmonogramem, dostępnymi zasobami i harmonogramem - wszystkie 

czynniki wygody wewnętrznej, a nie satysfakcja klienta. Aby określić, czy procesy biznesowe respektują 

wartości klientów, liderzy muszą spojrzeć poza granice silosów. Dostawa produktu dotyczy na przykład 

przyjmowania zamówień, produkcji i dystrybucji. Podobnie procesy zakupowe mogą obejmować 

wszystkie silosy. Identyfikacja każdego procesu, a następnie śledzenie jego działań w każdym 

funkcjonalnym silosie często ujawnia nieefektywność i duplikację. Każdy dział może mieć własne koszty 

administracyjne i personel pomocniczy, aby zapewnić przygotowanie, złożenie i przeniesienie 

dokumentów do następnego silosu. Ta czynność zwiększa koszt produktu dla klientów, ale nie zawsze 

dodaje wartość. To, co wydaje się być uzasadnionym wydatkiem na produkcję, może zostać powielone 

w innych działach. Przygotowywanie biznesplanów przez silos nie zawsze jasno identyfikuje procesy 

wymagające poprawy. Aby upewnić się, że plany są oparte na potrzebach klientów, każdy proces należy 

prześledzić w każdym silosie, aby określić, w jakim stopniu te potrzeby są zaspokajane oraz przy jakim 

koszcie i poziomie wydajności. Tylko dzięki temu procesowi można zidentyfikować nieefektywność i 



marnotrawstwo do eliminacji. Pułapki segregacji silosów są dobrze demonstrowane przez Green Bay 

Manufacturing. 

Green Bay Manufacturing Ltd., odnoszący sukcesy producent dywanów na całym świecie, utrzymuje 

sprzedaż na poziomie 820 milionów dolarów. Kierownictwo firmy jest organizowane przez jej prezesa, 

George'a Apso, zgodnie z tradycyjnymi liniami funkcjonalnymi. Ostatnio nasiliły się wewnętrzne spory, 

szczególnie między wiceprezesami ds. sprzedaży i produkcji. Obaj często kłócą się o czas produkcji i 

dostawy produktu. Ich odpowiedni personel pomocniczy zwiększył się, aby zapewnić, że wszystkie 

kwestie sporne są udokumentowane, podnosząc koszty ogólne i osiągając próg rentowności sprzedaży 

w tym procesie. George zniecierpliwił się kłótnią i ostatecznie zatrudnił zewnętrznych doradców, aby 

wydali zalecenia. Po miesiącu badań doradcy byli przekonani, że organizacja Green Bay jest wylęgarnią 

problemów klientów. Funkcjonalne silosy działały niezależnie od siebie z niewielką wiedzą na temat 

ogólnych procesów dostarczania produktów. Wiceprezes ds. sprzedaży znał tylko swój obszar 

funkcjonalny, podczas gdy wiceprezes ds. produkcji nie wiedział nic o sprzedaży. Żaden z nich nie 

rozumiał działań w innych obszarach funkcjonalnych. Zamówienia na produkcję dywanów przesuwają 

się poziomo od przyjmowania zamówień w dziale sprzedaży do planowania i realizacji produkcji. Gdy 

zamówienia opuszczają sprzedaż skierowaną do produkcji, sprzedawcy zapominają o nich, chyba że 

klienci składają skargi. Produkcja ustala priorytety zamówień na podstawie własnego procesu 

planowania. Nie istnieje żaden związek między planowaniem produkcji a wartościami klienta. Każdy 

pracownik jest odpowiedzialny za małą część aktywności silosowej. Nikt nie jest odpowiedzialny za 

ogólne samopoczucie klienta. Kiedy klienci skarżyli się na opóźnienia produktów, kierownictwo 

zwiększało zapasy popularnych produktów dywanowych, aby zapewnić ich szybką dostępność. Green 

Bay rekompensuje pęknięte silosy podwójnym czasem pracy urzędnika i zwiększonym poziomem 

zapasów. Konsultanci przygotowali schemat istniejących procesów sprzedaży od złożenia zamówienia 

do dostawy i zaprezentowali go George'owi Apso. Odpowiedzialność za każdy proces spoczywa na 

kierownikach odnotowanych na dole każdego silosu. Zwróć uwagę, co się dzieje, gdy zlecenie 

przechodzi przez system Green Bay. Odpowiedzialność i kontrola przechodzi od wiceprezesa sprzedaży 

do wiceprezesa produkcji, kierownika kontroli zapasów do wiceprezesa finansowego. Każdy z nich ma 

ograniczoną wiedzę na temat działań drugiego i nikt nie ponosi ogólnej odpowiedzialności za dobre 

samopoczucie klienta, gdy zamówienie przechodzi przez system. Zwróć także uwagę, ile razy każde 

zamówienie jest sprawdzane i zatwierdzane. Czy każdorazowo wartość dodawana jest do klienta, czy 

też istnieje zbędny proces zwiększający koszt każdego zamówienia? Doradcy George'a zasugerowali, 

aby wyeliminować dublujące się koszty i skierować organizację na klienta, z dala od siebie. W swoim 

wstępnym raporcie doradcy zalecili firmie zidentyfikowanie każdego głównego procesu biznesowego, 

sporządzenie szczegółowego planu zadań, a następnie zaplanowanie usprawnień w celu 

przeorientowania organizacji. Każdy proces doskonalenia musiałby mieć plan zasobów technicznych i 

ludzkich, aby zarządzać każdą zmianą – zwłaszcza tam, gdzie istniejące procesy obejmowały lenna. 

Doradcy George'a zaproponowali również nowy proces sprzedaży. Odpowiedzialność za cały proces 

spoczywałaby na wiceprezesie operacyjnym, któremu podlegałby cały personel operacyjny, w tym 

również ze sprzedaży i księgowości. Wiele silosów zostaje zastąpionych jednym silosem, w którym 

wiceprezes ds. operacyjnych kieruje wszystkimi funkcjami, od zamawiania po rozliczenia. Dobrobyt 

klienta leży po stronie menedżerów kluczowych klientów przypisanych do głównych klientów: 

odpowiadają oni za utrzymywanie informacji na temat satysfakcji niezbędnej do celów i działań 

związanych z segregacją. Opiekunowie klienta są aniołami stróżami klienta, dbając o to, by zamówienia 

spełniały oczekiwania przy minimalnych kosztach. Zamówienia nie będą już przechodzić przez pięć 

silosów, zanim produkt i faktura zostaną dostarczone do klienta. Jeden lider zapewnia zgodność 

operacji, a menedżerowie ds. kluczowych klientów gwarantują najwyższą satysfakcję klientów. 

Opiekunowie klientów odradzają niepotrzebną obsługę produktów, sprawdzanie i powielanie kosztów. 



Zamawianie wprowadza ilości, wymagania dotyczące dostawy i kody harmonogramu bezpośrednio na 

początku procesu. Produkcja przebiega mechanicznie w kierunku terminów dostaw. Kontrole ilościowe 

i jakościowe są przeprowadzane raz, tuż przed wysyłką. Na koniec zafakturowane kwoty są 

porównywane z wartością otrzymaną przez klienta. Wytyczne dotyczące ceny minimalnej zachęcają 

menedżerów kont do rozważenia rozliczania wartościowego. Jeśli zamówienie jest unikalne - na 

przykład pod względem rozmiaru, partii farb lub czasu cyklu dostawy - może zostać zarobiona 

dodatkowa wartość. Decyduje się o tym dopiero pod koniec procesu sprzedaży, kiedy wartość można 

naprawdę określić. Z góry ustalone ceny często dają zysk, jeśli do wszystkich produktów zostaną 

przypisane średnie ceny. Nie wszystkie zamówienia są równe. Produkty o wyższej wartości dla klienta 

powinny przynosić firmie większą nagrodę. 

To jest doskonalenie procesu w najlepszym wydaniu. Klienci kierują wartościami firmy, menedżerowie 

kont kontrolują wydajność, a procesy, które nie dodają wartości, są eliminowane. Green Bay jest 

nagradzany fakturowaniem wartości, gdy klienci doświadczają większej satysfakcji, i karany niższymi 

cenami za słabą wydajność. Nagroda i kara stają się powiązane z satysfakcją klienta - łatwy do 

opanowania sposób na utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Historia Green Bay Manufacturing jest 

szczęśliwa. Niestety, nie wszystkie usprawnienia procesów dają taki rezultat – zwłaszcza jeśli 

przeliczono wartości klientów lub przewagi konkurencyjne firmy. Kirkland Trucking powinien całkiem 

ładnie przedstawić ten punkt widzenia. 

Kirkland Trucking posiada flotę 620 ciągników siodłowych, samochodów dostawczych i pojazdów 

kurierskich, świadcząc usługi krótko- i długodystansowe dla 154 klientów. Vern Kirkland jest 

właścicielem i zarządza działalnością z pomocą wielu menedżerów floty, dyspozytorów oraz kierowców 

pracujących w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. W zeszłym roku, kiedy Vern zauważył spadek 

popytu, odwiedził kluczowych klientów, aby zapytać dlaczego. Odkrył, że konkurenci lobbowali 

klientów za część biznesu, z którego wcześniej korzystał Kirkland. Każdy klient odczuwał presję 

dzielenia się pracą, nie chcąc być ekonomicznie zależnym od jednej firmy przewozowej. Rozłożenie 

ryzyka miało sens. Sam Vern miał do tego więcej niż jednego dostawcę paliwa. Zdecydował się na 

strategię najwyższej jakości obsługi klienta, aby wygrać  z powrotem. W ciągu następnych 12 miesięcy 

biznes nadal spadał, zmuszając Verna do sprzedaży pięciu ciężarówek w celu wyeliminowania 

nadmiernej wydajności. Ceny ciężarówek były niskie, a każda sprzedaż ponosiła straty. Zaniepokojony 

spadkiem fortuny, Vern przeprowadził wywiady z kilkoma dodatkowymi klientami. Tegoroczne 

wywiady były znacząco różne. Konkurenci zainstalowali w swoich ciężarówkach nowe oszczędne 

systemy i pobierali dwa centy na milę mniej niż Kirkland. Oferowali obniżone stawki klientom, którzy 

przywiązali do nich większą wagę, celowo ustalając niskie progi zwrotu gotówki, aby klienci mogli 

wcześniej uzyskać zwroty ilościowe. Podczas gdy Vern myślał, że klienci dzielą się pracą, aby rozłożyć 

ryzyko w ciągu ostatnich 12 miesięcy, konkurenci odkryli proces rabatowania klientów za oszczędności 

wynikające z oszczędności paliwa. Stworzyli przewagę konkurencyjną nad Kirklandem, okopując się na 

terytorium klientów Verna. 

Słaba inteligencja kliencka Verna spowodowała, że źle odczytał wartości klientów. Nawet dzisiaj, z 

systemem rabatów podobnym do systemu jego konkurentów, Vern może tylko liczyć na odzyskanie 

utraconej ziemi. Na pewno nie osiągnie przewagi konkurencyjnej. Konkurenci prawidłowo 

zidentyfikowali ceny jako podstawową wartość klienta i poprawili swoje procesy kalkulacji kosztów, 

aby to osiągnąć. Ich usprawnienie procesów odebrało firmie Vern przewagę konkurencyjną. Teraz 

potrzebne są większe zachęty, aby odzyskać tę przewagę konkurencyjną. W rzeczywistości Vern 

potrzebuje kolejnych 12 miesięcy, aby z powodzeniem wdrożyć to, co dziś oferują konkurenci. 

Dwanaście miesięcy samozadowolenia może oznaczać całe życie nadrabiania zaległości. Zarządzając 

przewagą konkurencyjną nie ma czasu na mrugnięcie okiem. 



WYZNACZ LIDER DOSKONALENIA BIZNESU 

Podobnie jak w przypadku zarządzania kluczowymi kompetencjami i zmianą, doskonalenie biznesu 

prawdopodobnie nie będzie kontynuowane, chyba że komuś zostanie przypisana odpowiedzialność za 

jego dobre samopoczucie. Green Bay Manufacturing przypisał tę odpowiedzialność doradcom 

zaangażowanym w przegląd procesów sprzedaży. Chociaż doradcy są w porządku w przypadku 

projektów, tymczasowy charakter zaangażowania nie tworzy kultury ciągłego doskonalenia. Procesy 

wymagają ciągłej uwagi, aby były utrzymywane i ulepszane. Przypisując odpowiedzialność za ciągłe 

doskonalenie, liderzy uznają jego wagę i pomagają szerzyć kulturę ciągłego doskonalenia na wszystkich 

poziomach organizacji. Liderzy doskonalenia procesów powinni istnieć dla wszystkich firm, zarówno 

dużych, jak i małych. Im mniejsza firma, tym większe prawdopodobieństwo, że odpowiedzialność 

będzie ponosić właściciel. Ale znaczenie nie maleje, jeśli przywódca wykonuje inne obowiązki. 

Spójrzmy na przykład na Johnson Service Centers. 

Joe Silantro jest właścicielem i zarządza 26 stacjami obsługi samochodów w ramach Johnson Service 

Centers Inc. o strukturze organizacyjnej. Kierownik sklepu w każdym centrum podlega Billowi 

Wallace'owi, wiceprezesowi ds. obsługi stacji. Cathy Wayne zapewnia uzyskanie najniższych cen od 

wszystkich dostawców i utrzymanie kluczowych kompetencji. Sandy Lucas zapewnia, że sprawy 

księgowe i finansowe są odpowiednio kontrolowane i zarządzane. Joe polega całkowicie na Billu w 

zarządzaniu operacjami stacji, pozwalając sobie na dążenie do zyskownego rozwoju i doskonalenia 

biznesu. W zeszłym miesiącu Joe poświęcił dwa dni na przeglądanie średnich czasów sprzedaży 

standardowych usług smarnych i olejowych, co zaowocowało danymi. Ku jego zaskoczeniu czas 

potrzebny na wykonanie każdej usługi, pomiędzy najbardziej wydajnymi i nieefektywnymi stacjami, 

wynosił od 20 minut do godziny. Klienci zostali obciążeni opłatą 49,95 USD za usługę niezależnie od 

lokalizacji. Personelowi serwisowemu płacono 10 USD za godzinę, a średni koszt materiałów użytych 

do smarowania wynosił 23 USD. Najbardziej nieefektywna stacja pobierała 49,95 USD za godzinę 

usługi, a koszt robocizny i materiałów wynosił 33 USD. Chociaż zarabiała 16,95 USD od nieefektywnych 

pracowników, firma faktycznie traciła zysk, gdy wyniki były porównywane z wynikami, które wymagały 

tylko 20 minut na obsługę. Wydajne stacje generowały zysk netto w wysokości 70,85 USD na godzinę 

w porównaniu z 16,95 USD dla najbardziej nieefektywnych. Joe był zdeterminowany, aby na każdej 

stacji ustawić standard trzech samochodów na godzinę. Spotkania pracowników skupiły się na 

sposobach osiągnięcia nowego standardu. Ci, którzy mieli trudności ze spełnieniem wymagań, zostali 

tymczasowo przydzieleni do najbardziej wydajnych stacji, aby poprawić ich wydajność. 

Joe przekazał sprawy operacyjne swojemu wiceprezesowi, aby mógł skoncentrować się na nowych 

sposobach poprawy marż zysku. Jako lider doskonalenia biznesu, jego jedynym zadaniem było 

wyszukiwanie marnotrawstwa i nieefektywności w celu ich eliminacji. Nawet jeśli nie stać Cię na luksus 

lidera poświęconego wyłącznie doskonaleniu biznesu, ktoś musi wziąć odpowiedzialność za tę rolę. 

Pamiętasz Lindę Baker z Baker Chemical Company? Jako lider zmiany i lider doskonalenia biznesu 

zidentyfikowała księgowość jako proces do usprawnienia, a następnie zarządzała wdrożeniem zmiany. 

W większych firmach często dwóch różnych liderów zajmuje się tymi dwoma zadaniami. Niezależnie 

od aranżacji, obie role działają wspólnie. Liderzy doskonalenia biznesu przeprowadzają regularne 

przeglądy procesów. Zachęcają wszystkich do wyszukiwania każdej uncji marnotrawstwa i 

eliminowania działań bez wartości dodanej. Liderzy zmian eliminują następnie te samoobsługowe 

funkcje. Razem ci liderzy stymulują kulturę ciągłego doskonalenia, która ma kluczowe znaczenie dla 

trwałego sukcesu biznesowego. 



PRZYGOTOWANIE ZGODNYCH PLANÓW PRZYWÓDZTWA 

Niezależnie od tego, czy jest to właściciel-menedżer, prezes czy przewodniczący zarządu, musisz 

opracować plan przywództwa. W ten sam sposób, w jaki biznesplan kieruje twoją firmą, twój plan 

przywództwa określi cele i plany działania, które będą twoją osobistą mapą drogową do sukcesu 

przywództwa. Aby odnieść sukces biznesowy, Twój plan musi być zgodny z ogólnym biznesplanem 

firmy. Proces opracowywania planu przywództwa wymaga pewnych badań duszy. Jaka wizja jest 

wymagana do sukcesu? Czy wszyscy pracownicy są zainspirowani do przesunięcia rocznego 

planowania w kierunku wizji? Którzy pracownicy potrzebują coachingu? Czy odpowiednio nagradzam 

ludzi za wyniki, których od nich oczekuję? To tylko kilka pytań, które wizjonerzy muszą zadawać sobie 

każdego roku. Twoje odpowiedzi zapewnią wgląd w mocne i słabe strony twojego przywództwa. 

Zobaczmy, jak firma Blue Ridge Manufacturing Company radzi sobie z tym problemem. 

Firma Blue Ridge Manufacturing Company produkuje armaturę łazienkową w sześciu lokalizacjach. 

Prezes Jason Small zbudował firmę z małej pojedynczej lokalizacji, która została otwarta 18 lat temu. 

Roczna sprzedaż wynosi około 121 milionów dolarów, obsługując 83 pracowników. Jason co roku 

sumiennie wykonuje segregację i planowanie biznesowe. Dopóki Blue Ridge nie wyrosło poza trzy 

lokalizacje, Jason był praktycznym kierownikiem, z tylko kierownikiem zakładu w każdej lokalizacji. 

Kiedy został rozbudowany, coroczny triage ujawnił konieczność zatrudnienia dodatkowych 

menedżerów. Jason mógłby wtedy przejąć prawdziwą rolę prezydencką. Przed jakąkolwiek zmianą 

zaangażował konsultantów ds. zasobów ludzkich do przeprowadzenia testów umiejętności dla siebie i 

swoich menedżerów. Testy oceniałyby umiejętności przywódcze, zdolności kierownicze, predyspozycje 

biznesowe, styl zarządzania, tolerancję na ryzyko i otwartość na nowe pomysły. Jason uzyskał wyższe 

wyniki w zakresie przywództwa niż umiejętności menedżerskich. Jednak zarządzał, a nie prowadził Blue 

Ridge od start-upu do operacji wartej 121 milionów dolarów. Jak mógł osiągnąć tak niskie wyniki w 

zakresie umiejętności menedżerskich? Bratnia dusza Bill Fuller zawsze postrzegał Jasona jako 

kreatywnego lidera i uważa, że jego największym wyzwaniem przywódczym jest unikanie codziennych 

szczegółów związanych z zarządzaniem. Bill czuł, że Jason mógłby odnieść większy sukces, gdyby 

nauczył się wycofywać z działań operacyjnych i koncentrować się na wyznaczaniu kierunku firmy – jej 

misji. Jego sześciu menedżerów powinno brać odpowiedzialność za codzienne działania. Podczas 

spotkania z Billem Fullerem i konsultantami Jason został zachęcony do przeprowadzenia przeglądu 

przywództwa jako integralnej części segregacji. Ten przegląd przyniesie plan przywództwa. Jason 

zgodził się i z ich pomocą przygotował cele i plany działania. Jego celem przywódczym jest kierowanie 

menedżerów w kierunku długoterminowej wizji firmy. Jego plan ma pięć oddzielnych kategorii, z 

których każda ma na celu kultywowanie tej wizji w firmie. Każda kategoria przywództwa jest obdarzona 

przynajmniej jednym celem i jednym planem działania, aby zapewnić zdefiniowaną drogę do 

osiągnięcia. Jason zdał sobie sprawę, że powiązanie kierunku przywództwa z konkretnymi działaniami 

i datami ukończenia kamieni milowych jest jedynym sposobem mierzenia postępów. Przed 

zamknięciem Jason przygotował projekt planu przywództwa. Rozważał każdą kategorię przywództwa, 

aby upewnić się, że jest ona zgodna najpierw z misją firmy, a następnie z każdym celem operacyjnym i 

działaniem. Sfinalizował plan przywództwa po zamknięciu, jednocześnie ustalając ostateczne cele 

operacyjne jego menedżerów. Kiedy jego plany zostały sfinalizowane, wszedł w rolę cheerleaderki, aby 

trenować swoich menedżerów w ich celach. Prowadzi coaching i kibicowanie. Ponieważ wspiera, 

menedżerowie podążają za nim. 

Jason Small zdecydował się na pełną integrację przywództwa i zarządzania. W miarę jak każde z nich 

stawało się zależne od siebie w rocznym planowaniu, powstała harmonia, a kościół i państwo zaczęły 

się łączyć. Jednak coraz częściej presja konkurencji zachęca do prawdziwej synchronizacji przywództwa 

i zarządzania, aby skrócić czas między wizjonerskimi pomysłami a wynikami operacyjnymi. Wykres 



przepływu informacji Blue Ridge pokazuje, jak może wyglądać ta synchronizacja. Strzałki skierowane w 

obie strony na wykresie oznaczają współzależność, najpierw między przywództwem a kreatywnym 

zarządzaniem, a następnie między zarządzaniem a analizą konkurencji, operacjami i sprawami 

controllingu. Kiedy Jason przedstawia swoją wizję, trenerów i dopinguje wydajność pracowników, 

wdraża kreatywne zarządzanie - silny krok w kierunku kultury przywództwa. Codzienna obsługa klienta, 

alokacja zasobów i zarządzanie zmianą koncentruje się na podejmowaniu kroków niezbędnych do 

realizacji wizji. Menedżerowie dzielą wizję na łatwe do opanowania kęsy i przyjmują mniejsze plany 

działania, aby zapewnić ścieżkę do sukcesu. Aby wbudować wizję przywództwa w plany działania, 

niezbędna jest analiza rynku i konkurencji. Na przykład firma Dillman Engineering wykorzystała swoją 

analizę alokacji zasobów, aby upewnić się, że wybiera kontrakty zgodne z jej wizją przywództwa. Proces 

ten ma na celu uniknięcie konkurencyjnych strategii, które zawodzą w wizji. Po zidentyfikowaniu 

strategii zaczynają się tworzyć roczne plany operacyjne. Kluczowe kompetencje przypisywane są 

strategiom marketingowym i konkurencyjnym, a liderzy doskonalenia i zmian procesów dążą do 

efektywnej realizacji planów w oparciu o analizę mocnych i słabych stron każdego obszaru działania. 

Kontrolerzy następnie przekładają plany operacyjne na wyniki budżetowe i starają się wyeliminować 

słabości kontroli finansowych i operacyjnych. Schemat przepływu informacji w Blue Ridge łączy ogólne 

zasady przywództwa  do zarządzania wydajnością. Przywództwo przekłada się na kreatywne 

zarządzanie, co przekłada się na analizę konkurencji, o plany operacyjne, aż do funkcji controllingu, z 

których wszystkie przesyłają informacje zwrotne w górę łańcucha w celu ponownej oceny 

przywództwa. Ostre zmiany w analizie konkurencyjnej wpływają na podejście kierownictwa do alokacji 

zasobów, co z kolei prowadzi do zmian w planach operacyjnych i budżetowaniu. Wyniki są następnie 

przekazywane z powrotem kierownictwu i kierownictwu w celu dopracowania planów korporacyjnych. 

Teraz wracamy do Blue Ridge w celu praktycznego zastosowania. 

Przed zamknięciem jeden z menedżerów poinformował, że dwóch głównych konkurentów obniżyło 

ceny. Analizy rynku wykazały, że zapewnili sobie korzystniejsze ceny porcelany na wyposażenie 

łazienek, a badania potwierdziły ten fakt. Jason wezwał kierownika ds. zakupów, aby zbadał i 

wynegocjował podobne ceny z dostawcami. Dostawcy, obawiając się utraty biznesu Blue Ridge na rzecz 

swoich konkurentów, obniżyli ceny. 

Jaki wpływ miało to na roczny proces planowania w Blue Ridge? Zmiana zaczęła się, gdy pracownik 

zidentyfikował przewagę konkurencyjną konkurenta. Kiedy pracownik zaalarmował Jasona Smalla, 

rozpoczął się proces zarządzania zmianą. Czy firma powinna ignorować informacje rynkowe czy je 

badać? Czy gdzie indziej znaleźliby oszczędności związane z usprawnieniem procesu? Czy powinni 

realokować zasoby lub wdrażać plany działania, aby dopasować się do przewagi konkurencji? Jason 

wybrał renegocjację z dostawcami, aby obniżyć ceny dostawców tak, aby odpowiadały cenom jego 

konkurentów. Kiedy uzyskano nową cenę, plany operacyjne i budżety zostały skorygowane, aby 

odzwierciedlić zmianę. Szybka reakcja firmy Blue Ridge na przewagę cenową konkurenta jest 

świadectwem integracji jej przywództwa, zarządzania i planowania biznesowego. Zmiana wpłynęła na 

każdy poziom planowania biznesowego Blue Ridge. Organizacje, które nie są tak dobrze dostrojone, 

często stwierdzają, że informacje o konkurencji zatrzymują się na tygodnie, a nawet miesiące, dopóki 

niekorzyści z konkurencji nie spowodują spadku sprzedaży. Plany przywództwa muszą być 

przygotowywane i wdrażane również w małych firmach. Większą elastyczność można wykazać dzięki 

planom przywództwa w małych firmach. Paul's Hobby Shops to wybrane studium przypadku. 

Paul's Hobby Shops, należący do Paula Rangiera i zarządzany przez niego, prowadzi cztery sklepy, 

generując sprzedaż w całym mieście na poziomie 3,2 miliona dolarów. W biznesie od 1964 roku Paul 

zdołał zdobyć lojalną klientelę hobbystów w każdym należącym do firmy, wolnostojącym sklepie. W 

latach 60. detaliści zwykle kupowali lokalizacje jako inwestycję, więc Paul kupował każdą 



nieruchomość, oczekując, że klienci będą robić zakupy w pojedynczych lokalizacjach w celach 

hobbystycznych. Zwyczaje zakupowe klientów zaczęły się zmieniać w latach 70., odchodząc od 

zakupów wielopunktowych w kierunku wygody dużych centrów handlowych. Ruch w sklepach 

wolnostojących zaczął spadać w 1973 r., co doprowadziło do awarii sklepów w tradycyjnych centrach 

handlowych w centrum miasta. Powstały trzy duże centra handlowe, w których głównymi najemcami 

były duże domy towarowe, otoczone butikami i mniejszymi sklepami. Przyjaciele Paula z handlu 

detalicznego podpisali umowy najmu, mając nadzieję na zwiększenie ruchu, który pomoże im 

przetrwać. Paul, który doświadczył tylko niewielkich spadków ruchu w sklepach, niechętnie się 

przeprowadzał. Ludzie nadal identyfikowali potrzeby hobbystyczne ze sklepami hobbystycznymi Paula 

i większość z nich zjechała z drogi do jego lokalizacji. We wczesnych latach 80. domy towarowe, 

spragnione nowych linii biznesowych, zidentyfikowały produkty hobbystyczne jako potencjalny obszar 

zysku. Dwa domy towarowe w centrach handlowych zaczęły sprzedawać zestawy modeli, zestawy 

kolejowe oraz zdalnie sterowane samoloty i łodzie. Udział Paula w rynku, szacowany wówczas na około 

42 procent, stale spadał w ciągu 34 miesięcy do 29 procent. Wygoda zakupów w jednym miejscu była 

teraz poważnym zagrożeniem dla Paula. Poprosił o spotkanie ze swoim doradcą biznesowym i bratnią 

duszą, Robertem Langois. Robert przekonał Paula, że czasy lojalności klientów minęły. Detaliści muszą 

teraz walczyć o każdy punkt procentowy udziału w rynku, a klienci mogą swobodnie kupować produkty 

w dowolnym miejscu. Paul potrzebował planu odzyskania wiodącej pozycji na rynku i wyparcia 

łańcuchów z rynku hobbystycznego. Robertowi trudno było przekonać go do sprzedaży swoich 

lokalizacji i przeprowadzki do centrów handlowych, najlepiej obok sieci z artykułami hobbystycznymi. 

Kiedy Paul wycenił swoje posiadłości, był zaskoczony tym, jak duży kapitał zgromadził. Zakupione za 

łączną kwotę 2 mln USD w latach 60., cztery nieruchomości zostały ostrożnie oszacowane na 4,3 mln 

USD po kosztach sprzedaży. Będąc bez hipoteki, 4,3 miliona dolarów będzie dostępne do celów 

uznaniowych. Konkurencja w centrach handlowych o najemców była silna, a Paul otrzymał atrakcyjne 

oferty zachęcające najemców. Jedno z centrów zaoferowało mu 150 000 dolarów na modernizację 

sklepu, jeśli podpisze pięcioletnią umowę najmu. Inni oferowali od 100 000 do 125 000 USD. Paul i 

Robert doszli do wniosku, że zachęty dla najemców zapłaciłyby za wszystkie remonty sklepu, więc 

przeprowadzka kosztowałaby Paula niewiele. 4,3 miliona dolarów ze sprzedaży nieruchomości 

pomogłoby wyeliminować dług bankowy, przeprowadzić zdrową kampanię reklamową i wypłacić 

dywidendę – pierwszą od 10 lat! Sam plan przywództwa stał się 10 stronami szczegółów, ale Paul z 

łatwością go podsumował. Przeprowadzka do centrów handlowych stała się doskonałą decyzją 

finansową, ale Paul nie zapomniał o swoim głównym celu - odzyskaniu udziału w rynku od domów 

towarowych. Cały ruch poszukujący produktów hobbystycznych z dużych sklepów przechodzi teraz 

przez Paul's Hobby Shops. Wybór produktów był lepszy niż w domach towarowych i klienci byli 

przyciągani. Aby zwiększyć sprzedaż, Paul zmienił wizerunek swoich sklepów. Datowane style 

dekorowania z lat 60. zostały zastąpione bardziej ekscytującymi kolorami i układem. Przeznaczył 

również 100 000 USD wpływów ze sprzedaży nieruchomości na główne kampanie reklamowe, aby 

stworzyć bardziej ekscytujący wizerunek. Nie ryzykując, pisał osobiste listy do lojalnych klientów, 

prosząc o dalsze wsparcie. Po tym ostatnim, ważnym kroku plan przywództwa był gotowy. 

Studium przypadku sklepu hobbystycznego pokazuje, że plany przywództwa mogą i muszą być 

stosowane w małych firmach. Kiedy Paul zdecydował się zignorować zmieniające się środowiska 

handlu detalicznego, nie udało mu się przewodzić. Dopiero spadająca sprzedaż poinformowała go, że 

problem stanowiło jego przywództwo. Gdyby nie podążał za branżą detaliczną, zostałby w tyle. Nawet 

jako doskonały kierownik sklepu poniósłby porażkę. Samo zarządzanie nie przetrwa długofalowo bez 

przywództwa. Dopasowanie przywództwa i planów biznesowych jest tak ważne, że uzasadnia trzeci 

przypadek. 

 



Hamilton Corporation produkuje i sprzedaje elektryczne maszyny do pisania na małym rynku wtórnym. 

Prezes firmy Justin Hamilton zarządza 21 osobową firmą od 26 lat. Głównym celem przywódczym 

Justina jest zwiększenie udziału w rynku kosztem konkurentów niszowych. Jego strategie obejmowały 

rozwijanie osobistych relacji z klientami na przestrzeni lat i silne kampanie reklamowe. Był świadkiem, 

jak jego udział w rynku wzrósł z 39 do 51 procent w latach 1975-1985. Brat dusza Allan Froth wyraził 

obawę, że komputery osobiste staną się zagrożeniem dla przemysłu maszyn do pisania. Justin 

zignorował obawy Allana, ponieważ wierzył, że komputery osobiste osiągną pewien poziom sukcesu w 

sprzedaży biznesowej, ale nie popularność w użytku domowym. Kiedy wyniki finansowe za rok 1985 

zostały ukończone, bankier Justina wyraził poważne obawy. Sprzedaż spadła z 4,5 miliona dolarów w 

1975 roku do 2,6 miliona 10 lat później. Podobnie zysk spadł z 463 000 do 39 000 dolarów. Justin 

twierdził, że zyski powrócą wraz ze wzrostem udziału w rynku. Bankier Hamiltona nie był przekonany, 

wierząc, że Justin nie doceniał skali zagrożenia, jakie komputer osobisty zagraża branży maszyn do 

pisania. Analiza rentowności wykazała później, że Justin faktycznie miał większy udział w kurczącym się 

rynku. Gdy bankier dowiedział się o tym, nie był przygotowany do dalszego pożyczania Hamiltonowi. 

Bank zażądał spłaty pożyczki firmy w wysokości miliona dolarów. Justin nie był w stanie zebrać 

funduszy niezbędnych do spłaty zadłużenia bankowego i został zmuszony do likwidacji w 1986 roku. 

Justin Hamilton nie tylko nie miał wizji przywódczej, ale zignorował ostrzeżenia tych, którzy ją mieli. 

Brak planu przywództwa oznaczał, że nie miał też biznesplanu radzenia sobie z zagrożeniami 

rynkowymi. Krótkowzroczny pogląd Justina na znaczenie udziału w rynku doprowadził do upadku 

firmy. 

OCENA PRZYWÓDZTWA OCZAMI OBSERWATORÓW 

Istnieje wiele wpływów na styl przywództwa i realizację planów przywództwa. Branża Twojej firmy 

wpływa na ocenę przywództwa. Wpływają na to takie czynniki, jak wzrost lub spadek branży, otoczenie 

ekonomiczne Twojej firmy i rynki, które decydują o zaufaniu zarówno klientów, jak i biznesu do zakupu. 

Własna sytuacja finansowa firmy świadczy o sile, z jaką funkcjonuje w klimacie gospodarczym w branży. 

Porównuje się to z analizą konkurencji oraz potrzebami klientów i udziałowców. Ogólny klimat 

biznesowy różni się od klimatu gospodarczego i przemysłowego czynnikami związanymi z określonymi 

lokalizacjami na rynku. Czynniki specyficzne dla firmy obejmują potrzeby przywódcze pracowników. 

Wszystkie wpływy są brane pod uwagę podczas oceny przywództwa. Silna pozycja finansowa w 

zdrowym klimacie gospodarczym w rozwijającej się branży sugeruje inną strategię przywództwa niż 

strategia wymagana od firmy z malejącymi klientami, ubogą lokalną klientelą biznesową i konkurentów 

o większych przewagach. Alexandre Ledru-Rollin powiedział: „Muszę za nimi podążać - jestem ich 

przywódcą”. Podążanie za obserwującymi oznacza poznanie i zrozumienie ich potrzeb, a następnie 

zaplanowanie swoich wyników w celu zaspokojenia tych potrzeb. W izolacji od naśladowców 

przywództwo nie ma swojego najważniejszego aspektu: konstruktywnego wkładu naśladowców. Jason 

Small zapewnił, że otrzymał wkład, angażując menedżerów w planowanie przywództwa. Kiedy 

zwolennicy są proszeni o wkład w plany przywództwa, często zakładają, że kość jest już rzucona. 

Liderów można oskarżyć o przechodzenie przez wnioski o zaangażowanie zwolenników, bez zamiaru 

poważnego potraktowania sugestii. Zempa Corporation zapewnia jedno pozytywne podejście. 

W 1982 roku Zempa Corporation posiadała i zarządzała trzema centrami przetwarzania danych, 

sprzedając czas komputerowy ponad 150 klientom. Sprzedaż wyniosła 4,8 miliona dolarów, spadając 

w ciągu ostatnich pięciu lat z 9 milionów dolarów. Prezes firmy Fred Zempa. przypisał spadek 

przychodów trendom odchodzenia od komputerów typu mainframe w kierunku tańszych 

minikomputerów. Gwałtowne zmiany w branży powoli wyparły Zempa z rynku. Fred uzyskał wsparcie 

od bratniej duszy Gartha Turnbulla i firmy zajmującej się planowaniem strategicznym, aby pomóc w 

opracowaniu nowego korporacyjnego kierunku przetrwania. Garth nalegał, aby pracownicy byli 



uwzględniani przy opracowywaniu pomysłów na zmiany. Uznając, że rada była słuszna, Fred zgodził się 

i z pomocą strategów opracował kwestionariusz do wypełnienia przez pracowników. Fred miał nadzieję 

otrzymać pozytywne, konstruktywne opinie i sugestie od pracowników, prosząc o wkład przed 

planowaniem firmy. Nie tylko otrzymał doskonałe rekomendacje, ale zauważył ogromną poprawę 

morale, gdy pracownicy poczuli, że ich opinie są ważne. 

Fred poprzez kwestionariusze faktycznie sprawdził jakość swojego własnego przywództwa. Na 

podstawie wyników opracował konkretne cele i plany działania, aby wzmocnić to przywództwo - 

wyraźniej określając kierunek swojej firmy. Zwolennicy chcieli, aby przewodził, ale także zmieniał 

kierunek wraz z branżą. Przywództwo Freda zostało zregenerowane. Chociaż Zempa ostatecznie 

zamknęła swoją działalność pod koniec lat 80., z powodów przemysłowych i technologicznych, a nie z 

powodu przywództwa. Sklep hobbystyczny Paula Rangera przeżył kryzys przywództwa po 

przeprowadzce do centrów handlowych. 

Dwa lata po tym, jak Paul przeniósł się z wolnostojących sklepów detalicznych do centrów handlowych, 

morale pracowników zaczęło spadać. Opóźnienie, apatia i większe niż zwykle błędy gotówkowe stały 

się pilnymi problemami biznesowymi Paula. Wrócił do Roberta Langois po radę. Gdy żaden z nich nie 

był w stanie wskazać dokładnej przyczyny spadku morale, Robert zasugerował Paulowi, aby wysłał 

anonimowe kwestionariusze efektywności pracodawców, aby uzyskać bezpośrednią informację 

zwrotną od pracowników. Anonimowość sprawiała, że ryzyko krytyki było mniej groźne i zachęcała 

pracowników do bardziej szczerych odpowiedzi. Chociaż Paul nie był przekonany, że to dobry pomysł, 

nie mógł wymyślić lepszego sposobu. Tak więc pewnego wieczoru obaj zebrali się razem, aby 

przygotować prosty kwestionariusz składający się z sześciu pytań . Kiedy pojawiły się odpowiedzi, Paul 

był obwiniany o złe przywództwo i złe warunki pracy pracowników. Szczegółowe komentarze mówiły 

o frustracji z powodu godzin pracy w centrach handlowych, do których Paul zobowiązał się przy 

podpisywaniu umów najmu. Sklepy musiały być otwierane, gdy centra handlowe były otwierane, co 

powodowało znaczne zmiany w harmonogramie zmian i dodatkowe godziny weekendowe. Problemem 

był również koszt parkowania pojazdu. W sklepach firmowych była bezpłatna. Paul, starając się nie 

odbierać komentarzy osobiście, zwołał zebranie pracowników, aby zapewnić pracowników, że 

przeanalizuje sposoby rozwiązania ich problemów. Zawarł umowę z zarządcą nieruchomości na 

bezpłatne parkowanie, począwszy od daty przedłużenia każdej umowy najmu. Niestety umowy najmu 

nie zostały przedłużone na kolejne 24 miesiące, więc Paul zdecydował się dotować parking dla 

pracowników na ten okres. Inną sprawą było planowanie godzin pracy personelu. Kierownictwo 

centrów handlowych nalegało, aby sklepy były otwarte tak długo, jak centrum jest otwarte. To nie 

podlegało negocjacjom. Trzeba było więc znaleźć bardziej kreatywne rozwiązania. Paul majstrował przy 

mniejszej liczbie godzin w dni powszednie dla stałego personelu, z dodatkowym pracownikiem w 

niepełnym wymiarze godzin w weekendy, aby złagodzić stres. Można to osiągnąć bez dodatkowych 

kosztów świadczeń pracowniczych. Paul odkrył również, że jego pracownicy byli skłonni zaakceptować 

dwie godziny mniej płacy w zamian za więcej wolnego czasu z rodziną. 

Początkowo Paul był obrażony komentarzami pracowników. Zdał sobie jednak sprawę, że negatywne 

komentarze były tylko odzwierciedleniem frustracji z powodu warunków pracy. Chciał zobaczyć swoje 

przywództwo ich oczami. Dostosowując harmonogram pracowników, dodając pomoc w niepełnym 

wymiarze godzin i zapewniając dodatek parkingowy, spełnił ich oczekiwania i odzyskał ich szacunek. 

Wyniki oceny przywództwa mogą nie zawsze kończyć się tak szczęśliwie, jak te, których doświadczyli 

Fred Zempa czy Paul Rangier. Horlick & Associates demonstruje inną odpowiedź. 

Horlick & Associates, kancelaria 30 prawników, udziela porad prawnych z zakresu prawa 

nieruchomości, prawa karnego, kontraktowego i międzynarodowego. Partner zarządzający Earl Horlick 

przewodniczył komitetowi zarządzającemu firmy przez ostatnie osiem lat i sponsorował jedną trzecią 



prawników do partnerstwa. Przez ostatni rok członkowie komitetu zarządzającego nakłaniali Earla do 

powrotu do prawa międzynarodowego, jego samozwańczej pierwszej miłości, i odejścia na bok, aby 

pozwolić komuś innemu kierować firmą. Ale Earl opierał się, nie czując, że nadszedł właściwy czas na 

zmiany. Chciał zachować kontrolę lub stracił wiarę w swoją zdolność do praktykowania prawa. Napięcie 

między Earlem a zarządem narosło do tego stopnia, że zasięgnął on opinii innych prawników w 

kancelarii. Pewny, że otrzyma jednogłośne poparcie, aby pozostać partnerem zarządzającym, rozesłał 

kwestionariusz wraz z kartą do głosowania dla każdego partnera, aby głosował za lub przeciw jego 

dalszemu kierowaniu. Ku przerażeniu Earla, wszystkie kwestionariusze zostały zwrócone z krytyką jego 

przywództwa, głównie z powodu niezdolności lub niechęci do przekazywania partnerom 

zdecydowanych wskazówek. Pięćdziesiąt jeden procent głosowało przeciwko jego odnowieniu 

przywództwa. Earl nie miał innego wyjścia, jak tylko ustąpić przed wyborem nowego partnera 

zarządzającego. 

Earl całkowicie błędnie odczytał akceptację jego przywództwa. Nie zdawał sobie sprawy, że przegapił 

ocenę przywódczą. Komitet zarządzający próbował mu to powiedzieć, wzywając go do powrotu do 

prawa międzynarodowego. Ocenił swoje przywództwo i stwierdził, że nie zaspokaja ono potrzeb firmy. 

Kiedy nie podążał za swoimi zwolennikami, odmówili mu pozwolenia na prowadzenie. Earl oferuje nam 

dodatkową lekcję: Wiedz, kiedy przestać! Wiele firm ucierpiało z rąk lidera, który przesadził z 

zadowoleniem. Przywództwo wymaga odświeżenia raz na jakiś czas. Nie ma w tym wstydu. To 

nieuniknione. Zaakceptuj to. Zostaw swoje stanowisko przywódcze na wysokim poziomie, z godnością, 

nie wtedy, gdy wycelowany jest w ciebie nóż. Przywództwo może działać jak układ napędowy. Jest to 

seria powiązanych ze sobą trybów procesowych, które muszą być zsynchronizowane, aby osiągnąć 

sukces. Aby zrównoważyć role przywódcze i kierownicze, liderzy muszą opracować spójne plany 

przywództwa do rozważenia podczas corocznej selekcji. Triage może wpłynąć lub zmienić te plany. 

Biznesplany ujawniają zmiany w zasobach, ukierunkowaniu na rynek lub ograniczenia finansowe 

wpływające na przywództwo, równowagę menedżerską i ostateczny plan przywództwa. Przywództwo 

może zostać znacznie zmienione przez ograniczenia biznesowe i finansowe. Podobnie jak środowiska 

konkurencyjne, przywództwo podlega ciągłym zmianom. Musi być sprawdzany co roku i po poważnych 

zmianach biznesowych, aby upewnić się, że jest zgodny z celami i planami działania firmy oraz wspiera 

je. Odnoszący sukcesy liderzy są plastyczni. Patrzą z przodu, aby określić niezbędne przywództwo w 

konkurencyjnym środowisku; patrzą za siebie, aby określić potrzeby pracowników, aby osiągnąć te cele 

i plany działania. Koncentracja musi być stale weryfikowana, aby przywództwo było dobrze dostrojone. 



ROZWIJAJ KULTURĘ PRZYWÓDZTWA 

Przypadek Green Bay Manufacturing aż za dobrze pokazał, w jaki sposób firmy zorganizowane według 

tradycyjnych, funkcjonalnych linii opierają się pracy w kierunku najwyższego zadowolenia klientów. 

Zamknięte w pionowych silosach i skoncentrowane na posłuszeństwie departamentów firmy te nie 

stawiają zadowolenia klientów nad polityką wewnętrzną. W rezultacie marnieją w przeciętności i 

ryzykują całkowite zniknięcie. Ale właściwe przywództwo, w łatwych do opanowania kęsach, może 

odwrócić te sytuacje. Doskonałym przykładem jest firma Drecher Building Supplies Ltd. 

Aldo Drecher otworzył drzwi Drecher Building Supplies Ltd. 38 lat temu. Pomyślnie budując działalność 

produkcyjną i detaliczną do rocznej sprzedaży 155 mln USD, firma zatrudnia obecnie 250 osób. W 

zeszłym roku firma Aldo zaangażowała wieloletniego konsultanta Jima Currana do zaplanowania 

najbardziej odpowiedniej struktury organizacyjnej, aby spełnić wizję firmy. Jim i Aldo dyskutowali o 

sporach departamentowych i nieefektywności powodowanych przez każdego, próbując prześcignąć 

drugiego. Działy o wysokiej wydajności zostały zidentyfikowane, jeśli produkty i papier przepływały bez 

problemów. Niestety wysoka wydajność w jednym zwykle oznaczała słabą wydajność w innym. 

Zamówienia przechodziły przez sprzedaż, projektowanie, produkcję, kontrolę jakości, magazynowanie 

i wysyłkę jak gorące ziemniaki. Konkurencja w departamentach była silna, co prowadziło do tarć i 

obwiniania, gdy zamówienia lub harmonogram zawiodły. Wiceprezydenci Aldo wydawali się bardziej 

zainteresowani obwinianiem niż rozwiązywaniem problemów. Instynktownie Aldo wiedział, że czas 

został zmarnowany na rozstrzyganie sporów departamentowych. Problemem było skupienie się na 

wnętrzu. Jim spędził trzy miesiące planując operacje biznesowe: jak podejmowano decyzje, coroczną 

selekcję, planowanie biznesowe i wreszcie ocenę przewagi konkurencyjnej. Zaproponował zupełnie 

inną organizację biznesową. Eliminacja innych stanowisk wiceprezesa zniechęca do konfliktów w 

departamentach. Linda James i Jeremy Lake skupiają się na zarządzaniu zmianami i ulepszaniu 

procesów. Kurt Appleby zostaje przydzielony do pracy jako lider planowania, co odzwierciedla 

znaczenie corocznej selekcji i planowania biznesowego dla Drechera. Działy zakupów, produkcji, 

dostarczania usług i rozwoju podlegają Drew Barry, liderowi sprzedaży. Kierując te działy poprzez 

sprzedaż, Aldo pomaga zapewnić, że wszystkie funkcje operacyjne będą koncentrować się na 

zaspokajaniu potrzeb klientów. Badania i rozwój teraz podlegają również liderowi sprzedaży. 

Gwarantuje to, że przyszłe produkty będą odpowiadać potrzebom klientów, a badania nie staną się 

placem zabaw dla intelektualnej stymulacji. Oczekuje się znacznych oszczędności, gdy przyszłe projekty 

produktów będą ściślej powiązane z klientami, aby uniknąć odrzucenia produktu. Leslie Ledman 

zostawia zasoby ludzkie, aby zostać liderem kluczowych kompetencji. Dopasowuje istniejące 

kompetencje do tego, co jest potrzebne do identyfikacji potrzeb. Koncentruje się również na 

utrzymaniu kompetencji poprzez nagradzanie za osiąganie celów oraz plany rehabilitacji. 

Proponowana przez Drechera reorganizacja jest rzeczywiście dramatycznym odejściem od 

tradycyjnych linii funkcjonalnych. Umieszczając władzę w jednym wiceprezesie, którego celem jest 

zadowolenie klienta, Aldo pomogło stworzyć kulturę przywództwa. Oceny wartości klienta 

rozpoczynają menedżerowie ds. kluczowych klientów – odpowiedzialni za zrozumienie obecnych i 

przyszłych potrzeb klientów. Ci menedżerowie ds. kluczowych klientów obsługują zamówienia 

klientów i dbają o ich satysfakcjonującą realizację. Dzięki raportowaniu produkcji i dostaw produktów 

do sprzedaży, potrzeby klientów są dobrze komunikowane w całej organizacji. Wyeliminowanie 

funkcjonalnych silosów umożliwia bezproblemowe przetwarzanie sprzedaży, produkcji, badań i 

rozwoju, zakupów i świadczenia usług. Konkurencja wewnętrzna jest minimalizowana, gdy wszystkie 

funkcje podążają za spójnymi wartościami klienta. Tworzy się kultura przywództwa. Drecher, ze 

sprzedażą na poziomie 155 milionów dolarów, zbliża się do górnej granicy małego biznesu. W jaki 



sposób naprawdę mała firma tworzy kulturę przywództwa? Najbardziej imponujący przykład pochodzi 

ze sklepów hobbystycznych Paula. 

Kiedy Paul Rangier całkowicie zmienił wizerunek swoich czterech sklepów hobbystycznych, 

zreorganizował także obowiązki i odpowiedzialność między sobą a kierownikami sklepów. Zmagał się 

z równoważeniem wyzwań, biorąc pod uwagę jego ograniczone zasoby ludzkie. Jak mógłby wdrożyć 

usprawnienie procesów i racjonalizację produktów we wszystkich sklepach, jednocześnie zarządzając 

codziennymi operacjami? Na pierwszy rzut oka nie miał wystarczających środków. Aby rozwiązać ten 

dylemat, Paul zorganizował sobotni grill dla menedżerów. Podczas wydarzenia Jill Babcock, kierownik 

sklepu Pinewood Mall, zasugerowała, że każdy menedżer ma dwie funkcje – jeden oddział, jeden 

korporacyjny. Rola wydziałowa reprezentowałaby normalne zarządzanie operacjami poszczególnych 

sklepów; rolą korporacyjną byłoby kierowanie jedną funkcją obejmującą całą firmę. Nikt nie odrzucił 

pomysłu. Panował nastrój ostrożnego optymizmu. Jason Elaine, kierownik sklepu Silverwood Mall, 

wyraził obawę, że role korporacyjne dadzą jednemu menedżerowi dorozumianą władzę nad 

pozostałymi. Gdy każdy menedżer jest uważany za równego, autorytet korporacji może powodować 

tarcia w skądinąd spójnym zespole. Paul naszkicował możliwe rozwiązania. Kiedy grill się skończył, 

uzgodnili strukturę. Każdy menedżer odpowiadałby za jedną rolę w korporacji, pozostali rezygnowali z 

pełnienia tej funkcji. Oznaczało to również, że każdy menedżer odpowiadał przed pozostałymi trzema 

w wykonywaniu tej funkcji. Gdyby ego mogło stać z boku, Paul mógłby zarządzać wszystkimi rolami za 

pomocą istniejących zasobów. Kiedy wszyscy jego menedżerowie zgodzili się na system, Paul był 

przekonany, że znalazł odpowiednią organizację dla kultury doskonalenia. Podczas gdy Paul nadal 

kieruje zmianami i planowaniem, Jill dba o utrzymanie kluczowych kompetencji we wszystkich 

sklepach. Lewis Hillside bada rentowność produktów, aby określić, które produkty sprzedać lub 

wycofać. Jason zajmuje się sposobami usprawnienia korporacyjnych procesów biznesowych. 

Koncentrując się na wartościach klienta, bada sposoby dostarczania odpowiedniego produktu na czas 

przy jak najniższych kosztach. Beverly Long, kierownik sklepu Riverview, często spotyka się z Jasonem 

i Jill, aby poprawić satysfakcję klientów. 

Kultura doskonalenia Paula zachęca menedżerów do dalszej współpracy. Nawet jeśli ktoś ma władzę 

nad innymi dla jednej funkcji, każdy wymaga wsparcia innych, aby wypełniać role korporacyjne. 

Whitmore Consulting doświadczyło również tworzenia kultury ciągłego doskonalenia. 

Harold Whitmore, starszy partner, jest odpowiedzialny za ogólne kierownictwo i sprawozdawczość 

finansową firmy konsultingowej Whitmore Consulting. Ponad 260 konsultantów podzielonych jest na 

cztery obszary usług – planowanie strategiczne, kluczowe kompetencje, operacje i planowanie 

finansowe. Każdy obszar usług odpowiada za własne przychody, profesjonalny mentoring, rozwój 

biznesu i oczywiście rentowność. Konsultanci niezależnie kierują się do klientów, zachęcając do 

mentalności właścicielskiej. Harold chciał stworzyć kulturę własności klienta, aby zapewnić 

zaspokojenie potrzeb klientów. Klienci w każdym obszarze usług są znacznie różni, co utrudnia dotarcie 

do jednolitej listy klientów. Judy Simpson, starszy partner ds. planowania strategicznego, była 

zaniepokojona niechęcią konsultantów do docierania do wspólnych klientów. Jej obliczenia wskazują, 

że obecne przychody w wysokości 32 milionów dolarów mogą wzrosnąć organicznie do 50 milionów 

dolarów, jeśli cztery obszary usług zharmonizują wysiłki i będą ukierunkowane na wspólnych klientów. 

Funkcjonowanie jako cztery odrębne grupy konsultingowe stało się barierą dla rentownego wzrostu. 

Rywalizacja w obszarze usług wzrosła do tego stopnia, że starsi partnerzy nie odsyłali do siebie 

potencjalnego biznesu. W przypadku partnerów w każdym obszarze mierzonym wielkością rachunków 

i dzieleniem wynikającymi z tego zyskami tylko z ich własnego obszaru, zachęta do działania jako 

zunifikowana firma konsultingowa była niewielka. Judy zaproponowała, że zastosuje swoje 

umiejętności planowania strategicznego we własnej firmie. Analizując pierwotny schemat 



organizacyjny, łatwo było stwierdzić, że cztery organizacje w ramach Whitmore Consulting musiały się 

zmienić. Przeanalizowała cztery oddzielne ustalenia dotyczące podziału zysków, które zniechęcały do 

ogólnego dostosowania celów partnerstwa. Musiała istnieć lepsza struktura. Studiując wiele modeli 

partnerstwa, Judy zdecydowała się na jeden, który jej zdaniem najlepiej spodobałby się starszym 

partnerom w Whitmore. Poprosiła o umieszczenie jej w programie partnerstwa na przyszły tydzień. W 

ramach przygotowań do spotkania Judy przygotowała kilka slajdów mających na celu zachęcenie do 

zmiany partnerstwa. Jej propozycja zalecała stworzenie jednej puli zysków dla wszystkich partnerów, 

aby zachęcić ich do myślenia jak jeden zespół. Wszystkie rachunki byłyby wystawiane na nazwisko 

Harolda Whitmore'a, aby wyeliminować tarcia terytorialne. Pracownicy byliby zorganizowani w jednej 

puli, z której wszyscy partnerzy pobieraliby zasoby przydziału. Organizacja na rzecz kultury 

doskonalenia umieściła wszystkich starszych partnerów w jednym pudełku organizacyjnym 

podlegającym Haroldowi Whitmore jako zespołowi. Pozbawiony indywidualnych rachunków klientów, 

podziału zysków i lenn pracowniczych, każdy starszy partner byłby teraz mierzony jego wkładem w 

zespoły partnerskie i dochodem partnera. Propozycja Judy była dyskutowana godzinami. Partnerzy, 

którzy obecnie uzyskują największą część zysków, energicznie się temu sprzeciwiali. Ostatecznie 

zdecydowali się na to, co jest najlepsze dla długoterminowego zdrowia partnerstwa, co motywuje do 

zyskownych zachowań rozwojowych – innymi słowy, propozycja Judy Simpson. Harold, będąc 

prezesem i jedynym partnerem rozliczeniowym, nie był postrzegany przez liderów jako wewnętrzna 

konkurencja. Partnerzy obsługi klienta wchodzący w skład jednego zespołu nadal wykonywali 

indywidualne usługi szkoleniowe dla niektórych klientów, ale teraz ich własny dobrobyt zależał od tego, 

jak dobrze wszyscy partnerzy radzili sobie. Pule zasobów doradczych wystawiały młodszych 

pracowników na wiele obszarów usług, pomagając im stać się silniejszymi pracownikami z szerszym 

doświadczeniem. Harold w końcu poszedł o krok dalej z propozycją Judy, tworząc zespoły obsługi 

klienta, co jeszcze bardziej zniechęcało do wewnętrznej rywalizacji. 

Odwiedźmy Melrose Plumbing Inc. jako ostateczny przykład kultury ciągłego doskonalenia 

Bill Melrose, prezes i dyrektor generalny Melrose Plumbing Inc., zarządza 48 pracownikami, aby 

osiągnąć sprzedaż w wysokości 8,9 miliona USD z budowy, renowacji, sprzedaży detalicznej i hurtowej. 

Melrose jest podzielony na trzy dywizje. Jake Harper zarządza budową nowego domu, Sam Carrin 

kieruje zespołem remontowym, a Sharon Barrett zarządza sprzedażą detaliczną i hurtową innym 

firmom hydraulicznym i budowlanym. Między Jake'iem i Samem istnieje znaczna rywalizacja. Jake 

wierzy, że wszystkie kontrakty z hydrauliką dotyczą budowy, niezależnie od tego, czy dotyczą nowych 

instalacji, czy napraw starych. Z drugiej strony Sam uważa, że instalacja wodno-kanalizacyjna w 

budynkach starszych niż jeden rok jest renowacją istniejących konstrukcji, a nie budową. Każdy 

menedżer otrzymuje roczną premię, jeśli cele sprzedażowe zostaną przekroczone, a Bill lubi tworzyć 

zdrową rywalizację między trójką, gdy wyznacza te cele. W ostatnich latach zdrowa rywalizacja Billa 

wzrosła do niezdrowych proporcji między Jake'iem i Samem. Każde z nich nieustannie próbowało 

ukraść interesy drugiemu. Skupienie w coraz większym stopniu stawało się indywidualnymi premiami 

sprzedażowymi, a nie osiąganymi przez firmę zyskami. Bratnia dusza Billa, John Billman, zaobserwował 

pogorszenie wewnętrznych relacji zawodowych Melrose. Uważał, że system nagród Melrose zachęca 

do negatywnego zachowania rywala. Sprzedaż z pewnością spadała, podczas gdy Jake i Sam traktowali 

się nawzajem jak niezależni konkurenci. John kwestionował potrzebę podziału organizacyjnego na 

remont i budowę. Terminy te były używane w budownictwie, a nie w hydraulikach. Cała instalacja 

wodno-kanalizacyjna, niezależnie od wieku budynku, musiała zostać zamontowana lub sprzedana. 

Polecił, aby firma Melrose Plumbing miała tylko dwa działy, instalację i sprzedaż towarów. 

John zasugerował, aby Sam i Jake pracowali jako współliderzy działu instalacji ze sprzedażą około 4,9 

miliona dolarów. Sharon nadal będzie pełniła funkcję kierownika sprzedaży towarów. Wszyscy trzej 



otrzymaliby premie do dochodu netto oddziału nie oparte na sprzedaży. Bill posłuchał rady swojej 

bratniej duszy. Sam i Jake są teraz zależni od siebie, aby zdobywać bonusy. Obaj są zmotywowani do 

maksymalizacji instalacji zarówno dla starych, jak i nowych budynków. Zarówno Whitmore Consulting, 

jak i Meirose Plumbing stworzyły organizacje zniechęcające do ciągłego doskonalenia i kultury 

przywództwa. Mierzenie pracowników według indywidualnych wyników w oczekiwaniu na sukces 

zespołu powodowało dysfunkcjonalne zachowanie w każdej organizacji. Potrzebne były zmiany, aby 

stworzyć kultury doskonalenia. 

 

PRZYJĘCIE KODEKSU ETYKI 

Kodeks etyczny jest filarem ciągłego doskonalenia. Zasady kierujące interakcją z klientami, 

pracownikami i interesariuszami stają się tkanką społeczną i kulturą firmy. Otwarte dyskusje, rzetelna 

reklama, jakość produktów i szczerość w doradztwie zawodowym z pracownikami to przykłady etyki 

biznesu w działaniu. Etyka rozwija sumienie. Sumienie zachęca do odpowiedniego zachowania. 

Właściwe zachowanie budzi szacunek interesariuszy. Szacunek interesariuszy wspiera rentowny 

wzrost. Firmy bez etyki nie są w stanie utrzymać ciągłego doskonalenia. 

Nie mają możliwości określenia, co jest dobre, złe i uczciwe w kontaktach z klientami, pracownikami, 

wierzycielami i udziałowcami. W odnoszących sukcesy firmach te zasady etyczne stają się 

wyznacznikiem sukcesu. Pomagają liderom motywować i mierzyć sukces. Etyka jest często pomijana 

na rzecz presji zysku. Chociaż biznes może osiągać większe zyski w krótkim okresie bez kodeksu, 

długoterminowe wyniki finansowe wymagają etycznego wizerunku dobra klientów, pracowników, 

pożyczkodawców, udziałowców i społeczeństwa. Firmy o szybkim zysku pojawiają się i znikają. 

Odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa troszczą się o dobro swoich wyborców i szacunek, jaki od nich 

zyskuje. Kodeksy etyczne są motorem szacunku. Zmęczeni liberalną reklamą, słabą jakością produktów, 

niewystarczającą gwarancją i wprowadzaniem w błąd, klienci dzisiaj domagają się etyki w zamian za 

szacunek i lojalność. Szacunek klienta jest przesłanką do rozwoju konta. Tam, gdzie nie ma szacunku, 

nie ma wzrostu. Etyka przyciąga nie tylko klientów, ale także pracowników. Wydajni, pracowici i uczciwi 

pracownicy są przyciągani do etycznego przywództwa. Pracownik, który jest dumny z firmy, w której 

pracuje, ma większe szanse na wykonanie doskonałej pracy. Dostawców pociesza również posiadanie 

dla klientów renomowanych firm. Są dumni z tych, których przyciągają i zatrzymują. I nie zapominajmy 

o akcjonariuszach, którzy czują się dumni z posiadania akcji godnych podziwu spółek. Niewielu 

chwaliłoby się posiadaniem udziałów w firmach oskarżonych o oszustwa podatkowe lub 

wprowadzającą w błąd reklamę – nawet jeśli firmy generują wysokie stopy zwrotu. Jeśli etyka jest tak 

atrakcyjna, dlaczego nie słyszymy o niej więcej? Odpowiedź brzmi, że istnieje domniemanie ich 

istnienia. Interesariusze po cichu zakładają, że etyka istnieje i nie są uważane za przewagę 

konkurencyjną. Konkurencja nie zdecydowała się na uczynienie z etyki kwestii rynkowej – jeszcze. To 

może nie być kontynuowane. Coraz więcej klientów skłania się ku firmom cieszącym się trwałym 

szacunkiem korporacyjnym. Kluczowe w tym względzie są kodeksy etyczne. Etyka jest odnawiana 

poprzez opracowywanie planów przywództwa, które w sposób etyczny odnoszą się do wartości klienta. 

Naszym pierwszym przypadkiem jest Edinburgh Drugs Inc. 

 

Edinburgh Drugs Inc. produkuje produkty farmaceutyczne pod kierownictwem Davida Edinburgh. 

Oferując światowe rynki, David wierzy, że wizerunek Edynburga jest kluczowym czynnikiem sukcesu 

biznesowego. Klienci ufają wytwarzanym przez firmę farmaceutykom. Akcjonariusze ufają firmie, że jej 

produkty są bezpieczne. David wierzy, że dobrze zdefiniowane i jasno przekazane kodeksy etyczne, 



którymi posługują się pracownicy, są podstawą zaufania. Osobiście podpisuje kopię każdego 

pracownika, zachęcając go do życia zgodnie z kodem 

 

Krytycy twierdzą, że Edynburg ma kodeks etyczny ze względu na branżę, do której należy. Bynajmniej. 

Bardziej istotne jest tutaj oczekiwanie zaufania klienta. Rynek oczekuje i wymaga etycznych dostawców 

niezależnie od branży. Liderzy muszą zachęcać pracowników do prawdziwego przestrzegania 

kodeksów etycznych. Aby tak się stało, pracownicy muszą wierzyć, że kod jest ich kodem. Przeżywanie 

treści kodeksu musi odbywać się codziennie, a pytania dotyczące przestrzegania muszą stać się częścią 

corocznych ocen wydajności pracowników. Pracownicy powinni być wynagradzani za przestrzeganie 

przepisów, natomiast pracownicy nieprzestrzegający muszą otrzymywać plany rehabilitacji. Może 

powstać konflikt celów między krótkoterminową rentownością a kodeksem etycznym. Testowanie 

farmaceutyków o 20 procent dłużej niż wymaga tego prawo pochłania zysk w firmie Edinburgh Drugs. 

Wielu będzie sprzeciwiać się wydawaniu środków poza wymogi prawne. Edynburg uważa, że 

dodatkowe koszty tworzą większy komfort publiczny – przewagę konkurencyjną. Konsumenci kupują 

produkty z Edynburga, wiedząc, że są testowane dłużej i bardziej rygorystycznie niż jakikolwiek 

konkurent. Chociaż ta konkretna etyka nie jest wymagana w innych branżach, ilustruje walkę między 

długo- i krótkoterminowymi względami zysku. Sklepy hobbystyczne Paula odnoszą się do swojego 

kodeksu etycznego jako polityki klienta. 

Polityka klienta została zrewidowana przez Beverly Long, lidera zadowolenia klientów, wkrótce po 

objęciu przez nią roli. Beverly, przekonując swoich rówieśników do przyjęcia nowego kodeksu, 

zapewniała klientom konsekwentne traktowanie. 

Polityka klienta Paula to ulepszenie procesu sugerowane przez Jasona Blaine'a. Beverly wdraża ją w 

różnych sklepach, a następnie Jill Babcock używa jej do wzmacniania podstawowych zachowań 

kompetencyjnych. Każdy czerpie korzyści z kodu, gdy firma spełnia wartości klienta. 

Capolano Golf Accessories Ltd. oferuje kolejny przykład etyki handlowej. 

Jerry Spritz jest dyrektorem generalnym Capolano Golf Accessories Ltd., producenta piłek, rękawiczek, 

kijów, koszulek i innych akcesoriów, którego sprzedaż sięga 78 milionów dolarów. Odnosząca sukcesy 

firma, Capolano jest dumna ze swojej jakości produkcji. Ciesząc się stałym wzrostem w ciągu 30 lat 

działalności, Capolano zarabiało około 10 procent zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, 

za każdy rok z wyjątkiem jednego – roku problemów z jakością piłek golfowych. Osiem lat temu Jerry 

zaczął otrzymywać skargi, że piłki golfowe rozpadały się na proszek. Pod koniec sezonu wadliwe piłki 

zbliżyły się do 10 procent produkcji, wywołując panikę u starszych liderów. Nazwa Capolano stała się 

żartem torów wodnych. We wrześniu Jerry zaangażował zespół badawczy i produkcyjny do rozwiązania 

problemu. Wczesne wskazania sugerowały, że winne są wadliwe materiały dostawcy oraz słaba 

mieszanka klejowa. Zły wizerunek kulek spowodował spadek sprzedaży wszystkich produktów 

Capolano. Zespół badawczy wydał 1,8 miliona dolarów na zmianę procesów produkcyjnych i 

standardów zaopatrzenia, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu. Jerry następnie odbudował swoją 

przewagę konkurencyjną. Bez namysłu polecił swojemu zespołowi zarządzającemu przygotowanie 

reklam i listów do klubów golfowych informujących o nowej polityce jakości Capolano. Cała 

komunikacja przeprasza za niedogodności spowodowane wadliwymi surowcami i procesami 

produkcyjnymi. 

 



Kodeks Jerry'ego ma na celu zrekompensowanie niedogodnym klientom. Oferując dwie piłki za każdą 

wadliwą, klienci dostrzegają większą wartość. Z kolei zagwarantowanie zakupu piłek konkurencji, jeśli 

klienci nie są w 100 procentach zadowoleni, to nie tylko dobra praktyka etyczna, ale także genialny 

marketing dla satysfakcji klienta. Jerry prawdopodobnie dałby sobie radę, wymieniając jedną nową 

piłkę na każdą uszkodzoną. Ale to nie było dla niego etyczne i nie było wystarczająco silne, aby 

Capolano mógł odzyskać przewagę konkurencyjną. Przykładem jest dla nas również Whitmore 

Consulting. 

 

Harold Whitmore gwarantuje satysfakcję klienta z doradztwa Whitmore Consulting. W przypadku 

projektów, które mają kłopoty, przydzieli dodatkowy personel, aby uchronić przydziały przed 

niepowodzeniem. Kosztuje sporo czasu, ale w większości przypadków inwestycja zapewnia satysfakcję 

klienta. Ale był jeden przypadek, w którym polityka Whitmore'a nie zadziałała. Trzy lata temu Marian 

Blaze kierował zadaniem zastąpienia zasobów ludzkich w Sandford Chemical. Umowa o wartości 1,2 

miliona dolarów polegała na reorganizacji kierownictwa wyższego szczebla i poszukiwaniu trzech 

starszych wiceprezesów. Wyszukiwania pozwoliły zidentyfikować pięciu potencjalnych kandydatów. 

Marian nadzorował standardowe testy, aby upewnić się, że zaproponowani kandydaci spełniają 

wymagania osobowościowe, edukacyjne i intelektualne Sandford. Wszystko szło dobrze do miesiąca 

po rozpoczęciu pracy przez kierownictwo. Policjanci przybyli do Sandford, by aresztować starszego 

wiceprezesa za oszustwo. Na poprzednim stanowisku rzekomo zdefraudował 1,3 miliona dolarów 

funduszy firmy. Sandford Chemical uważa, że Whitmore powinien był wiedzieć o zarzutach poprzez 

sprawdzenie referencji. Następnie pojawiły się groźby prawne pod adresem Whitmore. Harold włączył 

się, by negocjować rozwiązanie, oferując bezpłatne drugie przeszukanie. Uważał, że ta oferta była 

więcej niż hojna zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Sandford nie był zadowolony z propozycji 

Harolda. W ciągu następnych trzech miesięcy wymieniono groźby, co doprowadziło do pozwu z 

Sandford Chemical. Osiem miesięcy później Whitmore Consulting zwróciło 750 000 USD pierwotnej 

opłaty jako pełne i całkowite rozstrzygnięcie sporu. 

Kodeks etyczny Harolda sugerował bezpłatne drugie poszukiwanie, aby zrekompensować porażkę. 

Oferta, choć godna pochwały, nie była wystarczająca do ogromu sytuacji. Sandford stracił czas i 

pieniądze i doznał hańby publicznej, zatrudniając domniemanego przestępcę. Propozycja 

przeprowadzenia darmowego przeszukania według tych samych procedur miała dla Sandforda 

niewielką wartość. W końcu prawo zmusiło Whitmore do wypisania czeku na Sandford. Mając swoje 

doświadczenie, Harold powinien był wyczuć bardziej odpowiednią etyczną reakcję na wcześniejszym 

sporze, niż walczyć, przypuszczalnie z zasady. Być może wtedy Whitmore mógłby utrzymać Sandforda 

jako klienta. Melrose Plumbing Inc. ma również historię z zakresu etyki. 

 

Sam Carrin wykonał kontrakt na renowację kanalizacji dla Burrows Place, wieżowca. Zobowiązania 

kontraktowe wymagały zainstalowania nowej kanalizacji w czterech mieszkaniach, co kosztowało 28 

000 dolarów. Podczas lutowania nowych miedzianych rurek między ścianami załoga Sama nie 

zauważyła jednej z ich pochodni, która niebezpiecznie zbliżała się do wyschniętej dwudziestoletniej 

kołki. Załoga poszła na lunch, a kiedy wrócili, zastali mieszkanie w płomieniach. Ekipy straży pożarnej 

skutecznie powstrzymały pożar w jednym obszarze mieszkania, ograniczając szkody do 47 000 USD. 

Bill Melrose nie tracił czasu. Tego popołudnia zatrudnił firmę budowlaną do oszacowania i 

zaplanowania przebudowy mieszkania. Zaoferował 10-procentową premię za rozpoczęcie pracy 

następnego ranka. Po pomyślnym wynegocjowaniu budowy Bill spotkał się z właścicielem budynku i 

najemcą z planami renowacji. Na własny koszt nakreślił kroki do renowacji i zagwarantował, że prace 



zostaną ukończone przed weekendem. Właściciel i najemca nie wiedzieli, co ich bardziej zszokowało: 

zniszczenia spowodowane przez ogień czy szybkość restytucji Billa. 

Bill nie czekał na skargi i listy prawne. Jego etyka wymagała natychmiastowego wyeliminowania 

niepokoju klienta. Traktując stratę właściciela i najemcy jak własną, Bill działał szybko iw dobrej wierze, 

aby naprawić szkody spowodowane niedbalstwem jego załogi. Etyka podtrzymywała jego reputację i 

mogła gwarantować przyszłą działalność hydrauliczną właściciela Burrows Place. 

DUCH PRZYWÓZTWA 

Duch, jako element przywództwa, odgrywa jednocześnie dwie ważne role. Jest źródłem wizji, 

pragnienia i wiary, które napędzają lidera do podążania za swoimi marzeniami. Krótko mówiąc, duch 

jest tym, co oddziela przywódcę od naśladowcy. Ale co więcej, duch przywództwa to pewność siebie i 

siła, których doświadczają liderzy, gdy z cierpliwością, konsekwencją, dyscypliną i etyką, czyli czterema 

filarami ducha przywództwa, stosują możliwe do opanowania kęsy. Zanim zagłębimy się w sedno ducha 

przywództwa, przyjrzyjmy się tym filarom. Cierpliwość jest siłą napędową łatwych do opanowania 

ugryzień. Cierpliwość daje czas na logikę i obiektywizm. Wdrażanie celów poprawy przychodów i 

zysków wymaga cierpliwości. Obliczanie ryzyka decyzji wymaga cierpliwości. Zarządzanie wymaga 

cierpliwości. Żadna inna cecha osobista nie jest bardziej rozpowszechniona wśród odnoszących sukcesy 

liderów. Bez cierpliwości człowiek jest niespokojny, skłonny do kosztownych i pochopnych decyzji. „Bez 

cierpliwości szczęście staje się stylem przywództwa i to tylko kwestia czasu, zanim się skończy. 

Dyscyplina jest drugim filarem udanego ducha przywództwa. Niestety jest to ten, o którym najczęściej 

się zapomina. to przez ich działania. Dyscyplina jest absolutnie kluczowa dla udanego zastosowania 

łatwych do opanowania kęsów. Bez niej mogą odnosić się sporadyczne sukcesy, ale trwałe i stałe 

sukcesy nie. Tylko zdyscyplinowane stosowanie wszystkich kęsów daje pożądane rezultaty Liderzy, 

którzy mają dyscyplinę, również wiedzą, jak ważna jest konsekwencja Prowadzenie jednego udanego 

roku działalności biznesowej wymaga dyscypliny, ale skuteczne prowadzenie każdego roku - cel 

każdego dobrego lidera - wymaga konsekwencji. z pewnością nie mniej ważna jest etyka.Jak już 

wspomniano, etyczne zachowanie ma kluczowe znaczenie dla kultywowania szacunku dla klientów i 

pracowników. ialni liderzy czerpią korzyści w postaci szacunku, reputacji, zaufania, aw rezultacie 

trwałego sukcesu biznesowego. Duch jest zatem kulminacją przywództwa w rozsądnych kęsach. 

Ufając, że są na sprawdzonej drodze do sukcesu i wspierani przez cierpliwość, dyscyplinę, 

konsekwencję i etykę, aby na niej pozostać, liderzy mają pewność, że odniosą sukces. Ale, jak 

wspomniano, prawdziwi przywódcy mają ducha wykraczającego poza tę formułę. Mają w sobie coś, 

czego nie da się uciszyć.  Kiedy przywódcy rozpoczynają zmiany, są sami. Zwolennicy mają tendencję 

do opierania się zmianom, ponieważ czują się komfortowo z tym, co wiedzą i boją się tego, czego nie 

wiedzą. Liderzy stają przed ogromnymi wyzwaniami, próbując przekonać innych, że zmiana jest 

konieczna. Następnie muszą dostosować zasoby, aby wdrożyć zmianę i zarządzać nią do końca. Są 

łososiami płynącymi pod prąd i po drodze zawsze napotykają na pewną porażkę. Jednak odnoszący 

sukcesy liderzy płyną dalej – często wbrew wszelkim przeciwnościom – często w pojedynkę. Jest więc 

coś wspaniałego w duchu przywództwa, co może objawiać się jako zachowanie herkulesowe. Duch 

wymaga wiary zarówno w siebie, jak iw sny, które posiadasz. To pasja wizualizowania tych marzeń. To 

przekonanie, by przekonać innych, że warto o te marzenia walczyć. To głębokie przekonanie, że 

poddanie się jest o wiele gorszym losem niż kontynuowanie, bez względu na to, jaka przeszkoda stanie 

na drodze. Duch jest podnieceniem dla wizji, gdy inni są cyniczni. To optymizm, gdy inni są 

pesymistyczni. Jako przywódca musisz mieć wolę i energię, by wytrwać, odwagę wstawać za każdym 

razem, gdy jesteś powalony, oraz wyobraźnię, by znaleźć sposób na obejście każdej przeszkody. I kiedy 



ominąłeś te przeszkody, musisz mieć nienasycony apetyt na nowe wyzwania. Musisz mieć siłę, aby 

motywować, pocieszać i trenować tych, którzy podążają za nimi, a także mądrość i hojność, aby 

przypisać im wszystkie zasługi za sukces. To jest serce ducha przywództwa. 


