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.

