CE MAI E ȘI EOS-UL ĂSTA?

de GINO WICKMAN și TOM BOUWER

CE MAI E ȘI

EOS-UL

Un ghid complet pentru angajații
companiilor care folosesc EOS
(Entrepreneurial Operating System –
Sistemul de Operare Antreprenorial)

2022

ĂSTA?

Published by arrangement with BenBella Books, Inc., Folio Literary
Management,
LLC, and Livia Stoia Literary Agency
What the Heck Is EOS?
Copyright © 2017 by Gino Wickman & Tom Bouwer
© 2022 Editura ACT și Politon pentru prezenta ediție românească
Editura ACT și Politon
Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, București, România, C.P. 050202.
Tel: 0723 150 590, e-mail: office@actsipoliton.ro
www.actsipoliton.ro
Editor: Camelia Zara
Tehnoredactor: Teodora Vlădescu
Coperta: Alexandra Ilie
Copyright Manager: Andrei Popa
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
WICKMAN, GINO
Ce mai e şi EOS-ul ăsta? / Gino Wickman & Tom Bouwer. - Bucureşti:
ACT şi Politon, 2022
    ISBN 978-606-913-877-9
I. Bouwer, Tom
005
AVERTISMENT: Distribuirea, copierea sau piratarea în orice fel a
acestei cărți nu este pedepsită numai prin lege, dar contravine și
tuturor normelor și principiilor etice și sănătoase pe care un astfel
de titlu le promovează. Ce fel de efect va avea energia pe care vreți
să o transmiteți mai departe, dacă aceasta vine prin furt, ilegalitate
și lipsă de respect față de autor și față de toți cei care au contribuit
la crearea acestei cărți, astfel ca ea să ajungă la dumneavoastră?
Împărtășiți cu ceilalți informațiile importante, valorile lecțiile pe care
le-ați aflat din acest material, într-un mod corect și responsabil.

Această carte este concepută să ofere informații precise și avizate despre
EOS (Entrepreneurial Operating System – Sistemul de Operare Antreprenorial). Nici autorii, nici editura nu se angajează să ofere servicii juridice,
contabile sau de altă natură profesională prin publicarea acestei cărți. În
cazul în care este necesară o astfel de asistență, este recomandat să se
solicite serviciile unui profesionist calificat. Autorii și editura nu își asumă
răspunderea pentru nicio pierdere sau risc suportat ca urmare a utilizării și
aplicării oricărei informații conținute în această carte.
EOS ModelTM (Modelul EOS), V/TOTM (Organizatorul Tracțiunii/Viziunii), The
Meeting PulseTM (Ședința de Monitorizare a Pulsului), Level 10 MeetingTM
(Ședința de Nivel 10), The Issues Solving TrackTM (Metoda de Soluționare
a Problemelor), The People AnalyzerTM (Analizatorul de Persoane), GWCTM,
EOS ProcessTM (Procesul EOS), Six Key ComponentsTM (cele Șase Componente-Cheie), The 8 Questions™ (Cele 8 Întrebări), Core Focus™ (Centrul
Atenției) și 3-Year Picture (Tabloul pe 3 Ani) sunt mărci înregistrate ale lui
Gino Wickman. EOS® și Entrepreneurial Operating System® (Sistemul de
Operare Antreprenorial) sunt mărci înregistrate ale lui Gino Wickman. Toate
drepturile rezervate.

Lui Kathy, partenera mea de viață. Ești reală, ești
amuzantă și ești frumoasă. Îți mulțumesc pentru că
ești tu. Ce călătorie minunată au fost primii 30 de ani;
îi aștept cu nerăbdare pe următorii 30.
– Gino

Lui Sev, uimitoarea mea soție. Fără tine, aș fi incomplet. Puterea, inteligența și talentul tău de a lumina
o încăpere cu energie pozitivă sunt depășite numai
de incredibilul tău spirit de compasiune.
– Tom

CUPRINS
Introducere 11
CAPITOLUL 1

Ce mai e ș� i EOS-ul ăsta?	

13

Cum funcț�ionează EOS? (Modelul EOS)	

19

Î�nț�elegi ce vor să zică?
(Organizatorul Tracț�iunii/Viziunii – V/TO)	

39

Cine ce face? (Diagrama de Responsabilităț�i)	

69

Ce este cel mai important î�n momentul de faț�ă?
(Pietrele)	

79

De ce trebuie să ț�inem ș� edinț�e? (Ș� edinț�a
Săptămânală de Monitorizare a Pulsului)	

91

CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 7

Care este numărul meu? (Tabelul de Scor
ș� i Măsurabilele)	

CAPITOLUL 8

113

Cum mă descurc? (Analizatorul de Persoane)	 125

CAPITOLUL 9

Ce fac mai departe? (Concluzie)	

137

Rolul tău	

145

ANEXA A
ANEXA B

Î�ntrebări pe care să i le adresezi managerului tău	 147

ANEXA C

Termenii EOS	

Mulțumiri

150

152

Despre autori

158

Introducere
Am scris această carte pentru tine, deoarece tu ai un rol de
o importanț�ă crucială pentru succesul companiei î�n care
lucrezi ș� i, prin urmare, pentru succesul tău personal – pentru că succesul tău este strâns legat de cel al companiei.

Indiferent dacă eș� ti responsabil de relaț�iile cu clienț�ii,
dacă eș� ti contabil, dacă faci o muncă de teren, dacă eș� ti reprezentant de vânzări, dacă faci parte din echipa de suport
vânzări, dacă eș� ti sudor, ș� ofer de camion, arhitect, consultant sau orice altceva, această carte a fost scrisă ca să
te ajute să ai mai mult succes î�n compania î�n care lucrezi
– o companie care funcț� ionează pe modelul EOS (Entrepreneurial Operating System – Sistemul de Operare
Antreprenorial).
Deci, ce mai e ș� i EOS-ul ăsta?

CAPITOLUL 1
CE MAI E ȘI
EOS-UL ĂSTA?

Cbază”. Deci, ce-o î�nsemna asta pentru tine? Î�nainte să

ompania ta foloseș� te EOS drept „sistem de operare de

răspunzi la această î�ntrebare, este important ca, mai î�ntâi,
să î�nț�elegi că fiecare companie operează pe baza unui sistem,
indiferent dacă acesta are sau nu o denumire.

Acest sistem reprezintă modul î�n care o companie î�ș�i
organizează toată energia umană de care dispune. Este
modalitatea prin care angajaț�ii organizaț�iei se î�ntâlnesc,
rezolvă problemele, fac planuri, stabilesc priorităț�ile, urmează procesele, comunică, măsoară, structurează, clarifică rolurile, conduc ș� i administrează.
Sistemele de operare ale celor mai multe companii sunt
greu de î�nț�eles pentru că echipele de leadership nu sunt consecvente î�n ce priveș� te modul î�n care fac lucrurile enumerate mai sus. Această inconsecvenț�ă duce la o comunicare
deficitară, la disfuncț�ionalităț�i ș� i la angajaț�i care se simt
frustraț�i ș� i confuzi î�n ceea ce priveș� te priorităț�ile. Î�n final,
compania nu-ș� i atinge niciodată potenț�ialul maxim.
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Motivul pentru care citeș� ti această carte este pentru că
echipa ta de leadership î�ș�i doreș� te ca toț�i angajaț�ii companiei să î�nț�eleagă cum funcț�ionează sistemul EOS, să vadă
valoarea structurii lui ș� i să-i ajute să î�l implementeze.

De ce un sistem unic de operare? Pe scurt, pentru că
î�ntr-o organizaț�ie nu se poate ca fiecare să facă lucrurile î�n
stil propriu. Nu poț�i avea o companie î�n care toată lumea
este liberă să stabilească priorităț�i, să organizeze ș� edinț�e
după bunul plac ș� i să folosească o terminologie diferită.

Dacă ai 50 de oameni care fac lucrurile î�n 50 de moduri
diferite, complexitatea crescută va duce la un haos î�n masă.
Mai rău decât atât, oamenii trăiesc un sentiment incredibil
de confuzie ș� i frustrare. Mai simplu spus, nu poț�i construi o
companie extraordinară folosind sisteme multiple de operare – trebuie să alegi unul singur.

De exemplu, î�n cadrul unei companii de servicii IT din
Atlanta, fiecare proiect era coordonat î�n mod diferit pentru
că fiecare manager de proiect î�ș�i conducea proiectul î�n stil
propriu. Când angajaț�ii treceau de la un proiect la următorul,
erau nevoiț�i să î�nveț�e un î�ntreg nou sistem de management
de proiect, cu o metodă diferită de raportare, de prezentare a progreselor făcute ș� i de structurare a ș� edinț�elor. Drept
urmare, pierdeau o grămadă de timp î�ncercând să î�nveț�e
un sistem nou – timp pe care ar fi trebuit să-l investească
î�n serviciile oferite clienț�ilor. Din cauza acestei abordări
inconsecvente, oamenii erau din ce î�n ce mai frustraț�i, iar
compania a î�nceput să piardă clienț�i, angajaț�i ș� i bani.
Adevărul este că o echipă de oameni obiș� nuiț�i care-ș� i
conduc compania folosind un sistem de operare unic va
obț� ine rezultate mai bune decât o echipă de lideri specialiș� ti, care acț�ionează fiecare î�n stil propriu, î�n fiecare zi a
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săptămânii. Iată de ce compania ta are nevoie de un sistem
de operare definit clar pe care să-l urmeze toată lumea.

DE CE EOS?
Deci, de ce acest sistem de operare? Pentru că funcț�ionează.
Peste 50.000 de companii din î�ntreaga lume funcț�ionează pe
baza sistemului EOS. Este un sistem de operare complet,
simplu ș� i puternic. Ajută companiile să se dezvolte pentru
a-ș� i realiza î�n mod mai eficace viziunea ș� i obiectivele.

De asemenea, le oferă angajaț�ilor acestor companii o
structură mai bine definită, î�n cadrul căreia pot evolua, se
pot simț�i mai î�mpliniț�i pe plan profesional ș� i î�ș�i pot realiza
obiectivele personale, fiind î�n acelaș� i timp „la curent” cu
ceea ce se î�ntâmplă î�n companie. Atunci când î�nț�elegi care
sunt priorităț�ile companiei, poț�i să contribui la î�ndeplinirea acestora.
După cum a spus Kathleen Watts, manager de cont la
PMMC: „Î�nainte de EOS, nu aveam o perspectivă de ansamblu
asupra afacerii. Comunicarea din partea managementului
nu era clară. Acum suntem mult mai aliniaț�i ca organizaț�ie
ș� i ș� tiu ce î�ncercăm să facem ș� i cum pot să ajut”.

Cu EOS economiseș� ti ș� i timp. Când toț�i cei din organizaț�ie
vâslesc î�n aceeaș� i direcț�ie, vei constata că comunicaț�i mai
bine. EOS elimină activităț�ile nesănătoase ș� i care irosesc
timpul din cauza comunicării deficitare. Pe termen lung, asta
î�nseamnă evitarea deraierilor care pot costa compania o
grămadă de bani ș� i care î�ț�i pot cauza multe dureri de cap.
Î� ntr-o firmă de tehnologie din Connecticut, ș� edinț�ele
durau ore î�n ș� ir fără să se rezolve nimic niciodată. CEO-ul
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a spus: „Odată cu implementarea EOS, am î�ncetat să mai pierdem timp cu ș� edinț�e inutile. Reuș� im să ducem mai multe
sarcini la î�ndeplinire ș� i să comunicăm mai eficace cu angajaț�ii noș� tri. Aceș� tia mi-au spus că facem mult mai puț�ine
erori la nivel de organizaț�ie ș� i că acum reuș� im să rezolvăm
problemele î�nainte să se transforme î�n dezastre majore”.

EOS ȘI ECHIPA TA DE LEADERSHIP
EOS este creat anume pentru companii antreprenoriale care
numără î�ntre 10 ș� i 250 de angajaț�i deschiș� i la minte ș� i orientaț�i spre creș� tere. Din experienț�a noastră, EOS are cel mai
puternic impact î�n astfel de companii. Aplicabilitatea atât la
nivelul companiilor mari, cât ș� i la nivelul companiilor mici,
este adevăratul punct forte al EOS.

Î�n timpul implementării EOS, vei observa că echipa de
leadership a organizaț�iei tale va organiza ocazional sesiuni
de lucru de o zi î�n afara sediului companiei. Această practică
serveș� te la sincronizarea ș� i punerea de acord î�n proporț�ie
de 100% a unuia cu altuia. Când se află î�n afara biroului,
ei muncesc din greu ca să rezolve toate problemele majore cu care se confruntă compania ș� i să stabilească priorităț�ile trimestriale. Astfel, se asigură că toț� i angajaț� ii vor
putea să se concentreze la maximum pe realizarea viziunii
companiei.

Este greu să faci afaceri – asta este realitatea. Cu tehnologia î�n continuă schimbare, cu competiț�ia care î�ncearcă să te strivească ș� i cu niș� te clienț�i pretenț�ioș� i, echipa de
leadership trebuie să se lupte î�n acelaș� i timp cu 136 de
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probleme. Ei nu pot reuș� i fără angajaț�i dedicaț�i. Nu pot reuș� i fără tine.

TU ȘI EOS
Este important ș� i ca tu să conș� tientizezi că nu poț�i reuș� i de
unul singur. Ai nevoie de o echipă pe care să te poț�i baza ș� i
care, la rândul ei, să se poată baza pe tine. Dacă te î�ntrebi:
„Mie ce-mi iese?”, e firesc ș� i de î�nț�eles. Răspunsul, pe scurt,
este că EOS te va ajuta să lucrezi mai eficace, să ai mai puț�ine
frustrări ș� i să î�nț�elegi mai bine legătura dintre eforturile tale
ș� i succesul companiei î�n care lucrezi.
După cum a spus un angajat: „EOS m-a ajutat să î�nț�eleg cu
adevărat care este locul potrivit pentru mine î�n companie
ș� i care este impactul meu asupra celorlalț�i. Avem o echipă
grozavă ș� i este plăcut să lucrez aici”.

Poate te gândeș� ti că implementarea EOS î�n organizaț�ia
ta este ceva rigid, că va î�năbuș� i creativitatea ș� i î�ț�i va distruge
unicitatea. Î�n realitate, se î�ntâmplă tocmai opusul. Aș� a cum
sistemul de operare al unui computer reprezintă un cadru
de bază care te ajută să fii mai productiv, EOS va face acelaș� i lucru pentru tine ș� i organizaț�ia ta. Cadrul lui de bază
va amplifica contribuț�ia ta unică ș� i te va ajuta să devii mai
productiv.
Deci, acum că ai î�nț�eles de ce compania ta implementează EOS, hai să î�ncepem călătoria, pentru că despre o călătorie este vorba. EOS nu este un proiect cu dată fixă de
finalizare. Implementarea EOS î�n cadrul companiei tale reprezintă un efort continuu, de lungă durată. Multe companii
folosesc EOS de peste 10 ani.
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Pentru a î�ncepe călătoria alături de compania ta, mai
î�ntâi trebuie să ai imaginea de ansamblu, pe care o vom
descrie î�n capitolul 2. Apoi, î�n capitolele 3-7, vom explica
cele 5 instrumente fundamentale care alcătuiesc scheletul
EOS. La final, î�n capitolul 8, vom prezenta câteva instrumente bonus care vor fi cireaș� a de pe tort.

CAPITOLUL 2
CUM FUNCȚIONEAZĂ EOS?
(MODELUL EOS)
Prima mea impresie a fost că EOS este doar o altă
„găselniță” de management. Nu este așa. EOS chiar
funcționează.

– JOEL TALLEY, dezvoltator de afaceri,
Nexus Health Systems

A

cum că ș� tii de ce un sistem de operare este atât de important ș� i de ce compania ta a ales EOS, următorul pas
este să î�nț�elegi cum funcț�ionează acest sistem.

Fiecare companie cuprinde Ș� ase Componente-Cheie.
Acest capitol î�ț�i va oferi o perspectivă mai amplă asupra
acestor componente. Vei î�nț�elege de ce fiecare componentă este importantă ș� i cum EOS consolidează fiecare componentă. De asemenea, vei descoperi care este impactul
acestora asupra ta.

Cele Ș� ase Componente-Cheie (Viziune, Oameni, Date,
Probleme, Procese ș� i Tracț�iune) sunt ilustrate î�n următorul
model EOS.
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Folosind EOS pentru a-ș� i consolida aceste Ș� ase Componente-Cheie, compania ta va deveni o organizaț�ie extraordinară, bine condusă. Obiectivul companiei tale este să
fie puternică î�n proporț�ie de 100% î�n fiecare dintre aceste
domenii.

Călătoria EOS nu este uș� oară. Va trebuie să te provoci
pe tine î�nsuț�i, să-ț�i provoci managerul, echipa ș� i compania.
Ș� i asta deoarece comunicarea sinceră ș� i deschisă î�n interiorul organizaț� iei este o condiț� ie necesară. Ș� i, chiar mai
important, î�n cadrul sistemului EOS trebuie să joci un rol
activ î�n consolidarea fiecărei componente.

Dacă ai simț�it vreodată că eș� ti „doar un angajat” sau că
părerea ta nu contează, acest lucru nu se va mai î�ntâmpla
î�ntr-o companie care foloseș� te EOS. O companie care foloseș� te EOS vrea ca tu să-ț�i concentrezi toate eforturile pentru
a consolida fiecare componentă cât mai aproape de 100%.

