
APRECIERI PENTRU PREIA CONTROLUL

„Prima carte a lui Gino Wickman, Traction (Tracțiune)*, 
î�n care descrie EOS**, reprezintă unul dintre cele mai bune 
planuri de î�mbunătăt�ire a afacerilor conceput pentru antre-
prenorii americani. Î�n noua sa carte, alături de coautorul 
Mike Paton, le prezintă cititorilor interesat�i de antrepreno-
riat o povestire unică pentru a le demonstra cum fiecare 
avantaj al implementării EOS poate deveni, î�n fapt, o reali-
tate practică pentru propriile afaceri. Sfatul meu este să 
cites�ti ambele cărt�i, una după alta.”

 – Dan Sullivan, Fondatorul Strategic Coach®

„De-a lungul anilor, am auzit nenumărate mărturii de la an-
treprenori care au luat drept literă de lege prima carte a lui 
Gino, Tracțiune, dar numai după ce am citit Preia controlul 
am văzut clar cum implementarea EOS poate transforma 
cu adevărat o afacere s� i o poate duce pe culmile succesului. 
Această carte î�t�i va schimba compania – s� i viat�a.”

        – Bo Burlingham, editorialist al revistei Inc., autorul cărții 
Small Giants: Companies That Choose to Be Great Instead of Big 

(Mici giganți. Companii care aleg să fie mărețe, în loc să fie mari)

* Carte apărută sub acest titlu la editura ACT și Politon în anul 2019. 
(n. red.)
** Din engleză Entrepreneurial Operating System (Sistem de Operare 
Antreprenorial). (n. red.)
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INTRODUCERE

A ceasta este o fabulă de afaceri, dar diferită de tot ce ai 
citit până acum. Des� i fictivă, Preia controlul este o 

povestire inspirată din viat�a reală despre o companie an-
treprenorială care s-a plafonat. Obosit�i s� i frustrat�i, liderii ei 
decid î�n cele din urmă implementarea unui sistem practic, 
garantat, care cres�te uluitor de mult performant�a afacerii 
s� i calitatea viet�ii lor.

Acest sistem se numes�te EOS (Entrepreneurial Opera-
ting System – Sistemul de Operare Antreprenorial). Nu este 
teorie. Nu abundă î�n concepte abstracte. Nu este vorba 
despre o idee măreat�ă. Mai degrabă, este un sistem complet 
cu instrumente simple, practice, care a ajutat mii de antre-
prenori din î�ntreaga lume să obt�ină ceea ce î�s� i doresc de la 
afacerea lor.

Noi, personal, am ghidat sute de companii prin acest 
proces. Dacă totul pare cât se poate de real este pentru că 
nu am inventat nimic. Orice asemănare cu problemele cu 
care te confrunt�i î�n organizat�ia ta, cu echipa de leadership 
sau cu angajat�ii, este pură coincident�ă. Această carte nu se 
bazează doar pe o poveste adevărată, ci pe sute de poves�ti 
adevărate. Nu există situat�ie despre care vei citi î�n această 
carte care să nu se fi î�ntâmplat de cel put�in douăzeci de ori 
î�n realitate cu diferit�i client�i.
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Sperăm că aceste personaje rupte din realitate s�i aceste 
situat�ii familiare te vor ajuta să rezolvi cele mai importante 
s� i frecvente problemele cu care te confrunt�i din pozit�ia de 
lider. Aceste instrumente practice te vor ajuta să simplifici 
lucrurile, să le clarifici s� i să-t�i î�mplines�ti viziunea. Suntem 
siguri că te vor ajuta deoarece am văzut, î�n nenumărate 
rânduri, că rezultatele implementării EOS sunt cu adevărat 
remarcabile. Dar nu trebuie să ne crezi pe cuvânt. Î-am in-
vitat pe proprietarii afacerilor care le-au implementat să 
ne dea un feedback:

„Î�n cei zece ani dinaintea implementării EOS, com-
pania noastră a cunoscut o cres�tere substant�ială s� i 
constantă a veniturilor. Dar apoi ne-am plafonat. 
Liderii nu mai erau pe aceeas�i lungime de undă, 
erau confuzi cu privire la direct�ie s� i roluri, arătau 
cu degetul unul spre altul s�i î�ncercau prin toate mij-
loacele să nu piardă teren. Î�n consecint�ă, profitul a 
scăzut considerabil. Situat�ia nu era roz. EOS ne-a 
ajutat să dezvoltăm o echipă de leadership de î�n-
credere, dedicată, concentrată s� i puternică. Acum 
suntem din nou pe panta ascendentă, ne extindem, 
achizit�ionăm alte companii s� i le oferim client�ilor 
nos�tri mai multă consecvent�ă. S� i partea cea mai bună 
este că am ies�it pe plus chiar s�i î�n anii mai dificili s�i, 
reus�esc să mă concentrez pe strategia pe termen 
lung, î�n loc să pierd timp cu problemele de zi cu 
zi. Pe o scară de la 1 la 10, această experient�ă are 
10 din partea mea (s� i eu sunt zgârcit de felul meu 
cu calificativele).” 

– Joe Cekola, președinte al Imperial Beverage
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„Î�nainte să î�ncepem aventura EOS, ne loveam de tot 
felul de probleme mici s� i mari care ne stăteau ade-
sea î�n calea dezvoltării. Împlementarea EOS ne-a 
ajutat să identificăm aceste probleme s�i să le rezol-
văm. Acum avem o viziune fenomenală (s� i foarte 
clară) asupra activităt�ii firmei s�i structura potrivită 
pentru a ne duce la nivelul următor. Angajările le 
facem bazându-ne î�n mod strategic pe Valorile Fun-
damentale, astfel î�ncât să avem î�n final oamenii 
potrivit�i î�n posturile potrivite. Î�n ultimii trei ani am 
crescut cu 25% sau chiar mai mult s� i, ce este s� i mai 
important, ne-am bucurat de călătorie. De abia as�-
teptăm să lucrăm cu sârg alături de o echipă pre-
gătită, s� i, la sfârs� itul zilei, să ne deconectăm alături 
de familiile noastre. Nu poate fi mai bine de atât.” 

– Dave Kolb, CEO, Global Tax Network

„După douăzeci s�i s�apte de ani de antreprenoriat, o 
criză economică s� i o nouă echipă de management, 
adoptarea EOS era exact ceea ce ne trebuia la Brogan 
& Partners. Pe parcursul procesului, am urgentat 
luarea deciziilor, ceea ce ne-a permis să realizăm 
mult mai multe î�ntr-o perioadă mai scurtă de timp. 
Pe scurt, procesul ne-a ajutat să luăm deciziile cu 
adevărat importante pentru afacerea noastră. Nu 
doar că EOS ne-a arătat care ne sunt adevăratele 
valori, dar ne-a ajutat s� i să ne ghidăm după ele î�n 
conducerea companiei. Brogan & Partners este mai 
puternică, echipa de management mai responsa-
bilă, iar rezultatele sunt vizibile prin afluent�a de 
client�i noi, veniturile mai mari s� i o marjă a profitu-
lui mai ridicată.”

–  Ellyn Davidson, director asociat, Brogan & Parteners
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„Acum cinci ani, am î�ncheiat anul cu venituri de 5 mi-
lioane de dolari s� i o pierdere netă de 3%. Situat�ia 
nu era î�ngrozitoare, dar ne doream rezultate mai 
bune, as�a că am implementat EOS. La î�nceput a fost 
put�in ciudat, dar pe măsură ce am ajuns să stăpânim 
sistemul, lucrurile au devenit mai simple s� i totul 
a î�nceput să meargă de la sine. Drept rezultat, am 
î�ncheiat următorul an cu cifra de afaceri de 7,5 mi-
lioane de dolari s� i cu un profit net de 6%! Î�ntreaga 
echipă de leadership este acum mult mai î�ncreză-
toare î�n viitor s� i niciodată nu am fost mai unit�i. 
Cred ca marele «Uau» din toate acestea este faptul 
că s� tim că ne putem î�mplini visurile. Ne pregă-
tim să î�ncheiem acest an cu 18 milioane de dolari 
număr de afaceri s� i cu un profit remarcabil. EOS 
funct�ionează.”

 – Steve Spiech, Spiech Farms

„Î�n pofida unei cres�teri rapide, profitabile s�i auto-fi-
nant�ate î�n î�ntregime, după trei ani de antreprenori-
at, eu s� i asociatul meu ne-am dat seama că lucrurile 
nu erau perfecte. Aveam o viziune tulbure, mult stres 
s� i un parteneriat î�ncordat. Împlementarea EOS a 
schimbat toate astea. Am obt�inut, pentru prima dată, 
transparent�ă s�i responsabilitate. Am î�nceput să ges-
tionăm cres�terea afacerii noastre î�ntr-un fel care 
să nu ne coste prietenia dintre noi sau stabilitatea 
financiară. La doi ani după ce ne-am î�ndoit serios 
de viitorul afacerii, aceasta este mai solidă ca ori-
când s�i se dezvoltă mai repede ca niciodată. Rezul-
tatele vorbesc de la sine. Vânzările au crescut de la 
2,2 milioane de dolari, la peste 7 milioane î�n numai 
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doi ani s� i suntem pe locul 258 î�n topul Înc. 500. S� i, 
partea cea mai bună este că administrăm o afacere 
stabilă, profitabilă s� i ne s� i distrăm î�n acelas� i timp.” 

– Andrew Duneman, proprietar, Bulk Reef Supply

„Dietz Property Group (DPG) a î�nceput să implemen-
teze EOS la numai doi ani de la Marea Recesiune. Î�n 
timpul acestei perioade, am avut o cres�tere de 44% 
prin î�ncheierea a s�ase noi angajamente cu părt�i ter-
t�e s� i prin achizit�ionarea a trei noi proprietăt�i – asta 
după ce am stagnat timp de doi ani. EOS ne-a ajutat, 
de asemenea, să ne orientăm spre o cres� tere ul-
terioară. Acum suntem o organizat�ie mult mai 
puternică, mai transparentă, mai simplă s� i mai su-
dată, fat�ă de cum eram î�nainte de EOS.” 

– Brian Dietz, președinte, Dietz Property Group

„Lowry Computer Products sărbătores�te un an de 
când foloses�te sistemul EOS s� i s-a angajat să urme-
ze acest proces s� i pe viitor spre beneficiul compa-
niei. EOS ne-a ajutat să ne consolidăm viziunea 
s� i să accelerăm realizarea acesteia. Drept rezultat, 
compania noastră a depăs� it probleme majore î�n 
ceea ce prives�te dezvoltarea s� i satisfact�ia angajat�i-
lor s� i s� i-a atins toate obiectivele cu succes. Î�n acest 
an, am avut o cres�tere de trei ori mai mare decât 
rata medie a industriei.” 
– Mike Lowry, președinte/CEO, Lowry Computer Products

„Afacerea noastră s-a bucurat de peste s�aizeci de 
ani de succes î�nainte de implementarea EOS prin 
î�ncurajarea unui mod «impulsiv» de a face business. 
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Pe măsură ce ne-am dezvoltat, această abordare s-a 
dovedit inconsistentă s�i ineficientă, din moment ce 
fiecare sediu î�s� i stabilise propriul mod de lucru, 
scindând firma î�n mai multe entităt�i de sine stă-
tătoare. Am realizat că ne-ar fi foarte dificil să 
asigurăm o cres�tere constantă pe viitor î�n aceste 
condit�ii. EOS ne-a oferit structura, disciplina s� i 
responsabilitatea necesare pentru a crea o viziune 
comună care să-i reunească pe tot�i angajat�ii. Prin 
formarea unei echipe î�nchegate, am câs�tigat timp 
s� i am reus�it să identificăm s� i să rezolvăm proble-
mele mult mai rapid.” 

– Tom Bohls, vicepreședinte, Buckeye Power Sales

„EOS a fost catalizatorul pentru una dintre cele mai 
remarcabile schimbări din cadrul companiei noas-
tre. Echipa de management a integrat instrumen-
tele EOS î�n obiceiurile noastre zilnice cu privire 
la modul de lucru. Viziunea noastră este clară s� i 
strategiile sunt bine executate, fiind comunicate 
tuturor. EOS a ajutat echipa de leadership să facă 
planuri, să le pună î�n act�iune s� i să comunice î�n ca-
drul unui sistem care e us�or de adoptat s� i de pus 
î�n practică pentru toată lumea. Î�n timpul primului 
an de implementare EOS, compania a obt�inut o 
cres� tere record a veniturilor de 87% fat�ă de anul 
precedent.” 

– Randy Pruitt, președinte al Randall Îndustries, Înc.

Preia controlul nu are numai rolul de a-t�i da o temă de 
gândire. Cont�ine suficient de multe detalii care să te ajute 
pe tine s� i pe echipa ta de leadership să implementat�i cu 
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succes instrumentele descrise î�n această fabulă de busi-
ness s� i să obt�inet�i rezultate asemănătoare cu cele obt�inute 
de companiile mai sus amintite. O variantă ar fi fost ca 
această carte să fie doar o descriere amănunt�ită a EOS (pe 
modelul primei cărt�i din această serie, Tracțiune). Dar ne-am 
gândit că, pentru mult�i cititori, exemplul concret al unei 
companii care implementează EOS va face sistemul mai 
us�or de î�nt�eles s� i de aplicat. De asemenea, ne oferă infor-
mat�ii pret�ioase despre ceea ce î�nseamnă un proces de 
implementare. 

Când ne-am decis să scriem această carte, proiectul a 
izvorât dintr-o adevărată pasiune. Ne-am apucat de scris, 
iar cuvintele au î�nceput să curgă s� i î�ntâmplările să se con-
tureze de la sine. Explicat�ia este că scriam exact despre 
activitatea noastră zilnică. Asta este ceea ce facem noi î�n 
fiecare zi: ajutăm echipele de leadership ale companiilor 
mici s� i mijlocii să obt�ină rezultatele despre care vei afla î�n 
continuare. Nu am inventat nimic. Nu este nici măcar un 
strop de teorie. Î�mpreună, am făcut aproape două mii de 
sesiuni a câte o zi cu aproximativ două sute de companii.

Pasiunea s� i obsesia noastră es� ti tu, liderul antrepre-
norial. Î�t�i asumi riscuri, construies�ti lucruri remarcabile s� i 
suferi. Noi existăm pentru a te ajuta să obt�ii tot ceea ce î�t�i 
dores�ti de la afacerea ta. Suntem aici ca să te ajutăm să 
identifici s� i să rezolvi cauza principală a problemelor tale, 
să construies� ti ceva mai grandios s� i să duci viat�a pe care 
o vrei s� i pe care o merit�i. EOS a fost creat pentru tine, de 
către cineva ca tine. Es� ti cât se poate de real, de autentic, 
s� i zi de zi es�ti nevoit să atârni de marginea prăpastiei fără 
plasă de sigurant�ă. Credem că merit�i o solut�ie demnă de 
tine s� i de felul î�n care alegi mereu să procedezi.
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Credem că Preia controlul î�t�i va oferi tot ceea ce trebu-
ie să s�tii pentru a cres�te performant�a afacerii tale. Dar dacă 
ai nevoie de mai multe resurse, precum instrumente care 
pot fi descărcate gratuit sau accesul î�ntr-o comunitate an-
treprenorială sau dacă vrei să comunici cu un membru 
acreditat al echipei noastre de implementare din zona ta, 
pot�i accesa www.eosworldwide.com. Dar să nu o luăm prea 
repede! Dă pagina, cufundă-te î�n lectură s� i î�ncepe procesul 
prin care vei prelua cu adevărat controlul afacerii tale.



Capitolul 1

INCIDENTUL

D in mas� ina ei, Eileen Sharp fixa cu privirea SUV-ul lui 
Vic, parcat de cealaltă parte a drumului. Pentru o clipă, 

î�s� i imagină cum accelerează la maxim s� i î�l spulberă pe loc. 
Î�n colt�ul gurii î�i apăru un zâmbet s�ters.

Era furioasă s�i supărată pe Vic. Pentru prima dată, î�i tre-
cuse prin minte să pună capăt parteneriatului cu prietenul 
ei din copilărie. Dar, după câteva minute, se adună s� i î�s� i re-
căpătă stăpânirea de sine.

— Nu pot să dau cu piciorul la ce am construit î�n ultimii 
zece ani, s�i-a spus ea î�n s�oaptă. Nu pot să dau cu piciorul 
unei companii de 7 milioane de dolari s�i 35 de angajat�i.

Î�nsă ceea ce făcuse partenerul ei de afaceri î�n timpul 
s�edint�ei era ceva josnic. Să spună astfel de lucruri de fat�ă 
cu ceilalt�i era de neiertat. Nu putea să treacă cu vederea 
as�a ceva.

Deodată, Eileen î�s� i dădu seama că a î�ntârziat la recep-
t�ia Business Roundtable. Trase adânc aer î�n piept s� i aruncă 
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o privire î�n oglinda retrovizoare. Î�n timp ce ies�ea din par-
care, mormăi: „Nemernicul”.

Î�n urmă cu patru ore, pe la 13.00, Eileen intrase grăbită 
î�n sala de conferint�e, t�inând î�n mâini laptopul s� i un teanc 
de hârtii. Hotărâtă să î�nceapă la timp măcar o dată s�edint�a 
trimestrială a comitetului executiv al Swan Services, se 
agitase toată dimineat�a s� i sărise peste masa de prânz, ca 
să poată pregăti prezentarea s� i numeroasele rapoarte 
necesare pentru analizarea activităt�ii companiei din ulti-
mele 18 luni. 

Acestea reprezentaseră prima perioadă dificilă din is-
toria Swan Services. Până î�n urmă cu un an s� i jumătate, 
compania fu sese profitabilă s� i se dezvoltase rapid. Î�ncă era 
pe linia de plutire, dar nu mai î�nregistrau nicio cres�tere. 
Totul devenise din ce î�n ce mai dificil: atragerea de noi cli-
ent�i, satisfacerea doleant�elor client�ilor existent�i, operat�iu-
nile profitabile, absolut totul. Fusese î�n totdeauna mândră 
de etica ei profesională, î�nsă, î�n ultimul timp, problemele 
puseseră î�ntr-atât de mult stăpânire pe ea, î�ncât lipsea mai 
mereu de la evenimentele importante pentru sot�ul s� i cei 
doi copii ai ei. Pentru prima dată, se simt�ea frustrată s� i î�s� i 
dădea seama că s� i ceilalt�i membri ai echipei simt�eau ace-
las� i lucru. 

Eileen a dat buzna pe us�a sălii de conferint�e, pregătită 
să-s� i ceară scuze a nu s�tiu câta oară pentru î�ntârziere. Dar 
î�năuntru nu erau decât doi dintre cei cinci colegi ai ei: Sue 
Meecham, vicepres�edinta pe vânzări, care î�s� i revizuia ul-
timele numere din raport, s� i Art Pearson, directorul de 
marketing, prietenul de-o viat�ă s� i asociatul de afaceri al lui 
Eileen, care tocmai î�s� i scosese pardesiul s� i î�l pusese, î�m-
preună cu servieta, î�ntr-un colt� al î�ncăperii. 
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— Bună, Sue! Salut, Art! Vreun semn de la ceilalt�i? a 
î�ntrebat ea. 

— Nu, a răspuns Sue. Asta dacă nu-l pui la socoteală pe 
Evan, care a trecut î�n goană pe-aici acum un minut s� i s-a 
linis�tit când a constatat că nu este singurul î�ntârziat. 

Dându-s� i ochii peste cap, Eileen s� i-a trântit materialele 
pe masă s�i l-a rugat pe Art s-o ajute să-s�i conecteze laptopul 
la videoproiector. Î�n sală a intrat Carol Henning, CFO-ul 
firmei. Eileen a î�mpărt�it dosarele celor trei membri ai con-
siliului executiv s� i a î�nceput să le vorbească despre pre-
zentarea î�n PowerPoint pe care o pregătise. Î�ntre timp, 
s� i-a făcut aparit�ia s� i Evan McCullough, vicepres�edintele pe 
operat�iuni, care părea grăbit s� i răvăs� it. Apoi, echipa s-a pus 
pe as�teptat. 

Vic a intrat î�n sfârs�it pe us�ă, la ora 13.14, vorbind foarte 
afectat la telefon cu cineva care părea să fie un potent�ial 
client. A î�ncercat să se scuze î�n fat�a echipei prin nis�te ges-
turi teatrale care voiau să transmită că va î�ncerca să î�n-
cheie conversat�ia cât mai curând. Î�n cele din urmă, a î�nchis, 
s-a as�ezat s� i s� i-a cerut scuze î�n stilul lui: 

— Scuze, oameni buni. Era tipul de la achizit�ii, de la 
Shoreline Îndustries. Mă chinui să-i suflu contractul ăla de 
sub nas s� i să-l aduc î�napoi la noi de atâta vreme, î�ncât am 
impresia că am pus oferta cap la cap cu s�ublerul. 

Î�ntreaga echipă a î�nceput să râdă – chiar s� i Eileen. Ea 
i-a î�ntins o mapă partenerului fondator, care era, totodată, 
s� i CEO-ul companiei, apoi a mers î�n fat�ă, a luat teleco-
manda s� i s� i-a î�nceput prezentarea. Î�n următoarele 60 de 
minute, a detaliat simptomele tulburătoare care apăruseră 
î�n ultimele cinci trimestre de după perioada lor cea mai 
î�nfloritoare:
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• Î�n cel de-al optulea an de la î�nfiint�area companiei Swan, 
veni turile crescuseră î�ntr-un ritm record s� i depăs�iseră, 
pentru prima dată î�n istoria firmei, 7 milioane de dolari. 
Cu toate acestea, de atunci, nu au mai reus�it să-s�i atingă 
obiectivele stabilite pentru veniturile trimestriale. Î�n 
ciuda unei cres�teri prognozate de 14%, veniturile cres-
cuseră cu doar 1,5% î�n anul precedent s� i stagnau î�n 
primul trimestru al anului curent. 

• Profitul avusese de suferit. Luat�i de valul succesului 
unui an excelent, echipa investise mult î�n crearea pre-
miselor pentru o cres�tere ulterioară. Î�nsă investit�ia nu 
dăduse î�ncă roade. 

• Fusese dificil de identificat cu exactitate cauza acestor 
probleme. Eileen studiase problema timp de trei tri-
mestre s� i se simt�ea î�n măsură să ofere nis�te răspunsuri 
colegilor ei de echipă: 
• Echipa de vânzări nu î�s� i atinsese obiectivul î�n trei 

din ultimele cinci trimestre. 
• Client�ii existent�i î�ncepuseră să renunt�e la servicii-

le companiei: un fenomen nou. La î�nceput, aceste 
pierderi ocazionale păru seră ceva neî�nsemnat, dar 
tendint�a era î�ngrijorătoare. 

• Costurile interne crescuseră semnificativ. Anul tre-
cut, Swan î�ncepuse să facă angajări s�i să investească 
î�n dezvoltarea competent�elor angajat�ilor, î�n î�ncer-
carea de a-s� i atinge obiectivul pe cinci ani: venituri 
de 20 de milioane de dolari. 

• Î�n ciuda faptului că Swan plătea bine competent�a, 
cât�iva angajat�i-cheie demisionaseră brusc î�n ulti-
mele luni. Niciunul nu spusese î�n cadrul interviuri-
lor de ies� ire că problemele interne ar fi fost motivul 



23INCIDENTUL

din spatele acestei decizii, î�nsă Eileen ajunsese 
să creadă că politica companiei, cândva excelentă 
– aceea de a î�mbina distract�ia la locul de muncă cu 
eforturile sust�inute î�n vederea obt�inerii unor re-
zultate extraordinare, î�ncepuse să se piardă. 

Nimic din toate acestea nu reprezenta vreo noutate. Echipa 
dezbătuse pe larg fiecare punct î�n cadrul s�edint�elor trimes-
triale anterioare, adesea rămânând până târziu î�n noapte 
cu o pizza î�n fat�ă, dar rareori ajunseseră la o concluzie co-
mună, iar de vreun plan de act�iune nici nu putuse fi vorba. 
Tot�i aveau senzat�ia pregnantă că motivul principal al aces-
tor probleme nu se afla sub controlul lor.

Pentru es�ecul de pe primul trimestru fusese de vină 
situat�ia economică. Pentru cel de pe al doilea, schimbarea 
softului. Pentru a descrie dezastrul din ultimul trimestru, 
Vic folosise cuvinte grele, precum „blestem” s� i „groază”, î�n 
î�ncercarea de a accentua gravitatea problemei s�i de a sugera 
că organizat�ia nu mai beneficia de „atingerea lui Midas”*. 

— Faptul că amintim tot timpul de lucrurile astea ne-
gative ne trage î�n jos, spusese el, fixând-o cu privirea pe 
Eileen. Ne-am pierdut î�ncrederea s� i, des� i s� tiu că unii dintre 
voi vet�i considera vorbele mele nis�te aiureli metafizice, sunt 
convins că trebuie să ne recăpătăm î�ncrederea cu orice pret�. 

La acel moment, Eileen privise cu detas�are observa-
t�iile lui Vic. Î�nvăt�ase de mult să-i ignore momelile s� i să nu 
se lanseze î�n confruntări tumultoase legate de nis�te bana-
lităt�i. Î�n schimb, analizase temeinic situat�ia s� i-s� i pregătise 

* Regele Midas a devenit legendar datorită abilității sale ieșite din 
comun: acesta putea transforma orice în aur, printr-o simplă atingere. 
(n. red.)
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cu atent�ie planul de atac pentru î�ntâlnirea de astăzi. Întra-
se î�n sala de conferint�e cu intent�ia de a-s�i păstra o atitudine 
pozitivă s� i de a se concentra asupra solut�iilor pentru cele 
treisprezece chestiuni despre care ea credea că puteau fi 
rezolvate de către comitetul executiv. Mai î�ntâi, î�nsă, trebuia 
să-s� i prezinte grămada de probe pe care le strânsese pen-
tru a-i convinge că Swan merita să spere la mai mult. 

Eileen s� i-a sust�inut cazul metodic; datele prezentate 
erau de necon testat. Î�n ciuda unui buget mai mare, eforturile 
făcute de departamentul de marketing nu se concretizaseră 
î�ntr-un număr mai mare de potent�iali client�i. Contractele 
semnate cu client�i noi erau din ce î�n ce mai put�ine, iar echi-
pa de vânzări era nevoită să ofere reduceri din ce î�n ce mai 
mari. Î�n Operat�ional, veniturile per angajat scăzuseră, iar 
erorile s� i termenele limită nerespectate crescuseră. 

Î�n timp ce prezenta aceste detalii tulburătoare, Eileen 
a observat cum starea de spirit a celor prezent�i î�n sală s-a 
schimbat. Săbiile au intrat la loc î�n teacă. Oamenii aprobau 
tăcut�i din cap s� i î�s� i luau notit�e. Spre sfârs� itul prezentării, 
Vic s-a î�ndepărtat de masa de conferint�ă s� i s� i-a ridicat mâi-
nile deasupra capului î�ntr-un gest dramatic, de parcă ar fi 
mâncat prea mult de Ziua Recunos�tint�ei. 

— Gata, s�efa, a spus zâmbind. Am priceput. 
Când hohotele de râs au î�ncetat, Eileen a sugerat o scurtă 

pauză î�nainte de sesiunea de propuneri pentru rezolvarea 
problemelor. Apoi, veselă, s-a î�ndreptat spre toaletă. S� i 
acesta a fost momentul î�n care a î�nceput cos�marul. 

Eileen a simt�it cum cineva se strecoară repede î�n toaletă 
î�n urma ei, î�nainte ca us�a batantă să apuce să se î�nchidă. 

— Eileen? 



25INCIDENTUL

— Da, Sue, ce e? a î�ntrebat Eileen, mirată. 
— Nu prea s�tiu exact cum să-t�i zic, a î�nceput ea. As�a că 

o să t�i-o spun direct. Cred că ar fi cel mai bine pentru toată 
lumea dacă mi-as�  da demisia acum, pe loc.

Eileen a rămas perplexă. Ea o considera pe Sue unul 
dintre oamenii important�i ai companiei, parte integran-
tă î�n viitorul acesteia. De când venise, î�n urmă cu doi ani, 
după ce finalizase cu succes un stagiu de vânzări pentru un 
competitor, tânăra vicepres�edinte fusese o angajată talen-
tată s�i neobosită. Muncea cel mai mult dintre tot�i s�i obt�inea 
cele mai bune rezultate din companie s� i, drept răsplată, 
fusese recent promovată.

 — Cum... adică, de ce? s-a bâlbâit Eileen.
— E clar că eu sunt problema, a spus Sue, vădit î�ncor-

dată. Tu s� i cu Vic m-at�i promovat î�n urmă cu nouă luni. De 
atunci, echipa noastră nu a mai atins nici măcar un singur 
obiectiv. Nu mi-am atins nici obiectivul meu! Î�n rarele dăt�i 
î�n care pare că vom câs�tiga un contract, până la urmă tot o 
dăm î�n bară!

S-a î�ntors cu spatele s� i s� i-a dat cu apă rece pe fat�ă.
— Ce tot spui acolo, Sue? a strigat Eileen. Dintre tot�i oa-

menii ăia din sală, tu erai ultima î�n privint�a căreia î�mi făceam 
griji!

 — Nu s�tiu cum pot�i spune asta, Eileen. Fiecare cuvânt 
din prezentarea ta m-a lovit î�n moalele capului! Nu avem 
destule contracte, marja de profit a scăzut, iar client�ii exis-
tent�i pun o mare presiune pe departamentul operat�ional. 
Mai mult decât atât, toate acestea par să fi î�nceput odată 
cu promovarea mea! Dacă nu eu s� i echipa mea de vânzări 
suntem de vină, atunci cine? a î�ntrebat ea.
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Eileen a simt�it cum o trec toate transpirat�iile. Cel mai 
promit�ător aliat al ei era pe cale să demisioneze – tânărul 
lider pe care Swan nu-s� i putea permite să-l piardă!

 — Sue, a spus ea cu blândet�e. Apreciez felul î�n care î�t�i 
asumi responsabilitatea pentru tot ceea ce faci. Sincer, î�mi 
doresc ca s� i ceilalt�i membri din comitetul executiv să facă 
la fel ca tine. Dar..., s� i lăsă propozit�ia neterminată, nes�tiind 
ce să spună mai departe.

După o pauză apăsătoare, Eileen a continuat:
— Te rog, Sue, dă-mi o săptămână sau două ca să rezolv 

lucrurile. Pur s� i simplu, nu te pot lăsa să demisionezi!
— Păi, aaa... Sue era surprinsă că liderul companiei 

părea a fi î�n dificultate. Ok, mult�umesc. Î�t�i sunt recunoscă-
toare pentru î�ncrederea pe care mi-o acorzi.

— Nu ai pentru ce să-mi mult�umes�ti, a răspuns Eileen. 
Mă simt î�ngrozitor pentru faptul că te-am făcut să te î�ndo-
ies�ti de valoarea ta î�n această echipă. 

 Î�nainte să iasă din toaletă, Eileen s-a gândit cum e mai 
bine să procedeze. Înit�ial, plănuise să se concentreze mai 
î�ntâi pe marketing s� i pe volumul de vânzări, dar a decis să 
adopte o tactică diferită.

— Haidet�i să discutăm mai î�ntâi despre păstrarea clien-
t�ilor, a spus ea când s-a reluat s�edint�a, î�mpărt�ind celor pre-
zent�i nis�te foi pe care era printat un raport urias�  î�n Excel. 

Vic s-a holbat la s� irurile nesfârs� ite de numere s� i a oftat 
cu voce tare. Sigură pe ea, Eileen le-a explicat pas cu pas 
calculele detaliate ale obiceiurilor s� i frecvent�ei cheltuieli-
lor fiecărui client din istoria companiei, apoi le-a spus con-
cluzia la care ajunsese: î�n urmă cu doi ani, un client obis�nuit 
al companiei Swan apela la firmă pentru 2,5 proiecte î�n 
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medie s�i cheltuia î�n jur de 174.000 de dolari. Astăzi, ambele 
numere au scăzut. Doi dintre cei mai mari client�i î�s� i dimi-
nuaseră investit�iile cu peste 10%, iar unul dintre ei nu mai 
investise nimic î�n Swan de peste un an.

Toate privirile s-au at�intit asupra lui Evan, făcându-l să 
transpire abundent. El le-a aruncat o privire nervoasă co-
legilor: fondatorului î�nflăcărat care nu se putea concentra 
mai mult de două minute; tinerei tenace, lider de vânzări; 
nesuferitului de la marketing; bădăranei de la contabilitate; 
s� i celuilalt fondator care tot flutura o hârtie incriminatoa-
re. Lucrurile luaseră o î�ntorsătură urâtă, din toate punctele 
de vedere.

— Stat�i put�in, oameni buni, a bâiguit el. E prima dată 
când aud as�a ceva. Trebuie să recunosc că sună destul de 
rău, dar până nu mă uit la numere s� i până nu vorbesc cu 
oamenii mei, nu am idee ce as�  putea să vă spun.

— Relaxează-te, Evan, a spus Vic. Nu vezi ce binedispusă 
este Eileen? Noi, ceilalt�i, nu mai avem nicio s�ansă.

Evan a râs cu jumătate de gură. Ceilalt�i s�i-au băgat nasul 
î�n foile din fat�a lor, as� teptând să vadă cum va react�iona 
Eileen la î�ncercarea lui Vic de a detensiona atmosfera. 

— Are dreptate, a spus ea cu calm. Aceasta nu este o 
persecut�ie. Doar am sperat că ne-am putea da seama î�m-
preună î�n această după-amiază cum să facem să î�ndrep-
tăm numerele. Poate că ar fi trebuit să vă arăt acest raport 
î�naintea î�ntâlnirii de azi. Dar suntet�i atât de ocupat�i, î�ncât 
nu am vrut să vă deranjez.

— Dar nici măcar nu sunt sigur că numerele sunt co-
recte, a protestat Evan.
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— Numerele sunt corecte, a spus Carol pe un ton tăios. 
Eu am făcut raportul. S� i nu este de datoria ta să cunos�ti 
aceste numere?

Ca de obicei, o remarcă tăioasă din partea lui Carol a 
pus capăt discut�iei. Capabilă s�i dedicată, directorul financiar 
al companiei nu excelase niciodată la capitolul aptitudini 
de comunicare. Chiar s� i atunci când dădea un feedback 
onest, felul ei de a vorbi fără menajamente î�i descuraja pe 
ceilalt�i s� i grăbea î�ncheierea s�edint�elor – ceea ce era î�n re-
gulă pentru Carol.

Tăcerea din sală era deranjantă. Eileen simt�ea cum î�i 
cres�te tensiunea. Dezbaterile comitetului executiv fuseseră 
deviate de prea multe ori de la subiect de î�nt�epături mă-
runte s� i nu avea de gând să mai permită ca acest lucru să se 
î�ntâmple din nou.

— Stai put�in, Carol, a spus ea cu asprime. Nu uita, astăzi 
trebuie să ne păstrăm optimismul s� i să î�ncercăm să rezol-
văm problemele î�mpreună, nu să ne certăm sau să aruncăm 
vina unul pe celălalt.

Eileen s-a î�ntors către vicepres�edintele pe Operat�iuni:
— Evan, a spus ea, bănuiesc că î�ntreaga echipă î�t�i î�m-

părtăs�es�te dorint�a de a primi mai multe informat�ii, dar azi 
trebuie să ne rezervăm câteva minute î�n care să î�ncercăm 
să identificăm orice oportunitate de dezvoltare. De aseme-
nea, ar trebui să discutăm despre cea mai bună modalitate 
prin care putem afla rapid cauza pentru care client�ii ne pă-
răsesc sau cheltuiesc mai put�in ca î�nainte.

— Exact, a spus Art. O idee foarte bună, s�efa. Firma mea 
ar putea eventual să conducă un focus grup cu unii client�i 
care s� i-au diminuat sau oprit cheltuielile.
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Eileen le-a aruncat nis�te priviri tăioase, pe rând, lui Art 
s� i lui Sue. Cei doi se certaseră recent pe tema priorităt�ilor 
de marketing s� i a entuziasmului lui Art pentru noi proiecte 
costisitoare de marketing. Î�nainte ca Eileen să poată spune 
ceva, Evan a intervenit:

— Î�mi pare rău, Eileen, nu am vrut să fiu as�a defensiv. 
Doar că î�n ultimul timp am fost acaparat de proiectele mele 
s� i a trebuit să am grijă de oamenii mei. Abia am timp să 
respir s� i-as�a, iar acum să mă confrunt cu asta… a spus el cu 
vocea din ce î�n ce mai stinsă.

— Am î�nt�eles, Evan, a spus Eileen cu blândet�e, sim-
t�indu-se deodată foarte obosită.

Î�n pofida faptului că nu făcuseră niciun progres, a decis 
să mai ia o scurtă pauză. Punctul mort î�n care ajunsese cu 
Evan storsese s� i ultimul strop de energie al celor din sală. 
Trebuia să-i facă din nou să se implice pe Evan s� i pe restul 
echipei.

— Să luăm o pauză de 10 minute. Ne reî�ntâlnim la 16.00.
 Când a propus pauza, Eileen s-a uitat fix la Vic. A arătat 

î�n direct�ia birourilor lor, iar el i-a făcut semn că a î�nt�eles. 
Vic a intrat repede la baie, apoi s-a î�ndreptat spre biroul lui 
Eileen, unde s� i-a găsit partenera cea talentată s� i bătăioasă 
răsturnată î�n scaunul ei, cu ochii î�nchis� i s� i cu brat�ele sub 
cap. Rareori avusese ocazia să o vadă pe Eileen stând ne-
mis�cată s�i cu atât mai put�in î�n pozit�ia de meditat�ie descrisă 
mai sus.

— Hei, Vic! a spus ea cu mâhnire.
— Ce s-a î�ntâmplat, Eileen? a î�ntrebat el.
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— Ei bine, a î�nceput ea, s�tiu că o să spui „t�i-am zis eu”, 
dar mi-e tare teamă că echipa nu era pregătită pentru ceea 
ce le-am arătat astăzi.

— Te referi la Evan? a î�ntrebat Vic. El e doar un maniac 
defensiv al controlului, ca î�ntotdeauna. Nu-l lăsa să... 

— Nu e vorba doar de Evan, a intervenit Eileen. Sue a 
î�ncercat să-s� i dea demisia la toaletă, î�n ultima pauză. 

— Ceee? a t�ipat Vic. De ce nu mi-ai spus? Ea de ce nu 
mi-a spus? Ce naiba se î�ntâmplă aici?

Eileen a răspuns istovită:
—Nu te ambala, Vic. S-a î�ntâmplat acum o oră, nu am 

apucat să-t�i spun. Oricum, am făcut-o să se răzgândească, 
cel put�in pentru o săptămână. 

— Bine, grozav, a spus Vic sarcastic. Măcar una dintre 
cele mai tinere s� i mai ascut�ite mint�i ale noastre mai rezistă 
aici o săptămână! Bravo, Eileen.

Cu cât se gândea mai mult la asta, cu atât se î�nfuria mai 
tare. 

— Î�ncă nu-mi vine să cred că nu m-ai implicat î�n aceas-
tă conversat�ie! a strigat el. Suntem parteneri, î�n primul rând. 
S� i Sue lucrează pentru mine î�n vânzări. Este singura care 
î�mi raportează direct mie, pentru Dumnezeu! De ce ar fi 
ales să-t�i spună ție că demisionează?

Văzând teatrul pe care î�l face Vic, Eileen regretă decizia 
de a monta us� i s� i geamuri de sticlă la toate birourile mem-
brilor consiliului executiv. Ar fi fost evident pentru oricine 
care trecea pe acolo că cei doi asociat�i se ceartă din nou.

— Vic, te rog să stai jos. Te-am chemat aici ca să te pun 
la curent cu situat�ia s� i ca să te rog să mă ajut�i. Nu puteam 
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să te invit la conferint�a inopinată din toaleta femeilor! Î�n-
t�elege, te rog, i-a spus ea coborându-s� i tonul.

Vic a căutat din ochi un scaun s� i s-a as�ezat. 
— Î�n regulă, a răspuns el mai calm. Dar nu ar trebui să 

o chemăm s� i să rezolvăm acest lucru?
— Nu cred, a spus Eileen. De la ultima pauză am tot 

studiat-o pe Sue s� i pare că s-a mai calmat put�in. Dacă anu-
lăm s�edint�a ca să reluăm conversat�ia, nu facem decât să 
redeschidem o rană. Hai să-i dăm put�in timp de gândire s� i 
să vorbim cu ea mai târziu, î�n cursul săptămânii.

— Cred că ai dreptate, a zis Vic.
— Chiar vreau să ducem până la capăt s�edint�a asta, a 

spus Eileen. Trebuie să răspundem acestor provocări cu 
care ne confruntăm s� i trebuie să o facem î�mpreună. Aces-
tea fiind spuse, nu mi-am dat seama cât de personal va lua 
echipa abordarea mea realistă. 

— As�a o numes� ti tu? a î�ntrebat Vic. Ce ai spune de 
„abordarea care pune paie pe foc”?

— Î�ncetează, a spus ea zâmbind.
— Sunt de partea ta, partenere, a zis Vic, devenind 

serios. Dar te implor să o las� i put�in mai moale. Sue s� i Evan 
au react�ionat as�a pentru că uneori pare că nimic nu este 
destul de bun pentru tine.

— S� tiu, a recunoscut Eileen. Dar nu putem să ne prefa-
cem că aceste probleme nu există.

— Sunt de acord, a răspuns Vic, î�n timp ce ies�eau din 
birou. Dar hai mai bine să ne concentrăm pe crearea unui 
plan s� i să nu ne oprim la probleme.

Mai târziu, Eileen s� i-a amintit de această conversat�ie 
cu Vic ca fiind singurul lucru bun din ceea ce putea fi numită 
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cu us�urint�ă cea mai rea zi din cariera ei. Din acel moment, 
nu au trecut mai mult de douăzeci de minute până să se 
dezlănt�uie urgia.

Când a ajuns î�napoi î�n sala de conferint�e, i-a rugat pe 
membrii consiliului executiv să scrie rapid î�ntre cinci s� i 
zece solut�ii pentru problema păstrării client�ilor. Apoi, s-a 
î�ndreptat spre tablă s� i le-a cerut membrilor comitetului 
executiv să-s� i citească propunerile, î�ncepând cu Carol.

— Un control mai bun al calităt�ii, a î�nceput ea. Eileen a 
notat ideea.

— Mai put�ine gres�eli. Un management mai bun al pro-
iectelor. Mai put�ine gogos� i vândute client�ilor. Aplicarea 
unor marje mai mari de profit, astfel î�ncât să ne permitem 
recrutarea unui personal mai calificat.

Eileen a tresărit la remarca î�nt�epătoare a lui Carol care 
î�i viza pe aproape tot�i cei din sală.

— Mult�umesc pentru candoarea ta obis�nuită, Carol, 
a spus ea trecând mai departe. Sue?

— Proceduri mai clare, a î�nceput Sue. S� i eu am trecut 
pe listă o marjă mai mare de profit la vânzări. S� i, Evan, te 
rog nu lua acest lucru personal, dar cred că ne trebuie un 
sistem mai bun de gestionare a proiectelor. Este dificil să 
obt�ii informat�ii din departamentul tău, atunci când client�ii 
cer actualizări ale statusului.

— Este î�n regulă, Sue. Aveam s�i eu acelas�i lucru pe listă, 
a spus Evan.

— Mai aveam pe listă s� i o procedură de facturare mai 
eficientă, a spus Sue, provocând-o pe Carol. 

 — Cum as�a? a î�ntrebat Carol, î�ncrucis�ându-s� i brat�ele 
la piept.
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 — Păi, primim multe plânge... hmm, î�ntrebări cu privire 
la facturile pe care le emitem. Cred că client�ii nos� tri ar 
aprecia dacă ar fi trimise mai rapid s� i dacă ar include deta-
lii mai clare cu privire la munca prestată, a spus ea î�ncet.

— Ei, s� i cum crezi că pot face acest lucru din moment 
ce nu definim clar operat�iunile efectuate î�n timpul proce-
sului de vânzare s� i când trebuie să caut prin e-mailuri s� i 
prin notit�ele celor de la operat�iuni ca să-mi dau seama ce 
naiba să facturez î�n fiecare lună? s-a răstit Carol.

Vic, care mâzgălea ceva î�n carnet�el, a intervenit brusc:
— Stai un pic, Carol, a spus el. Hai să punem ideile pe 

listă.
— Dar eu..., a protestat ea.
— Fir-ar să fie, Carol, a intervenit Eileen, surprinsă s� i 

ea de propriul acces de furie. Căutăm eventuale solut�ii. 
Îdeea lui Sue este relevantă. Putem trece mai departe?

— Fă ce vrei, a spus cu dispret� irascibila CFO. S-a trântit 
î�napoi î�n scaun s� i s-a uitat la Sue cu dus�mănie.

— Art, ai ceva de adăugat? a continuat Eileen.
— Doar focus grupuri s� i ceva cercetare de piat�ă, s�efa, a 

spus Art, î�ncasând s� i el câteva priviri ostile din partea lui 
Sue s� i Carol.

— Foarte bine, a spus Eileen. Vic?
— Trei lucruri, Eileen, a spus el. Î�n primul rând, cred că 

ne trebuie birouri noi.
— Cum? s-a trezit Carol vorbind.
— Birouri noi. S� tiu că mai sunt doi ani din contractul 

de î�nchiriere. Dar acest loc este î�ntunecos, prea corporatist 
s� i nu ajută la stimularea entuziasmului de echipă de care 
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avem nevoie pentru a-i da pe spate pe client�i. Am spus asta 
de când ne-am mutat aici, î�n suburbii, î�n urmă cu trei ani, 
s� i cred că acum este cu atât mai evident. Î�n plus, trebuie să 
facem o schimbare radicală ca să scăpăm de ghinion.

Din dorint�a de a fi cât mai corectă, Eileen a scris ascul-
tătoare pe tablă „birouri noi”. A auzit-o pe Carol murmurând 
î�n s�oaptă „O, Doamne”. Vic a continuat hotărât:

— Î�n al doilea rând, cred că ne-am apucat de afacerea 
gres� ită.

Tot�i cei din sală au devenit deodată foarte atent�i la im-
previzibilul CEO al Swan.

— M-at�i auzit bine, a continuat Vic. Trebuie să reinven-
tăm această companie de la zero pe baza unei concentrări 
reî�nnoite asupra nevoilor viitoare ale client�ilor din urmă-
torii zece ani. Î�ncă vindem proiecte tehnologice s�i de afaceri 
vechi, iar client�ii nu mai cumpăra as�a ceva.

— Bine, a spus Eileen î�ncet. S-a uitat sceptică la Vic, pre-
gătindu-se să scrie ceva pe tablă. Mai exact, cum ai formula 
asta ca să o punem pe listă?

— Cum as�  formula asta ca să o punem pe listă? Haide, 
Eileen, tocmai am sugerat să renunt�ăm la afacerea noastră 
s� i să o luăm de la capăt s� i tu vrei să s�tii cum să scrii asta pe 
lista ta?

— Da, vreau, a răspuns ea î�ncă sub efectul surprizei. Ce 
e rău î�n asta?

— Lista asta a ta, a spus el, este o pierdere de timp – 
detalii minore. E ca s� i cum ne-am apuca să vopsim gardul 
î�n timp ce casa e î�n flăcări!

Î�n creierul lui Vic s-a aprins un beculet�. Când s� i-a amin-
tit mai târziu de acest moment, nu s� i-a dat seama exact ce 
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l-a declans�at. S� i-a amintit doar că avea certitudinea că Swan 
Services a abordat lucrurile gres�it î�n tot�i aces�ti ani. Deodată, 
a fost cuprins de o dorint�ă coples� itoare de a-s� i convinge 
partenera că un progres treptat nu era suficient.

— Scrie „reinventarea Swan”, a spus el tăios. S� i cel de-al 
treilea lucru, a continuat, este că tu s� i cu mine trebuie să 
recunoas�tem că felul î�n care conducem această companie 
nu funct�ionează.

Î�ntr-o fract�iune de secundă, tot�i cei din sală au trecut 
de la sentimentul de jenă pe care î�l avuseseră până atunci 
la unul de panică. Membrii consiliului executiv se străduiau 
din răsputeri să evite contactul vizual. Ventilatorul video-
proiectorului scotea un bâzâit puternic. Cineva s� i-a dres 
nervos glasul. Eileen a deschis gura să vorbească, dar nu a 
putut să articuleze niciun cuvânt.

— Recunoas�te, partenere, a continuat Vic. A devenit 
greu să conducem această companie. Nu ne mai distrăm s� i 
nu mai atingem numerele as�a cum o făceam î�nainte. Cred 
că î�n ultimul an am cam dormit î�n s�os�oni s�i trebuie să facem 
nis�te schimbări radicale, altfel ne-am ars.

Lui Eileen î�i vâjâia capul.
— Ce vrei să spui?
— Conducem î�mpreună această companie de mult timp 

– eu de la zece mii de metri distant�ă, tu din trans�ee. Este 
clar că asta nu a mai funct�ionat î�n ultima vreme, a spus el 
apăsat. As�a că î�t�i propun să facem schimb.

Eileen le-a aruncat o privire celorlalt�i membru al con-
siliului membri al consiliului executiv. Patru perechi de ochi 
se holbau când la ea, când la partenerul ei, î�ncercând să 
anticipeze ce urma să se î�ntâmple. Eileen a fost de acord 



36 PREIA CONTROLUL

că ceva nu mergea, dar să treacă Vic la conducerea opera-
t�iunilor zilnice? Asta era ceva cu adevărat nebunesc!

— Sugerezi cumva ca tu să te ocupi de treburile de zi 
cu zi ale companiei? a î�ntrebat ea, î�ncercând î�n zadar să nu 
pară î�n ofensivă.

— Sigur, de ce nu? a î�ntrebat el.
Asta i-a pus capac. Eileen a simt�it cum i se urcă sângele 

la cap.
— „De ce nu”? a s�uierat ea printre dint�i. O să-t�i spun eu 

de ce nu! Nu ai nici cea mai vagă idee ce î�nseamnă „zi de zi”. 
Î�nseamnă să fii la birou aproape zilnic, cum am fost eu î�n  
ultimele s�ase luni. Î�nseamnă o săptămână de lucru de s�ap-
tezeci de ore. Î�nseamnă să vorbes�ti cu copiii tăi la telefon 
î�n loc să-i vezi, să ratezi meciurile de baseball, s�edint�ele 
cu părint�ii s� i zilele de nas�tere, î�nt�elegi, pentru Dumnezeu?! 
Î�nseamnă să fii atent la detalii. Î�nseamnă disciplină s� i 
sacrificiu.

— Poate asta î�nseamnă pentru tine, a spus Vic cu 
fermitate.

— Fii serios, Vic, tu es�ti doar un tip de vânzări, a spus 
Eileen. Dar s� i-a regretat cuvintele imediat ce le-a rostit.

— Î�n primul rând, Eileen, sunt mult mai mult decât „un 
tip de vânzări”. Pentru î�nceput, sunt cofondatorul s� i asoci-
atul tău – am construit î�mpreună această afacere s� i tu s�tii 
asta.

— Ai dreptate, Vic, a spus Eileen, dând î�napoi î�n zadar. 
Nu voiam să spun...

— S� i faptul că sunt „un tip de vânzări” î�nseamnă că 
î�nt�eleg oamenii, a continuat Vic. S� tiu cum să formez s� i să 
folosesc relat�iile dintre oameni, cum să rezolv lucrurile prin 
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intermediul altora. Nu s�tii cât de mult contează! Ai petre-
cut ultimele trei luni de zile î�ncuiată î�n birou, î�nconjurată 
de rapoartele tale, î�ncercând să ne convingi pe tot�i că trăim 
o catastrofă. S� i ce s-a ales de noi? Cel mai promit�ător mem-
bru al comitetului executiv s� i-a dat demisia î�n toaletă. Evan 
lucrează atât de mult î�ncât, mai nou, doarme pe un pat 
pliant î�n birou, iar astăzi, timp de trei ore, noi ne-am con-
centrat pe tot ceea ce face el gres� it. Vechiul tău prieten, Art, 
vulturul, ne survolează cadavrele sperând să primească mai 
multe sarcini, iar Carol nu ratează nicio ocazie ca să atragă 
atent�ia asupra gres�elilor celorlalt�i.

Vic a sărit î�n picioare s� i a desenat o serie de linii s� i de 
curbe î�ncâlcite pe tablă. 

— De noi s-a ales un ditamai haosul, periculos s� i dis-
funct�ional, a strigat el.

Vic i-a dat markerul lui Eileen î�n timp ce ies�ea pe us�ă, 
lăsând î�n urma lui un pres�edinte uimit î�mpreună cu comi-
tetul executiv la fel de uimit. 

— Cred că am terminat, a spus Eileen aproape 
imperceptibil.

Echipa a ies� it î�n tăcere din sala de conferint�e. Eileen, 
î�ncă stupefiată, a mai rămas un timp. Ea s� i cu Vic se certa-
seră de multe ori până atunci, dar ceva părea să fie diferit 
de data asta. Asprimea atacului lui Vic o surprinsese s� i o 
rănise. 

Î�n timp ce asociatul ei se î�ndrepta spre biroul lui, Eileen 
s-a ridicat, s� i-a strâns lucrurile s� i s-a dus direct î�n parcare. 
Nu s�tia exact unde să meargă, s�tia doar că nu voia să ris�te 
ca conflictul să ia proport�ii. Când a ajuns la mas�ină, s� i-a 
aruncat lucrurile pe scaunul din dreapta s� i a observat bile-
t�elul scris î�n grabă, lipit de volan: 
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Eileen era de trei ani membră a Twin Cities Business 
Roundtable – un grup de schimb de experient�ă î�nfiint�at de 
proprietarii de mici afaceri. Î�n această perioadă, rareori 
avea timp să participe la evenimentele sociale s� i educat�io-
nale organizate î�n mod regulat de ei. Scrisese bilet�elul î�n 
dimineat�a aceea, după ce le promisese câtorva oameni că 
va ajunge la eveniment î�n seara aceea. Î�ncă clocotind de 
nervi, Eileen aruncă o ultimă privire la mas�ina lui Vic î�na-
inte să iasă î�ncet din parcare.

— Mai degrabă î�mi trag un glont� î�n cap decât să trebu-
iască să fac conversat�ie acum, s� i-a spus ea posomorâtă. Pe 
de altă parte, poate că o tărie mi-ar prinde bine.

SPERANȚA
Vic a deschis cu o izbitură us�a biroului, rememorând ulti-
mele minute. Devenindu-i din ce î�n ce mai clar ce î�i făcuse 
partenerei sale, s-a prăbus�it î�n scaun, lăsându-s� i capul î�n 
jos s� i frecându-s� i tâmplele. Î�ncet-î�ncet, a î�nceput să reali-
zeze cât de speriat s� i de nefericit fusese î�n ultimele luni.
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Pentru prima dată î�n viat�a lui, avea probleme cu somnul. 
Î�ncrederea care î�l caracteriza î�l părăsise, făcându-l să aleagă 
calea us�oară s� i să evite conflictele – o altă premieră. Vic 
s� i-a dat seama că atacul de mai devreme asupra asociatei 
lui s-a produs ca urmare a frustrărilor s� i neî�ncrederii î�n 
sine. Se certase cu Eileen din cauză că ea se concentra per-
manent pe aspectele negative, făcând astfel imposibil de 
ignorat faptul că el, alături de î�ntreaga echipă de la Swan, 
nu făceau nimic bine.

— Fir-ar să fie, se gândi Vic. S� i o sună pe Eileen, sperând 
să aibă ocazia să î�ndrepte lucrurile.

Pe când as�tepta la semafor, lui Eileen a î�nceput să-i vi-
breze telefonul. Când numele „Vic Hightower” i-a apărut pe 
ecran, a apăsat instantaneu pe butonul „ignoră”. După trei-
zeci de ani, î�l cunos�tea bine. Suna ca să-s� i ceară scuze.

Relat�ia lor „profesională” î�ncepuse dintr-un moft, când 
Vic i-a sugerat să-s� i deschidă î�mpreună un stand cu limo-
nadă î�n cartierul lor, City Lakes, situat aproape de centrul 
oras�ului Minneapolis. Cu Vic care ispitea trecătorii la colt� 
de stradă s� i cu Eileen care se ocupa de stand, „afacerea” a 
fost un succes î�ncă de la î�nceput.

Pe parcursul numeroaselor lor aventuri antreprenori-
ale, Vic a fost omul din fat�ă, care se ocupa cu prezentarea, 
iar Eileen era baza operat�iunilor. Cei doi au avut numeroase 
init�iative pe când erau adolescent�i – o mică afacere care se 
ocupa cu î�ngrijirea peluzelor, un atelier de reparat bici-
clete s� i, î�ntr-o perioadă, au vândut bomboane cumpărate 
vrac elevilor de gimnaziu. Des�i au ales să studieze la colegii 
diferite, cei doi au făcut eforturi să păstreze legătura. Eileen 
a studiat managementul afacerilor s�i a absolvit cu brio S� coa-
la de management Carlson a Universităt�ii din Minnesota. 
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Vic a schimbat de trei ori s�colile s� i specializările, fiind mai 
put�in interesat de studiu s� i mai mult să conducă o serie de 
afaceri remarcabil de profitabile din căminele student�es�ti.

Eileen s� i-a asigurat un loc de muncă de top la o presti-
gioasă bancă de investit�ii s� i la o firmă de consultant�ă î�n 
management, imediat ce a ies� it de pe băncile s�colii. Timp 
de nouă ani, a avansat rapid î�n câteva dintre domeniile de 
activitate ale firmei s� i, î�n cele din urmă, a ajuns să colabo-
reze î�ndeaproape cu peste s�aizeci de companii. De la î�nce-
put, plănuise ca la un moment dat să plece din firmă s� i să 
cumpere o afacere sau să-s� i deschidă una proprie.

Cariera lui Vic de după absolvirea colegiului a fost la 
fel de fluctuantă pe cât a fost de stabilă cea a lui Eileen. S-a 
angajat î�n vânzări când era î�n anul patru s� i a cunoscut ime-
diat succesul. Î�n anii care au urmat, a repetat aceeas�i po-
veste de fiecare dată – excela ca dezvoltator de afaceri î�n 
primele luni după angajare, pentru ca mai târziu să se plic-
tisească s� i să devină frustrat sau s� i una, s� i alta. Totus�i, î�n 
ciuda schimbărilor frecvente ale locului de muncă, talentul 
lui Vic s� i dorint�a de a avea succes î�l ajutau mereu să-s� i facă 
datoria la nivel î�nalt.

Des� i se aflu pe drumuri diferite, cei doi prieteni nu 
pierduseră legătura. Î�n urmă cu unsprezece ani, Eileen i-a 
cerut pentru prima dată părerea cu privire la ideea ei de a 
porni o afacere de consultant�ă î�n domeniul tehnologiei. Î�n 
câteva zile, cei doi au î�ncropit î�mpreună un plan riguros de 
afaceri s� i s� i-au propus să-l pună î�n aplicare – î�mpreună.

Eileen s-a oprit din depănatul amintirilor î�n momentul 
î�n care a ajuns la Centrul de artă Walker. A parcat s� i a intrat 
î�năuntru.


