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Odkryj się to niezwykła historia konsultanta, który rozpaczliwie próbuje zintegrować dwie firmy o zupełnie odmiennym podejściu do klienta. Jedna z firm polega na
całkowitej transparentności postępowania i zaprezentowaniu bezbronności wobec
klienta, druga skupia się na udowodnieniu swoich kompetencji, wiedzy i biegłości
eksperckiej. W trakcie zarządzania procesem fuzji konsultant zmuszony jest pobrać
nauki, które zmienią jego życie, choć zaakceptowanie ich nie przyjdzie mu łatwo.
Gdy kolega powiedział mi, że Michael Casey odchodzi z Lighthouse, a firma jest na
sprzedaż[konkurencyjna Firma], wpadłem w ekstazę. Wreszcie ich wykończyliśmy,
pomyślałem. Gdy potem dowiedziałem się, że opuszcza firmę, aby „spędzić więcej
czasu z rodziną” mina mi trochę zrzedła, ale nie za bardzo. Spędzanie czasu z rodziną było najczęstszą przykrywką dla kiepskich wyników. Moje szczęście nie trwało
długo… (fragment książki)
W niniejszej pozycji opisuje trzy lęki, które powodują, że usługodawcy – konsultanci, akwizytorzy, doradcy finansowi, i wielu innych profesjonalistów zajmujący się długoterminową obsługą klienta – sami nieświadomie torpedują swoje
wysiłki, aby zbudować zaufanie i lojalność klienta. Jak zwykle Lencioni proponuje też praktyczne podejście, które pomoże nam owe lęki przezwyciężyć.
Pozostaw ego za drzwiami, usiądź wygodnie i przeczytaj Nagość. Książkę czyta się tak
przyjemnie, że możesz skończyć ją za jednym posiedzeniem, ale jej przesłanie zapamiętasz na wieki.
– Ken Blanchard, współautor Jednominutowego Menedżera
O autorze
Patrick Lencioni jest według „New York Timesa” świetnie sprzedającym się
autorem książek biznesowych. Napisał ich osiem, w tym Pięć dysfunkcji pracy
zespołowej. Jako założyciel firmy The Table Group, Patrick doradza kadrze kierowniczej szeregu organizacji.
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WROGOWIE

N

ie powiedziaábym, Īe nienawidziáem Michaela Caseya.
Dobrze zapamiĊtaáem nauki siostry Rose Marie Hennessey, która mówiáa mi juĪ w drugiej klasie podstawówki,
Īe nienawiĞü jest záym uczuciem. Poza tym wáaĞciwie nigdy nie poznaáem Caseya, a nie sądzĊ, aby moĪna byáo nienawidziü kogoĞ,
kogo siĊ nie zna. Nawet gdy puĞci siĊ mimo uszu rady siostry Rose
Marie.
Ale nie bĊdĊ káamaá: Michael Casey to w pewnym czasie jeden
z najmniej lubianych przeze mnie ludzi na Ğwiecie. Wystarczyáo,
aby ktoĞ wspomniaá jego imiĊ, a juĪ wpadaáem w záy nastrój.
I gdyby ktoĞ powiedziaá mi rok temu, Īe poĞwiĊcĊ cztery peáne
miesiące swojego Īycia zawodowego na poznawanie Caseya i jego
remki konsultingowej, stwierdziábym, Īe nadszedá czas na zmianĊ
zawodu.
Ale tak wáaĞnie siĊ staáo i teraz wam o tym opowiem.
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O MNIE

N

azywam siĊ Jack Bauer. Tak, tak samo jak goĞü grany
przez Kiefera Sutherlanda, który musi ocaliü Ğwiat i ma na
to jedynie dwadzieĞcia cztery godziny. Tyle tylko, Īe ja nie
jestem superbohaterem. Jestem zwykáym konsultantem.
Przez piĊü lat pracowaáem w pionie doradztwa strategicznego
w Kendrick & Black – prestiĪowej, miĊdzynarodowej rmie konsultingowej z siedzibą w San Francisco, Ğwiadczącej kompleksowe
usáugi.
Oprócz tego, Īe byáem starszym konsultantem, kierowaáem
sprzedaĪą naszej usáugi, a konkretnie doradztwa strategicznego.
Oznaczaáo to, Īe czasami w walce o klienta moim konkurentem byá
Michael Casey i jego rma Lighthouse Partners.
Lighthouse to rma mniejsza od K&B. Jej pracownicy skupiali
siĊ gáównie na obsáudze niewielkiego wycinka Kalifornii – aglomeracji Bay Area. Zatem konkurowaliĞmy z nimi jedynie w przypadku
5–10% projektów, które nas interesowaáy. Ale gdy juĪ do tego dochodziáo, zawsze przegrywaliĞmy.
No dobra, nie mówiĊ prawdy. Raz udaáo nam siĊ wygraü. Ale po
roku wspóápracy maáa rma o nazwie DecisionTech wywaliáa nas
i zawaráa umowĊ z Lighthouse. To okazaáo siĊ jeszcze boleĞniejsze
niĪ przegrana na starcie. Szczególnie przykry byá fakt, Īe straty ponosiliĞmy na naszym wáasnym podwórku, a w związku z tym nie
16
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O mnie

mogliĞmy ich ukryü przed innymi. To tylko pogáĊbiaáo naszą gorycz, jak pojawiaáa siĊ na myĞl o Michaelu Caseyu.
WeĨ pod uwagĊ, Īe w Ğwiecie konsultingu, inaczej niĪ w sporcie,
nigdy nie widzisz swoich konkurentów. Ale za to o nich sáyszysz.
I tak po wysáuchaniu kolejnej historii o tym, jacy fantastyczni, zdolni
i skuteczni są Michael Casey i jego zespóá, nie marzyáem o niczym
innym, jak tylko o tym, aby usáyszeü, Īe wreszcie wypadli z gry.
A przynajmniej tak mi siĊ zdawaáo.
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OKROPNY AWANS

G

dy kolega powiedziaá mi, Īe Michael Casey odchodzi
z Lighthouse, a rma jest na sprzedaĪ, wpadáem w ekstazĊ. Wreszcie ich wykoĔczyliĞmy – pomyĞlaáem. „Ich
zbroja nie byáa aĪ taka szczelna. Koniec koĔców nikt nie moĪe byü
aĪ tak dobry”.
PóĨniej dowiedziaáem siĊ, Īe Casey opuszcza rmĊ, aby spĊdzaü
wiĊcej czasu z rodziną. Mina mi trochĊ zrzĊdáa, ale nie za bardzo.
SpĊdzanie czasu z rodziną to najczĊstsza przykrywka dla kiepskich
wyników. NiezaleĪnie od tego, jakie byáy faktyczne przyczyny jego
odejĞcia, Lighthouse wystawiono na sprzedaĪ, a my juĪ nigdy wiĊcej nie bĊdziemy musieli z nimi konkurowaü i nie bĊdziemy przez
nich upokarzani.
Moje szczĊĞcie nie trwaáo jednak dáugo. PiĊü dni póĨniej zaáoĪyciel naszej rmy, Jim Kendrick, wyrwaá mnie z báogostanu.
ChcĊ tu napomknąü, Īe do tej pory Jim zajrzaá do mojego biura
jedynie dwa razy. Najpierw, aby ocjalnie przywitaü mnie na pokáadzie, a potem, aby ostrzec mnie, Īe nie mogĊ schrzaniü projektu dla
jednego z naszych najwiĊkszych klientów. Nie sáynąá ani z serdecznoĞci, ani z taktu.
– Mam do ciebie sprawĊ, Jack. Pewnie sáyszaáeĞ o maáej rmie
konsultingowej Lighthouse Partners z Half Moon Bay – powiedziaá.
18
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Okropny awans

– A tak, kojarzĊ – odparáem takim tonem, jakby owa rma nigdy
nie zaprzątaáa moich myĞli.
CóĪ, rozpaczliwie chcieli byü szybko sprzedani – kontynuowaá
Jim – i Marty stwierdziá, Īe warto zaryzykowaü. KupiliĞmy ich, zanim inni zainteresowali siĊ sprawą. I chciaábym…
Byáem w szoku. Nagle poczuáem siĊ jak w puáapce. Pewnie dlatego wszedáem mu w sáowo: – A cóĪ my z nimi zrobimy?
– My… – urwaá i uĞmiechnąá siĊ pobáaĪliwie, pewnie na myĞl
o mojej niecierpliwoĞci. – OtóĪ my chcemy, abyĞ ty przez jakiĞ czas
tym pokierowaá. Przez piĊü, szeĞü miesiĊcy bĊdziesz nadzorowaá
rmĊ, co nie powinno zająü ci wiĊcej niĪ poáowĊ czasu spĊdzanego
na dotychczasowej pracy. Gdy rozeznasz siĊ juĪ w caáoĞci, zdecydujemy, które czĊĞci rmy zintegrowaü z naszym pionem doradztwa strategicznego, i pomyĞlimy, co zrobiü z resztą. Jak wszystko
pójdzie po naszej myĞli, bĊdziesz juĪ do tego czasu kierowaá tym
pionem. OczywiĞcie, jeĞli Marty przejdzie latem na emeryturĊ – powiedziaá jednym tchem i zamilká, jakby po prostu zabrakáo mu sáów.
– A zatem zaáatwione– dorzuciá i wyszedá.
I w ten oto sposób mój Ğwiat wywrócono do góry nogami. Do
koĔca dnia nie potraáem przetrawiü owej wieĞci. Wieczorem táumaczyáem Īonie, Īe wáaĞciwie powinienem byü szczĊĞliwy, ale coĞ
nie daje mi spokoju.
Z pewnoĞcią czĊĞciowo wiązaáo siĊ to z uĞwiadomieniem sobie
faktu, Īe jeĞli coĞ nawali, moja kariera zawiĞnie na wáosku. I komu
bĊdĊ mógá za to podziĊkowaü? Lighthouse Partners. Michael Casey
bĊdzie mniej dalej przeĞladowaü, nawet po swoim odejĞciu.
Poza tym nie podobaáa mi siĊ myĞl, Īe bĊdĊ musiaá poznaü tego
czáowieka, spotkaü siĊ z nim twarzą w twarz i omówiü zmiany.
Jak siĊ niebawem okazaáo, nie byáo mi to dane.
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www.mtbiznes.pl

odkryj się

PRZYSPIESZENIE

O

dejĞcie Caseya z Lighthouse byáo szybsze niĪ ktokolwiek
przypuszczaá. Ledwo wysechá tusz na umowie, a jego juĪ
nie byáo.
UlĪyáo mi, choü mniej niĪ sądziáem. Zacząáem podejrzewaü, iĪ
z rmą jest coĞ nie tak.
Gdy spytaáem swego szefa, Marty’ego, o szczegóáy, wzruszyá
ramionami. – Nie wiem. Wszystko wydarzyáo siĊ tak szybko, nie
mieliĞmy czasu na porządne badanie due diligence. Kendrick uznaá,
Īe koszty są stosunkowo niskie i warto zaryzykowaü.
Czuáem, Īe Marty nie mówi mi wszystkiego.
– Daj spokój. PrzecieĪ to tobie zaleĪaáo na dobiciu targu. Nie
mam racji? – powiedziaáem.
– Byü moĪe – uĞmiechnąá siĊ Marty.
- A co myĞlą o tym wszystkim ludzie z Lighthouse?
– Nie mam zielonego pojĊcia. Ale ty pewnie dowiesz siĊ tego
w ĞrodĊ – Marty wzruszyá ramionami.
– W ĞrodĊ?
– Tak – odpowiedziaá i wyszczerzyá zĊby. – W ĞrodĊ rano spotykasz siĊ ze wspólnikami z Lighthouse.
Marty byá krzepkim, dobrze ubranym piĊüdziesiĊciosiedmioletnim pracoholikiem, który nagle zdecydowaá siĊ na wczeĞniejszą
emeryturĊ, by mieü niczym nieograniczone moĪliwoĞci gry w golfa. I najwyraĨniej nigdy nie miaá zajĊü z siostrą Rose Marie, gdyĪ
20
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Przyspieszenie

niespodziewanie stwierdziá: – NaprawdĊ nienawidzĊ Michaela
Caseya.
W przeciwieĔstwie do mnie miaá okazjĊ spotkaü siĊ z tym czáowiekiem kilka razy. Jego nienawiĞü do Caseya byáa poniekąd usprawiedliwiona, bo to wáaĞnie pion Marty’ego Lighthouse rozkáadaáo
na áopatki przez ostatnie kilkanaĞcie lat.
Sztuczny, nieszczerze skromny, faászywy – takimi epitetami
Marty opisywaá Caseya. Nie przeczĊ, Īe odczucia Marty’ego wpáynĊáy na mnie, a wáaĞciwie zainfekowaáy mnie i rozbudziáy wrogoĞü
wobec rywala. Ja teĪ nie lubiáem przegrywaü. I tak wyhodowaáem
sobie swoją wáasną urazĊ wobec Caseya i pielĊgnowaáem ją przez
piĊü lat pracy dla Kendrick & Black.
– Jak myĞlisz, jak to wszystko siĊ uáoĪy? – chciaáem poznaü opiniĊ Marty’ego.
Wziąá gáĊboki oddech i zastanowiá siĊ przez sekundĊ. – Trudno
powiedzieü, ale zapamiĊtaj moje sáowa: nie sądzĊ, aby wspólnicy
z Lighthouse przetrwali nastĊpny rok.
– Skąd to przeĞwiadczenie?
– Nie wiem – odrzeká. Gdy myĞlaá, na jego twarzy pojawiá siĊ
grymas. – Przede wszystkim kultura naszych rm jest caákowicie
odmienna – dodaá po chwili.
Nie zdziwiáa mnie jego uwaga, ale chciaáem usáyszeü szczegóáy.
– Na przykáad?
– Z tego, co wiem, to jakieĞ centrum rekreacyjne –odpará bez
chwili wahania.
ZauwaĪyá, Īe nie rozumiem, co ma na myĞli, wiĊc pospieszyá
z wyjaĞnieniem.
– Siedzą w takim odlotowym biurze, które kiedyĞ byáo przedszkolem czy czymĞ podobnym. Podobno na parkingu biurowym o siódmej
wieczór nie ma juĪ Īadnego samochodu. Nie pracują w weekendy.
Istny plac zabaw. Wspólników z Lighthouse zjemy na Ğniadanie.
– Czy to nie bĊdzie dla nas problem?
21
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PrzypowieĞü

Marty potrząsnąá gáową.
– WáaĞciwie nie. Przejmiemy ich klientów i konsultantów, którzy
odwalają faktyczną robotĊ. W sumie po to ich kupiliĞmy– odrzeká.
Zacząáem siĊ denerwowaü.
– Czemu wiĊc nie przyáączysz siĊ do mnie w ĞrodĊ? – zapytaáem.
Marty otworzyá szeroko oczy.
– Byábym zachwycony…
UlĪyáo mi, ale tylko na chwilĊ.
– Zdecydowaáem jednak z Kendrickiem, Īe musisz sam siĊ tym
zająü. Przynajmniej na razie – urwaá. – Ale jeĞli nie zdasz mi dogáĊbnej relacji z kaĪdego spotkania i nie przedstawisz dokáadnego
opisu kaĪdego zakamarka tej cholernej rmy, to ciĊ zwolniĊ.
RozeĞmialiĞmy siĊ. A w kaĪdym razie na pewno on. Mnie zaprzątaáy juĪ myĞli, co to bĊdzie w ĞrodĊ.
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OPATRUNEK

J

ako konsultant zawsze doradzaáem klientom, którzy kupowali inne rmy, aby starali siĊ szybko zakoĔczyü fazĊ przejĞcia
i integracji, bo w ten sposób unikną rozjątrzania ran. OkreĞlaáem to mianem „szybkiego zerwania plastra”. Teraz, gdy sam staáem
przed tym problemem, zaczynaáem wątpiü w sáusznoĞü tej rady. Ale
cóĪ, prawdĊ powiedziawszy i tak nie miaáem wyboru.
Po czterdziestu oĞmiu godzinach od podpisania umowy sprzedaĪy jechaáem juĪ na zachód autostradą áączącą San Francisco Bay
Area z nadbrzeĪnym miastem Half Moon Bay. Tam wáaĞnie dwudziestu piĊciu pracowników Lighthouse Partners czekaáo na wieĞci
o przyszáoĞci rmy. Sam teĪ chciaábym je znaü.
Biuro nie byáo dokáadnie takie, jak przedstawiá je Marty. Ale
trzeba przyznaü, Īe nie rozminąá siĊ bardzo z prawdą.
TrochĊ w oddali od reszty rolniczego miasteczka staá zespóá
pawilonów. Cztery prostokątne budynki byáy poáączone ze sobą
zadaszonymi przejĞciami i otoczone równo przystrzyĪonymi trawniczkami. Bez wątpienia mieĞciáa siĊ tu kiedyĞ szkoáa. (PóĨniej
dowiedziaáem siĊ, Īe byáa to placówka dla dzieci opóĨnionych
w rozwoju, które obecnie integrowane są z resztą uczniów). Teraz
budynki sáuĪyáy trzem rmom: niewielkiemu dystrybutorowi wina,
dziaáowi sprzedaĪy centrali zaopatrzenia rolniczego i Lighthouse
Partners.

Zachęcamy23do lektury!

www.mtbiznes.pl

