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ZARZĄDZANIE
ŚRODKOWYM
ETAPEM KADENCJI
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W biznesie, tak jak w sztuce teatralnej, dobry pierwszy
akt nie zawsze gwarantuje sukces przedstawienia.
Bardzo ważny jest drugi akt, w którym należy zmienić styl
działania i ustalić nowy zestaw celów. Rodney Zemmel,
Matt Cuddihy, Dennis Carey
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Wyznaczaj coraz ambitniejsze cele

Na początku prezesury, w okresie, który
bywa burzliwy, prezesi zazwyczaj skupiają się na najpilniejszych kwestiach
i starają się zaznaczyć w firmie swoją
obecność. W środkowej fazie, kiedy sytuacja robi się stabilna, pojawia się ryzyko, że przedsiębiorstwo wróci do stanu,
który Ellen Kullman, będąca w latach
2009–2015 prezesem firmy chemicznej
DuPont, nazywa „starą normalnością”.
Ellen Kullman objęła stery firmy w czasie globalnego kryzysu finansowego i wprowadziła szereg
zmian dotyczących portfela projektów oraz działalności operacyjnej. Kiedy jednak kryzys minął,
tempo reform zaczęło spadać. Dlatego podróżowała do firmowych zakładów i biur na całym świecie, aby utrwalać nową wizję. Powołała również
grupę do spraw planowania korporacyjnego, która przeprowadziła szczegółową ocenę wszystkich
jednostek biznesowych. Ellen Kullman powiedziała
nam, że w połowie kadencji „trzeba zachęcać ludzi
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W środkowej fazie kadencji
skuteczni prezesi stawiają
przed firmą ambitniejsze
cele, rozbijają silosy i naprawiają wadliwe procesy,
odświeżają kadrę, tworzą
mechanizmy umożliwiające wyrażanie sprzeciwu
oraz inwestują swój kapitał
przywódczy w długofalowe
inicjatywy. Z wywiadów
wynika, że prezesi odnoszą większe sukcesy, kiedy postrzegają czas swoich
rządów jako serię etapów,
a nie jako jednolity okres.
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prezesa, okresem środkowym i końcowym. Na każdym etapie mój styl zarządzania ewoluował i musiałem mieć na siebie nowy pomysł”.
Wkraczając w fazę środkową – zazwyczaj w dwa
lub trzy lata po rozpoczęciu kadencji – skuteczni prezesi podejmowali świadomą decyzję, aby zacząć od
nowa, dokonując ponownej analizy kontekstu działania firmy, powtórnie oceniając program i nie rezygnując z aktywnego kształtowania struktur i strategii.
„Organizacja przypomina komorę pogłosową – wyznał Frank Blake, który w latach 2007–2014 pełnił
funkcję prezesa sieci hipermarketów budowlanych
Home Depot. – Nie możesz zmienić kierunku działania, jeśli nie powiesz sobie szczerze, gdzie popełniłeś błędy i, co ważniejsze, dlaczego tak się stało”.
Z wywiadów wyłoniło się pięć tematów, które
mają zasadniczy wpływ na sukces w środkowej fazie kadencji prezesa: potrzeba ponownego określenia ambicji organizacji, żeby nie straciła impetu;
konieczność rozbijania silosów i naprawiania złych
procedur; troska o ciągłe odmładzanie kadry przywódczej; zabieganie o korzyści z budowania nie tylko wewnętrznych, ale też zewnętrznych mechanizmów umożliwiających wyrażanie sprzeciwu oraz
zgłaszanie przełomowych pomysłów czy wreszcie
obowiązek wykorzystania kapitału przywódczego
do realizacji śmiałych zamierzeń, które pomogą firmie osiągnąć długofalowy sukces.
Korzyści przynosi liderom nie tylko zapoznanie się z tymi konkretnymi tematami, ale także coś
znacznie prostszego: spojrzenie na swoją kadencję
jak na proces składający się z etapów, a nie – nieprzerwany okres.
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Autorzy wyszukali 146 prezesów dużych spółek giełdowych, którzy ustąpili
ze stanowiska w latach
2011–2016 po stosunkowo
długich kadencjach. Z tej
próby wybrali osoby osiągające bardzo dobre wyniki i z 22 z nich przeprowadzili ustrukturyzowane
wywiady.
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Nowy prezes zazwyczaj
koncentruje się na realizacji swojego programu
i jak najszybszym osiągnięciu sukcesów. Jednak
po pierwszym akcie następuje drugi, w którym
należy zmienić styl działania i ustalić nowy zestaw
celów.
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AŻDY PRZYWÓDCA wyższego szczebla
wie, jak duże znaczenie ma pierwsze
sto dni po objęciu stanowiska czy też
pierwszy rok w roli szefa. W tym okresie musi ocenić organizację, zdiagnozować problemy, przedstawić wizję, strategię oraz osiągnąć pierwsze sukcesy,
które zapewnią mu zaufanie i wiarygodność. W dziesiątkach książek oraz
artykułów można także znaleźć mnóstwo wskazówek, w jaki sposób prezesi powinni podchodzić
do głównych obowiązków w ostatnich miesiącach
pracy, czyli do wybierania i przygotowywania następcy, a w dalszej kolejności do płynnego przekazywania mu władzy. Bardzo niewiele uwagi natomiast poświęca się okresowi pomiędzy tymi dwoma
etapami. Jak najlepiej prezes może wykorzystać
środkowe lata swojej kadencji? Jak powinien spożytkować pierwsze sukcesy? Co ma robić, by wciąż
wywierać wpływ na organizację? Jak modyfikować
cele? Czy powinien spędzać więcej czasu z różnymi interesariuszami? Czy w inny sposób mobilizować firmę? I wreszcie jak powinien ewoluować jego
sposób myślenia oraz styl pracy?
Aby poznać odpowiedzi na te pytania, wyszukaliśmy 146 prezesów dużych spółek giełdowych, którzy odeszli za stanowisk między 2011 a 2016 rokiem,
po przepracowaniu co najmniej sześciu lat w roli
CEO, ponieważ tyle wynosi mediana kadencji prezesów firm z listy S&P 500. Oznacza to, że kadencje wszystkich prezesów w naszej grupie były stosunkowo długie. Następnie wybraliśmy osoby, pod
rządami których firmy odnotowały wyniki lepsze
niż branża lub osiągnęły wysoki łączny wskaźnik
całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy (total
shareholder return). Z dwudziestoma dwoma z nich
przeprowadziliśmy szczegółowe, ustrukturyzowane wywiady, pytając między innymi o to, jak ewoluowały ich cele, jak zmieniało się ich nastawienie
i podejście do przywództwa; na jakich strategicznych i organizacyjnych posunięciach koncentrowali
się w połowie kadencji; i co chcieliby zrobić inaczej
(w wyszukaniu prezesów i w analizie odpowiedzi
pomagali nam Itai Miller i Harish Soundararajan).
Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy, przyznało, że nie dzieliły świadomie swojej prezesury na
etapy, ale zastanawiając się nad pytaniami, menedżerowie dochodzili do wniosku, że rzeczywiście
ich kadencje składały się z odrębnych faz. Okazało się, że w biznesie – tak jak w sztuce teatralnej –
dobry pierwszy akt nie zawsze gwarantuje sukces
przedstawienia. Wielu liderów miało podobne przemyślenia jak John Chambers, który w latach 1995–
2015 pełnił funkcję prezesa koncernu Cisco z branży technologii informacyjnych: „Zaobserwowałem
istotne różnice między początkową fazą kadencji
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do koncentrowania się na stale ewoluującym otoczeniu i przypominać, że jeśli staniemy w miejscu,
ktoś nas wyprzedzi”.
Kilku prezesów odkryło, że utrzymanie tempa
działania z początku kadencji stanowi duże wyzwanie. „Zdałem sobie sprawę, że zaczynam grać defensywnie – powiedział Paul Sagan, który w latach
2005–2013 był prezesem firmy Akamai Technologies z branży technologii informacyjnych. – Istnieje ryzyko, że człowiek zrobi się ostrożny, ponieważ
w teorii im większe sukcesy osiągnął, tym więcej
może stracić, jeśli przeszarżuje”. Jednakże ciągłe
wprowadzanie zmian to dziś konieczność, zwłaszcza w szybko rozwijających się sektorach (takich
jak technologiczny), gdzie kiepski cykl produktowy
może pozbawić prezesa stanowiska.
Przed pozostawaniem w tyle chroni regularne
ocenianie organizacji świeżym okiem. Wszystkim
wiadomo, że Gordon Moore i Andy Grove, którzy
w dwóch ostatnich dekadach XX wieku kierowali koncernem Intel, wyobrażali sobie, co zmieniłby
nowy prezes, gdyby rada nadzorcza wyrzuciła ich
z pracy. Zadziwiająca (ale poprawna) odpowiedź na
to pytanie brzmiała: wycofałby się z produkcji kości pamięci (memory chips), czyli technologii stanowiącej wcześniej podstawę działalności organizacji.
Z kolei Steve Burd (w latach 1993–2013 był prezesem sieci supermarketów Safeway) wspominał, że
rada zaproponowała mu, aby przychodząc do biura
w poniedziałek, spróbował sobie wyobrazić, że jest
to jego pierwszy dzień w nowej pracy. „Zainspirowało mnie to do odrzucenia istniejących wytycznych,
wyciągnięcia czystej kartki papieru i wypracowania kolejnego filaru naszej strategii wzrostu” – wyznał. Steve Burd sformułował nowy plan, którego
najistotniejszą składową było przeprojektowanie
sklepów, tak by lepiej pasowały do stylu życia konsumentów, a także repozycjonowanie przedsiębiorstwa w stosunku do rywali. Ponadto zainicjował
duże przejęcie i uruchomił kilka odrębnych jednostek biznesowych.
Stawiając przed sobą i swoimi ludźmi bardziej
ambitne cele, prezesi powinni uważać, aby nie przeforsować firmy. „Stara zasada mówi, że jeśli duży
tryb na szczycie organizacji wykonuje pół obrotu,
małe trybiki na samym dole muszą się obrócić cztery razy – stwierdził Sandy Cutler, który w latach
2000–2016 kierował przedsiębiorstwem Eaton, produkującym systemy do przesyłu energii elektrycznej. – Kierownictwo wyższego szczebla musi uważać, aby nie zmieniać stale reguł gry”. W koncernie
Eaton należącym do branży, którą cechują długie
cykle produkcyjne, plany jednostek były nieustannie „certyfikowane” według centralnego zestawu
procedur i analiz porównawczych o nazwie Eaton
Business System. „Jednostki dobrze wiedziały, ile

Stawiając przed sobą i swoimi ludźmi
ambitniejsze cele, prezesi powinni
uważać, aby nie przeforsować firmy.

Rozbijaj silosy i naprawiaj
wadliwe procedury
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Nowi prezesi na ogół dość szybko poznają organizacyjne problemy i żeby je rozwiązać, wprowadzają zasadnicze zmiany nie
tylko w strukturach, ale również
w kadrach. Odkryliśmy, że w połowie kadencji liderzy poświęcają więcej czasu na korygowanie
mocno zakorzenionych praktyk,
czyli sposobów wykonywania zadań, które są głębiej i powszechniej wbudowane w firmę.
Tom Watjen wspominał, jak na spotkaniach zarządu firmy ubezpieczeniowej Unum, którą kierował w latach 2003–2015, trzydziestu kluczowych
menedżerów zbierało się w małe grupy ze współpracownikami z regionów i pionów funkcyjnych –
„jak na szkolnej potańcówce”. Musiał koniecznie
skłonić te grupki, aby sobie nawzajem zaufały, zaczęły wymieniać się pomysłami i skupiły się raczej
na rywalizacji z zewnętrznymi podmiotami, a nie
ze sobą nawzajem. „Nie można jednak rozesłać po
prostu notatki z poleceniem, żeby wszyscy zaczęli ze sobą rozmawiać – zauważył Watjen. – Trzeba
znaleźć ludzi, którym całkiem naturalnie przychodzi praca z różnymi działami”.
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lat upłynie do następnej certyfikacji – wspominał
Cutler. – Wprowadziliśmy ten system, aby opracowywać wieloletnie plany doskonalenia szans, pomnażania zasobów i dokonywania inwestycji kapitałowych i aby ludzie nie działali w otoczeniu, gdzie
reguły zmieniają się co półtora roku”.
Krótko mówiąc, w wyznaczaniu coraz ambitniejszych celów chodzi o to, aby wciąż podejmować strategiczne działania, dzięki którym firma dotrzymuje
kroku zmieniającemu się otoczeniu – a nie o to, aby
bezustannie wprowadzać zmiany dla samych zmian.

LIPIEC–SIERPIEŃ 2018 HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA 95

KULTURA PRZYWÓDZTWA

O

D

Czasami w pierwszych latach prezesi odkrywają,
że do przeprowadzenia poważnych zmian potrzebują silnych pomocników. Kiedy jednak ludzie ci odniosą sukces, zaczynają chronić zdobycze, a czasem
okopują się na własnym terytorium, doprowadzając do tego, że w połowie kadencji prezesa rodzi się
nieufność między poszczególnymi częściami organizacji i wzmacniają się mury silosów. Aby je rozbijać i eliminować rozbieżne programy działania, kilku przywódców zastosowało takie mechanizmy jak
uzależnienie struktury wynagrodzeń od realizacji
ogólnych celów korporacyjnych, a nie od wyników
poszczególnych jednostek.
Chcąc zburzyć silosy, które wyznaczały granice
trzech głównych obszarów działalności firmy Unum,
Watjen wykorzystał środkowy okres kadencji do
„krzyżowej wymiany” pomysłów i doświadczeń.
Przenosił menedżerów wyższego szczebla z jednej jednostki do drugiej i pracował nad dostosowaniem korporacyjnych pionów funkcyjnych do
potrzeb jednostek operacyjnych. Skłonił na przykład dział finansowy do stworzenia dwóch ważnych mierników służących do analizy struktury
alokacji kapitału i struktury wydatków, które skłaniały jednostki biznesowe do większej gospodarności. Watjen przypominał menedżerom do spraw
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podejście do planowania budżetu. John Lundgren,
który w latach 2004–2016 był prezesem firmy produkującej narzędzia, Stanley Black & Decker, pracował
z zespołem nad dopracowaniem oraz sformalizowaniem systemu operacji przedsiębiorstwa z naciskiem na mierzenie wyników poszczególnych osób
i powiązanie wynagrodzeń z głównymi wskaźnikami, takimi jak przyrost marży i cykl konwersji gotówki1. „Daliśmy menedżerom wszystkie potrzebne instrumenty – powiedział. – Chcieliśmy osiągnąć
wzrost wydajności operacyjnej i wyeliminować złożoność”. Ugruntowanie systemów wymagało jednak czasu. John Lundgren wspominał, że pewien
menedżer będący członkiem rady nadzorczej powiedział mu: „Zyskasz pewność, że te narzędzia
działają, kiedy, idąc przez fabrykę, spytasz menedżera z pierwszej linii, jaka była w tym tygodniu rotacja kapitału obrotowego, i uzyskasz odpowiedź”.
John Chambers zauważył, że w połowie jego kadencji koncern Cisco opracował „wytyczne” do realizacji takich procesów jak fuzje i przejęcia. Podkreślał, że „stworzenie procesu, który można było
szybko i łatwo powtarzać, pozwoliło firmie na błyskawiczne działanie na dużą skalę”. Dzięki temu
wszyscy – zarówno Chambers, jak i jego zarząd –
mogli o wiele rzadziej bezpośrednio angażować się
w transakcje. „Potrafiliśmy działać z ogromną szybkością. Mogliśmy w czwartek zdecydować o przejęciu firmy i już w poniedziałek rano to ogłosić – dodał. – Teraz prezes nie musi w ogóle uczestniczyć
w jakichkolwiek rozmowach z wyjątkiem spotkania z szefem przejmowanego podmiotu”.
Chociaż takie operacyjne dostrojenie wywiera
ogromny wpływ na wyniki firmy, w dużej mierze
pozostaje niewidoczne dla zewnętrznych interesariuszy, włącznie z inwestorami. Nie wpływa szybko na kurs akcji ani nie stanowi spektakularnego
„sukcesu”, co może po części wyjaśniać, dlaczego
wielu prezesów odkłada to zadanie na środkowy
okres kadencji.
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W połowie kadencji prezes powinien
być mentorem, wspierać swój zespół
i uwalniać potencjał ludzi.

Odmładzaj kadry

finansów, że ich rolą nie jest jedynie przedstawianie zestawień liczbowych: „Macie za zadanie pomagać kolegom z jednostek biznesowych w zdobywaniu informacji, dzięki którym będą wiedzieć,
co się dzieje w ich branży”.
Nowym liderom, starającym się ogarnąć wzrokiem całą firmę, łatwo jest przeoczyć główne procesy wewnętrzne. Dlatego też kiedy prezes wkracza w środkowy etap kadencji, jego priorytetem
musi stać się naprawianie usterek w „systemie operacyjnym” przedsiębiorstwa. Może to obejmować
różne zagadnienia: od wypracowania spójnych procedur oceny pracowników po usystematyzowane
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Wielu nowych prezesów reorganizuje zarząd lub zmienia obsadę. Skuteczni wieloletni liderzy
zdają sobie sprawę, że powinni
wprowadzać też korekty w połowie kadencji. Niektórzy prezesi z grona naszych rozmówców
wymienili w tym okresie więcej
menedżerów wyższego szczebla niż zaraz po objęciu funkcji.
„Powszechny błąd wielu ludzi polega na tym, że
popadają w samozadowolenie, jeżeli chodzi o ocenę kadr” – spostrzegł Edward Breen, który w latach
2002-2012 pełnił funkcję prezesa koncernu Tyco
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Dwudziestu dwóch prezesów, z którymi przeprowadziliśmy wywiady, mniej
więcej w połowie kadencji zmieniło priorytety. Prawie 90% z nich zaczęło
przeznaczać więcej czasu na planowanie sukcesji; niemal 80% poświęcało
więcej uwagi planowaniu kadr w szerszym ujęciu; a prawie 70% intensywniej
skupiało się na badaniach i rozwoju oraz na inwestycjach długoterminowych.
Co ważne, prezesi ci wciąż zwracali baczną uwagę na odświeżanie strategii
i wykorzystywanie szans. Chociaż nie zmieniła się radykalnie ilość czasu, jaką
poświęcali na kontrolowanie wyników biznesowych, koncentrowali się na innych
kwestiach – raczej na działaniach długofalowych niż na sprawach bieżących.
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International, produkującego systemy bezpieczeństwa. W pierwszym lub drugim roku przywódca firmy skupia się na skompletowaniu zespołu. W połowie kadencji, jak mówi Breen, prezes „zna już nie
tylko wszystkich podwładnych, ale też ich rodziny”. Tymczasem „ludzie przechodzą różne etapy
rozwoju i konkretna osoba być może nie pasuje już
do stanowiska lub straciła energię do pracy”. Breen
pilnował, aby firma Tyco co roku oceniała przywódców wyższego szczebla, pytając: „Czy ten zespół
jest w stanie wygrać finał mistrzostw?”. Był to formalny proces, który przebiegał kaskadowo w całym
przedsiębiorstwie i co roku przywódcy na każdym
poziomie podejmowali kroki wynikające z wystawionych ocen. Organizacja przeprowadzała również
miesięczne kontrole operacyjne, które – zdaniem
Breena – były świetnym sposobem na ocenianie poziomu ambicji oraz energii w zespole.
Frits van Paasschen (w latach 2007–2015 był prezesem sieci hoteli Starwood Hotels & Resorts) wspominał moment – około dwóch i pół roku po objęciu
rządów – kiedy po wprowadzeniu bardziej globalnego i cyfrowego podejścia poczuł, że musi dokonać przeglądu zespołu przywódców. Jak nam powiedział, był to swoisty „proces powtórnej rekrutacji”,
w czasie którego pytał siebie: „Czy biorąc pod uwagę obecną strategię, dana osoba pomoże nam w dalszej działalności?”. Przywódcy naturalnie wahają
się przed odwoływaniem pracowników ze stanowisk, ale wielu menedżerów, z którymi przeprowadziliśmy wywiady, żałowało, że zbyt długo zwlekali z wprowadzaniem zmian.
Kilku prezesów zwróciło uwagę, że w połowie
kadencji CEO powinien uznać za główne zajęcie już
nie kierowanie podwładnymi, lecz wspieranie ich
i mentoring, aby uwolnić ukryty potencjał zespołu. W zasadzie przywódcy ci zmieniali się w tym
okresie z kapitana zespołu w trenera. Na przykład
Frits van Paasschen często spotykał się z młodymi
liderami pracującymi nad długofalowymi projektami i starał się nie tylko przekazywać im wskazówki, ale także pokazać, że mają jego wsparcie. Zaczął
zabierać pracowników o wysokim potencjale w delegacje do zagranicznych placówek sieci Starwood,
żeby umożliwić im kontakt z jednostkami operacyjnymi i stworzyć okazje do nieformalnych interakcji. Nawiązywał też swobodniejszą komunikację.
„Przechodziliśmy od rozmów o postępach i o kontroli głównych wskaźników wydajności do coachingu – wyjaśniał. – Pytałem pracowników, jak im się
pracuje i czego potrzebują”.
Większość rad nadzorczych twierdzi, że od razu
po nominacji nowego prezesa zaczynają opracowywać plany sukcesji na stanowiskach przywódczych,
co jest ważnym elementem procesu odmładzania
kadr. Nie tylko z własnego doświadczenia, ale też

NA CO PREZESI POŚWIĘCAJĄ CZAS
W ŚRODKOWEJ FAZIE KADENCJI

77

TYLE SAMO

WIĘCEJ

UWAGA: Z POWODU ZAOKRĄGLANIA DANYCH LICZBOWYCH NIE WE WSZYSTKICH
KATEGORIACH SUMA ODSETKÓW ODPOWIEDZI WYNOSI 100%.

z relacji liderów, z którymi przeprowadziliśmy wywiady, wiemy jednak, że inicjatywa ta naprawdę
nabiera tempa dopiero w środkowej fazie rządów
prezesa. Alan Wilson, który w latach 2008–2016 był
prezesem firmy McCormick & Company, produkującej przyprawy i aromaty, w połowie kadencji przeprowadził wnikliwą ocenę utalentowanych pracowników o poziom niżej od szczebla przywódczego.
„Moim zdaniem, jest to pięcioletni proces – stwierdził. – Jeśli chodzi o doświadczenie i umiejętności,
jakie ludzie muszą nabyć, trzeba patrzeć dwa kroki
do przodu. Pracownicy wskazani w pierwszych latach niekoniecznie zdołają pokonać ten dystans”.
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Buduj mechanizmy
umożliwiające wyrażanie
sprzeciwu i zgłaszanie
przełomowych pomysłów
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Prezesi zwykle w połowie kadencji martwią się, że stają się
przewidywalni lub zamknięci
na nowe pomysły. „Po trzech
lub też czterech latach ludzie
wiedzą już, w jaki sposób reagujesz na różne sytuacje – powiedział Frank Blake, były prezes sieci marketów
budowlanych Home Depot. – Wszyscy domyślają się,
co chcesz usłyszeć, i właśnie to ci mówią”. Podobnie jak wielu innych prezesów, z którymi rozmawialiśmy, Blake starał się uniknąć tej pułapki.
Na początku kadencji zlikwidował wiele formatów sklepowych, które osiągały gorsze wyniki. Ludzie wciąż przedstawiali mu pomysły na nowe formaty, ale zazwyczaj je odrzucał, i już w połowie
kadencji przestali zgłaszać jakiekolwiek sugestie.
Blake zdał sobie sprawę, że jest to problem, i podjął kroki, aby wyraźnie pokazać swoją otwartość
na wszelkie rodzaje pomysłów. Zaczął przeznaczać
więcej czasu na kontakty z ludźmi, organizowanie
spotkań z podwładnymi bezpośrednich podwładnych i na obiady z pracownikami sklepów. Aby zachęcać ludzi do szczerości, pytał: „Wiem, że X ma
słabe wyniki. Dlaczego waszym zdaniem tak się
dzieje?”. Blake uważa, że rozmówcy udzielali mu
przeważnie szczerych odpowiedzi.
Inni prezesi także znajdowali sposoby na nawiązywanie kontaktu z szeregowymi pracownikami. Jeden wykorzystywał do tego menedżera projektów,
będącego istotnym ogniwem nieformalnych zawodowych sieci kontaktów. Edward Ludwig, który w latach 2000–2011 był prezesem firmy Becton Dickinson z branży technologii medycznych, wyznał nam,
że zbierał kilkunastu zaufanych ludzi zajmujących
stanowiska o poziom niżej od jego bezpośrednich
podwładnych, przedstawiał im dwustronicowe podsumowanie firmowej strategii i prosił o szczere opinie. „Trzeba się otaczać ludźmi, którzy chętnie powiedzą ci prawdę, i tworzyć mechanizmy, dzięki
którym mogą mówić prawdę – podsumował. – Co
równie istotne, prezes musi pokazać, że potrafi inteligentnie wykorzystać uzyskane informacje i nie
zamierza zabijać posłańca”.
Ogromnie ważne jest, aby na różnych etapach kadencji prezesi szukali nowych źródeł porad. Prawdę
mówiąc, wielu przywódców, z którymi rozmawialiśmy, zaczęło po kilku latach piastowania stanowiska pytać o opinie inne osoby niż wcześniej, świadomie próbując poszerzać swoje horyzonty. „Chodzi
o to, aby wkraczać w nowe obszary i uczyć się rozpoznawania w nich wzorców” – powiedział John
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Donahoe, który w latach 2008–2015 był prezesem
serwisu eBay i co tydzień minimum pół dnia spędzał z przywódcami spoza branży i kręgu najbliższych znajomych. Kontaktował się głównie z przedsiębiorcami, których spostrzeżenia wykorzystywał
w eBayu, w zamian pomagając im rozwiązywać ich
problemy przywódcze. Na przykład współtwórca
serwisu wynajmu mieszkań Airbnb Brian Chesky
udzielał Donahoe rad dotyczących projektowania,
tworzenia nowych produktów i innowacji, a Donahoe pomagał mu w kwestiach zarządzania. Jak powiedział nam Donahoe: „W efekcie powstała relacja wzajemnego mentoringu”.
Jednak potrzeba poszukiwania dodatkowych zewnętrznych źródeł informacji i przełomowych pomysłów nie powinna wiązać się z tym, że prezes
będzie spędzać poza firmą dowolną ilość czasu. Kilku prezesów ostrzegało nas, że pozwolenie sobie na
tak intensywne kontakty zewnętrzne może osłabić
koncentrację na działalności przedsiębiorstwa. „Ludzie często odbywają rundę honorową – powiedział
Richard Anderson, który w latach 2007–2016 był prezesem linii lotniczych Delta. – Ale kiedy człowiek
podsumuje udział w okrągłych stołach, izbach handlowych, spotkaniach z analitykami zajmującymi
się podażą akcji i w przeróżnych forach wymagających wystąpień publicznych, nagle okazuje się, że
jako prezes pracuje tylko na pół etatu”. Wybierając zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych,
Anderson zadawał sobie dwa pytania: „Jak to pomoże Delcie?” i „Na jakie alternatywne sprawy powinni poświęcić czas?”. Co tydzień razem z sekretarką przeglądał obowiązki na cały rok. „Człowiek
ma dwa atuty: rozum i czas – zauważył. – Nauczyłem się naprawdę dobrze zarządzać kalendarzem”.

Inwestuj kapitał przywódczy
w śmiałe działania długofalowe

Ważnych przedsięwzięć – takich
jak strategiczne przejęcia, przynoszących zysk z pewnym opóźnieniem – może podejmować się
tylko doświadczony przywódca.
Efektywni prezesi – którzy pierwsze lata na stanowisku wykorzystali na budowę wiarygodności
wśród członków rady nadzorczej,
inwestorów i pracowników oraz ugruntowanie wiary we własne umiejętności przywódcze – na dalszych etapach kadencji mogą podejmować takie
śmiałe inicjatywy. „Obowiązkiem prezesa jest zainwestować budowany przez lata kapitał przywódczy w podejmowanie większego ryzyka – stwierdził
Donahoe. – Musi sobie wyobrazić, że zostały mu
jeszcze tylko trzy lata na stanowisku. Co chce załatwić? Czego nie zdoła zrobić nikt inny?”.

O
D

T
O
N

PY
O
C

KULTURA PRZYWÓDZTWA

O

D

Kilku prezesów w środkowej fazie rządów zdecydowało się na poważne kroki strategiczne lub dokonało transakcji o charakterze transformacyjnym.
Joe Papa, który w latach 2006–2016 był prezesem
koncernu farmaceutycznego Perrigo, wspomina, że
doznał objawienia, kiedy jadąc samochodem do pracy, zobaczył firmowy samochód dostawczy w drodze do klienta. „Zdałem sobie sprawę, że musimy pakować do ciężarówek więcej produktów, i zacząłem
się zastanawiać, jak to zrobić”. Efektem tego spostrzeżenia było przejęcie producenta mleka modyfikowanego dla niemowląt PBM Holdings, co Papa
uważa za jedną z najlepszych transakcji koncernu.
„W trzecim roku kadencji mogłem podejmować odważniejsze inicjatywy, takie jak to przejęcie, gdyż
lepiej poznałem prawdziwe źródło naszej przewagi
nad rywalami” – skonkludował.
Susan Cameron, która w latach 2004–2011 i 2014–
–2017 – pełniła funkcję prezesa koncernu tytoniowego Reynolds American, w połowie pierwszej kadencji wprowadziła takie produkty jak papierosy
bezdymne i przejęła firmę oferującą zastępczą terapię nikotynową. „W połowie kadencji można sobie
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Po kilku latach piastowania stanowiska
prezesi zaczęli pytać o opinie inne
osoby niż dotychczas, starając
się poszerzać swoje horyzonty.

na bok, postanowił „zadbać o to, aby długofalowe
projekty podlegały prezesowi”.

wyobrazić inną formułę działania firmy, a następnie dokonać pewnych transakcji sprzedaży i przejęć, które umożliwią realizację tej wizji – powiedziała. – Kiedy prezes uwierzy w siebie i ludzi z zarządu,
a przy tym jest zadowolony z biznesplanu i modelu
operacyjnego, musi zacząć marzyć, a potem planować nową możliwą strategię”.
Prawdę mówiąc, odkryliśmy, że im dłużej prezes
pozostaje na stanowisku, tym więcej uwagi poświęca inicjatywom, które prawdopodobnie przyniosą
zysk dopiero po dłuższym czasie, ale na początek
mogą pomóc firmie wyprzedzić trendy i zaangażować szersze grono interesariuszy. „Teoretyk zarządzania Geoffrey Moore twierdzi, że trzeba dbać o to,
aby kwestie dalszej przyszłości podlegały przywódcom organizacji na wysokim szczeblu” – powiedział
Paul Sagan, były prezes Akamai, firmy świadczącej
usługi w chmurze. On sam, chcąc mieć pewność, że
krótkoterminowe cele nie zepchną takich inicjatyw
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W INSPIRUJĄCEJ KSIĄŻCE Passages Gail Sheehy opisała poszczególne fazy w życiu dorosłego człowieka. Podobnie dzieje się z kadencją prezesa. „Kiedy
porównuję środkowy etap do początku prezesury,
widzę, że moje priorytety stały się bardziej wyraziste” – wyznał John Russell, który w latach 2010–
–2016 pełnił funkcję prezesa Consumers Energy, firmy oferującej dostawy gazu i energii elektrycznej.
„Gdy obejmujesz stanowisko prezesa, na początku
masz mnóstwo rzeczy do zrobienia. Cały czas pociągasz za różne dźwignie. Po dwóch czy trzech latach zrozumiałem, za co te dźwignie odpowiadają,
i dowiedziałem się, jak mogę efektywnie używać
większości z nich” – dodał.
Z wywiadów wynika, że środkowa faza prezesury nie polega wyłącznie na konsumowaniu efektów
pracy wykonanej na początku kadencji ani na kontynuowaniu działalności, która wcześniej zapewniła prezesowi sukces. Przywódca musi stale spoglądać świeżym okiem na organizację i rynki, na
których działa, pracować nad strategią firmy oraz
podejściem do zespołu. Nie może zdjąć nogi z gazu,
a raczej powinien go mocniej docisnąć.
Nowy prezes, który patrzy na własną kadencję
na tym stanowisku jak na szereg etapów i do każdego odpowiednio dostosowuje swoje podejście,
będzie prawdopodobnie działał metodycznie. „Na
początku myślałem, że musimy wszystko załatwić
w ciągu dwóch lub trzech lat, ale potem zdałem sobie sprawę, że to dłuższa podróż – przyznał Brett
White, który w latach 2005–2012 był prezesem firmy
CBRE z branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. – Nauczyłem się więc większej cierpliwości. Zasadniczo jest to ewolucja, a nie rewolucja”. Dzięki cierpliwości prezesa przedsiębiorstwo
może osiągać większe sukcesy – pod jego rządami
i później. Może zdobyć przewagę nad organizacjami kierowanymi przez ludzi, którzy traktują prezesurę jako jeden niezróżnicowany okres.

ARTYKUŁ NUMER R1803G
1. Określany również jako wskaźnik cyklu kapitału
obrotowego netto; informuje, ile dni potrzeba,
aby zainwestowane środki wróciły do przedsiębiorstwa.
RODNEY ZEMMEL jest partnerem zarządzającym
w placówkach firmy konsultingowej McKinsey
w Nowym Jorku i w rejonie Northeast, gdzie doradza
prezesom i innym menedżerom wyższego szczebla
w kwestiach zarządzania. MATT CUDDIHY jest partnerem firmy
McKinsey w Bostonie oraz szefem działów zajmujących się
opieką zdrowotną i strategią. DENNIS CAREY jest wiceprezesem
firmy doradztwa personalnego Korn Ferry, gdzie specjalizuje się w rekrutacji prezesów i członków rad nadzorczych.
Napisał książkę Talent Wins: The New Playbook for Putting
People First, której współautorami są Ram Charan
i Dominic Barton (Harvard Business Review Press, 2018).

Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY: ARKADIUSZ RUDZKI

UTRWALANIE WIZERUNKU
W czasie środkowego etapu kariery na stanowisku szefa organizacji
trzeba korzystać z doświadczenia nabytego w pierwszym etapie,
modyfikować zachowanie w taki sposób, aby nie popełniać
tych samych błędów. Należy także planować działania z myślą
o długookresowej perspektywie i konsekwentnie realizować
cele stawiane przez organy właścicielskie.
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Zmieniałem firmę w sposób ewolucyjny,
choć w niektórych obszarach ewolucja bardziej przypominała rewolucję. Prawdziwym
wyzwaniem stały się relacje. Z dnia na dzień
przestałem być kolegą z pracy, stałem się
przełożonym. Wiedziałem, że relacje międzyludzkie to bardzo delikatna materia. Nieprzemyślany ruch, słowo, gest mogą wiele
zniszczyć. Zdecydowałem się na dużą otwartość, spłaszczenie komunikacji i transparentność działania. Kiedy informacja zwrotna
od przełożonych i akceptacja ze strony mojego zespołu upewniły mnie w tym, że zdałem egzamin, i sam w to uwierzyłem, zacząłem się zastanawiać, co dalej. Co zrobić,
żeby nasza firma obroniła pozycję lidera
na rynku nieruchomości biurowych za pięć
lat, żeby nadal była atrakcyjna dla kontrahentów i klientów, żeby pracownicy utożsamiali się z nią i lubili w niej przebywać.
Razem z zespołem usprawniliśmy niektóre
procesy i produkt oraz delikatnie zmieniliśmy sposób narracji w sprzedaży, aby odpowiadać na potrzeby rynku. Już nie mówimy,
że budujemy budynki biurowe, lecz że budujemy miejsca do pracy, tworzymy dla ludzi
przestrzenie, w których chce się przebywać,
że budujemy z myślą o wszystkich, którzy
mogą korzystać z takich otwartych i przyjaznych miejsc w mieście. Nie opowiadamy
o tym, że mamy bardzo dobrą specyfikację
techniczną, ale że w naszych obiektach
i wokół nich ludzie dobrze się czują.
Zacząłem też myśleć długoterminowo,
co na początku w ogóle nie wchodziło
w grę, wyznaczać cele strategiczne i dostarczać liderom narzędzia, aby mogli te cele
osiągać. Bagaż doświadczeń z pierwszego
etapu pozwolił mi również poprawić
pewne niedociągnięcia, które wystąpiły
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olą prezesa czy dyrektora zarządzającego nie jest zarządzanie operacyjne. To funkcja menedżerska,
w którą jest wpisane planowanie
strategiczne, wyznaczanie kierunków rozwoju i wspieranie ludzi wykonujących konkretne zadania. Prezes odpowiada
za stworzenie dobrego środowiska pracy
i zapewnienie pracownikom optymalnych
warunków do działania. Dla nas to ważny
element, bo mamy w zespole bardzo doświadczonych menedżerów, którzy realizują swoje wizje spójne z tym, co robimy
jako firma, z celami, które sami wytyczamy,
i naszymi ambicjami. Wizje powinny być
też realne pod względem możliwości finansowych przedsiębiorstwa.
Sprawność zarządcza poparta kulturą
otwartej komunikacji buduje i utrwala
wizerunek prezesa jako osoby charyzmatycznej, świetnego przywódcy, zdolnego osiągać zaplanowane cele, jednocześnie osoby słuchającej i komunikatywnej,
co w efekcie procentuje również na rynku
pracy. Zwiększa bowiem szanse na kontynuację kariery w dotychczasowym miejscu
albo w innej firmie.
Jestem związany z rynkiem nieruchomości niemal 20 lat, ale mam za sobą dopiero
2,5 roku pracy na stanowisku zarządzającego całą organizacją. Zostałem wyłoniony
ze struktur wewnętrznych w Skanska Property Poland, gdzie wcześniej pełniłem funkcję szefa zespołu wynajmu. Awans nie wiązał
się więc z poznawaniem firmy, bo znałem
ją doskonale i wiedziałem, co należy poprawić, aby efektywniej działać. Skoncentrowałem się na budowaniu pewności siebie
oraz udowadnianiu sobie, przełożonym
i zespołowi, że nadaję się na to stanowisko.
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na początku. Skanska jest korporacją, która
daje dużą swobodę działania i pozwala być
sobą. Nadal więc jestem tym samym człowiekiem, który zaczął pracę w sprzedaży.
Nie znaczy to, że takim samym. W wyniku
interakcji z dołu, z góry i z zewnątrz, pod
wpływem doświadczeń i przeżytych sytuacji oraz ciężaru odpowiedzialności zmieniłem się, dojrzałem jako człowiek i lider.
Teraz słucham więcej niż kiedyś, staram się
nie narzucać innym swojego zdania, choć
wcześniej, działając w mniejszym zespole,
zdarzało mi się to często. Powstrzymuję
się, by nie komentować sposobów, w jaki
menedżerowie osiągają cele, szczególnie
w sprzedaży. Chcę bowiem ufać swoim
dyrektorom, bo sam oczekuję, że przełożeni będą mi ufali i dawali wolną rękę w podejmowaniu decyzji. Nie pozwalam sobie
też na zachowanie, które nie przystoi prezesowi. Nie wypada na przykład okazywać
negatywnych emocji tylko dlatego, że podwładnemu coś nie wyszło. Wprowadziłem
otwartą komunikację, żeby dać pracownikom szansę na rozwój osobisty poprzez
interakcje z innymi ludźmi. Na co dzień
nie zamykam się w hermetycznej grupie
7–10 osób z zarządu, tylko pracuję ze
120 osobami. Nie mam też swojego gabinetu, przez co dokładnie widzę, co się
dzieje w organizacji.
Dzisiaj Skanska jest liderem wśród deweloperów biurowych w Polsce. W utrzymaniu pozycji rynkowej pomaga nam marka,
ale też sami mocno zapracowaliśmy na to,
żeby się nią wesprzeć. Myślę więc, że marką jest nie tylko produkt, są nią także
ludzie, którzy za nim stoją. To konkretne
osoby, które są rozpoznawalne na rynku
nie dlatego, że pracują w Skanska, ale dlatego, że są dobre w tym, co robią na co dzień.
Zarządzanie środkowym etapem kariery
na stanowisku prezesa dotyczy więc również
świadomego zarządzania karierą podległych
menedżerów. Chodzi o to, aby poprzez
delegowanie trudnych zadań dać im szansę,
żeby się sprawdzili i pokazali, co potrafią. LZ
ARKADIUSZ RUDZKI jest dyrektorem
zarządzającym Skanska Property Poland.
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