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ANTREPRENORIAT COACHING

Managerii trebuie s` se adapteze unei noi realit`]i
[i s` nu mai a[tepte sfâr[itul crizei, spune Alain
Cardon, coach \n Fran]a [i România. Trei antreprenori români au \n]eles asta [i au stabilit un nou
model de business dup` \ntâlnirea cu acesta. Iar
rezultatele sunt m`surabile. DE OANA GRECEA

A

lain Cardon

spune r`spicat
un lucru:
“Criza nu se
va sfâr[i.
Schimbarea
pe plan
mondial este permanent` [i va
afecta permanent România”.
Asta \nseamn`, \n opinia sa,
c` antreprenorii trebuie s` se
concentreze din nou pe lucrurile
esen]iale pentru a limita cheltuielile
care nu sunt necesare [i pentru a
aloca resursele astfel \ncât s` se
vad` rezultatele.
De[i coachingul este o profesie
nou` [i cu mare cre[tere la nivel
mondial, managerii [i liderii au
\nv`]at s` apeleze la ea, la fel ca
sportivii care fac performan]`.
Criza a f`cut mai mul]i
antreprenori s` \n]eleag` c` au
nevoie de un antrenor care s` \i
ajute s`-[i motiveze echipele
dincolo de bani, s`-i ajute s` aleag`
direc]ia corect` \n business [i s` fie
un exemplu de urmat. Aceste
considerente i-au adus la cursurile
lui Alain Cardon pe Viorel
Panaite – partener la
Human Invest,
Ovidiu Toader –
director
general la
Hafele
ALAIN CARDON – consultant [i Master Coach,
coordonatorul re]elei de coaching
România, [i
Metasysteme. Este coach, trainer [i coach
Orlando
superviser pentru cursan]i din Fran]a [i
Szasz –
România.
director al
OVIDIU TOADER – director general Hafele
Renania
România, companie de feronerie pentru
Grup,
mobilier [i u[i.
interlocutorii
VIOREL PANAITE – Partener la Human
no[tri pentru
Invest, unul din cei mai cunoscu]i

acest articol. |ntr-o companie,
schimb`rile vin \ncet, dar sunt
eficiente odat` ce sunt \n]elese
anumite lucruri. Liderii trebuie s`
\nve]e cum s` fie manageri umani
mai degrab` decât s` \ncerce s`
controleze totul cu numere, crede
Cardon. Cifrele sunt indicatorii
succesului. Managerii nu pot avea
grij` doar de indicatori [i de cifre
pentru a avea succes.
Adaptabilitatea este un alt atu pe
care trebuie s`-l sesizeze un
manager sau o companie, mai mult
uneori decât t`ierea costurilor.
Alain Cardon d` un exemplu de
rezultat negativ ob]inut de o
companie care nu s-a adaptat din
mers pie]ei. “Kodak trebuia doar s`
con[tientizeze faptul c` lumea se
schimb` c`tre fotografia digital` [i
c` ei trebuie s` se adapteze. |n
schimb, au redus din costuri an de
an, dar nu au schimbat niciodat`
profilul companiei pe digital.
Acum, nu mai este nimic din
compania de fotografie
tradi]ional`”.
{i totu[i, de ce ar trebui s`
apeleze un manager la un coach?
R`spunsul lui Cardon este simplu:
pentru a lucra la definirea unor noi
perspective concentrate pe viitor.
Trebuie ca managerii s` [tie s`
lucreze cu oamenii. Cursurile de
management \i \nva]` cum s`-[i
asculte angaja]ii, s` le recunoasc`
munca [i s` le dezvolte poten]ialul,
s` fie prezen]i s` le s`rb`toreasc`
succesele. Atunci când un manager
\[i schimb` cu adev`rat
comportamentul, acesta va fi
perceptibil \n toate aspectele vie]ii
sale, acas`, cu prietenii, la munc`
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decât \nainte. Am
con[tientizat c`,
atunci când ascult
cu adev`rat, pot s`
\n]eleg adev`ratele
probleme [i situa]ii
ce se afl` \n spatele
deciziilor sau
indeciziilor lor”,
recunoa[te Toader.
Ca rezultat al
[edin]elor cu un
coach, a \nceput s`
aib` \ntâlniri cu
colegii s`i orientate
exclusiv pe ac]iuni
[i rezultate [i mai
ales pe ce \[i asum`
c` pot \ndeplini. A
reconfigurat echipe
\n cadrul
companiei, reu[ind
astfel s`
eficientizeze
activitatea. La nivel
personal, [edin]ele
l-au ajutat s`
con[tientizeze ce vrea [i pentru ce
lucreaz`. “Alain este foarte eficient,
este incisiv [i uneori dureros de
sincer cu ceea ce vede la mine.
|ntâlnirile cu el m` ajut` s` \mi
dep`[esc limitele [i punctele de
referin]` la probleme [i s` g`sesc
solu]iile mele care nu le vedeam
\naintea [edin]elor de coaching. |mi
ofer` perspective noi [i cu ajutorul
lui creez noi oportunit`]i din crize”,
spune directorul Hafele despre
colaborarea cu coachul s`u.
Compania Hafele, importator [i
distribuitor de accesorii pentru
mobilier [i feronerii pentru
construc]ii, a avut \n 2010 o cifr` de
afaceri de 15,2 milioane lei, iar \n
2011 estimeaz` 20 milioane lei. |n
prezent are 40 de angaja]i, dar a
f`cut \n ultimii doi ani restructur`ri
masive, de la peste 70 de angaja]i \n
2008.
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etc. “|n multe companii din \ntreaga
lume, inclusiv din România,
principala problem` este c`
managerii pot fi destul de
individuali[ti [i teritoriali. Ace[tia se
afl` \n competi]ie cu celelalte
departamente, iar de multe ori \[i
percep propriul personal ca fiind
pasiv [i nemotivat”, sus]ine Alain
Cardon, Matasysteme Coaching.
Munca \n echip` nu se
materializeaz` decât \n cazuri foarte
rare. Multe decizii sunt luate cu
greutate [i implementate \ntr-o
perioad` lung` de timp. Cardon
afirm` c`, \n România, managerii nu
colaboreaz` \n mod natural. “Mul]i
sunt \n primul rând interesa]i s`
ac]ioneze corect [i s`-[i
satisfac` [eful, astfel \ncât
s` fie bine percepu]i \n
eventualitatea unei
promov`ri. |n acest
ORLANDO SZASZ ,
context, angaja]ii
director general al
procedeaz` similar.
Renania Trade (cu sediul \n
Târgu-Mure[). Compania
A[teapt` s`
este liderul pie]ei de import
primeasc`
[i distribu]ie de echipamente
instruc]iuni [i
“antrenat” de
de protec]ia muncii din
România.
rezolv`ri la probleme
Cardon [i ajutat s` ia
din partea managerilor.”
o decizie important` \n
Acestora, Cardon le
via]a sa. “A fost o
propune un num`r de procese de
perioad` \n care am hot`rât s`
delegare, ca mijloace de
vând afacerea pe care am construit-o
\mbun`t`]ire a muncii \n echip`.
din 1997 [i am avut de f`cut alegeri
Rezultatele cheie ale unei astfel de
foarte importante \n via]`. Am apelat
abord`ri sunt reducerea timpului
la Alain Cardon pentru a face cursul
petrecut \n [edin]e, un proces
de «fundamentele coaching-ului»”,
decizional mai eficient [i mai clar,
spune Toader. |n acea perioad` a
mai mult` participare [i asumare \n
avut parte [i de câteva sesiuni de
toate sarcinile de echip`.
coaching individual cu Alain, care
i-au fost utile pentru a se descoperi
ASCULTARE {I DELEGARE
pe sine [i a afla ce \[i dore[te de la
via]`, m`rturise[te el.
Ovidiu Toader, managerul
Antrenamentul s-a \ntins pe
companiei Hafele, era, la \nceputul
parcursul a mai mult de doi ani, f`r`
lui 2009, când a \nceput colaborarea
o periodicitate [i frecven]` foarte
cu Cardon, director [i fondator al
bine stabilite.
firmei Minerva Com. Compania sa a
“Am \nv`]at s` ascult [i s` permit
fost cump`rat` de germanii de la
colegilor mei s` \[i asume
Hafele \n noiembrie 2009, adic` pe
responsabilit`]i [i decizii mai mult
parcursul unui an \n care a fost
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CÂ{TIG MAI MARE DIN
COLABORAREA CU UN COACH
Viorel Panaite, partener la Human
Invest, a apelat la Alain Cardon
pentru a-l acompania \n procesul de
transformare a modelului de business
al companiei, proces care a \nceput \n
iunie 2009. “Cred c` mul]i dintre noi
au tiparul de a apela la un coach \n
situa]ii de criz` – atunci mergem [i la
dentist, ne facem analizele etc. A[a
am f`cut [i eu, dar am \n]eles \ntre
timp c` po]i câ[tiga [i mai mult dac`
lucrezi cu un coach \n alt stil”, spune
Panaite. Acesta poveste[te c` firma sa
era zguduit` la acea vreme de
apari]ia unei alte realit`]i de pia]`, cu
un management diferit. “Human
Invest este acum o companie
proasp`t`, plin` de via]` [i la un nou
\nceput. {i eu la fel. Procesul
de coaching a \nceput \n
decembrie 2008, iar primele
decizii practice cu care am
f`cut «cur`]enie» le-am luat
4
\n vara lui 2009”, poveste[te
managerul Human Invest.
Anii 2010 [i 2011, \n care a
lucrat [i mai mult cu Alain, au
\nsemnat finalizarea celei mai
mari p`r]i a “cur`]eniei” [i
\nceperea procesului de
4
consolidare a companiei [i a
sa personal. La sfâr[itul lui
2011, au \nceput s` se vad`
primele rezultate ale unor noi
4
atitudini [i noi procese de
lucru, arat` Panaite.
Ce s-a schimbat \n procesul
lui decizional? |n primul
rând, spune c` a reu[it s`
4
vad` implica]iile imediate [i
pe termen lung dac` las`
lucrurile s` mearg` ca [i
\nainte, f`r` a face schimb`ri.
“Am pus \n centru onestitatea
(cu sine [i cu ceilal]i),
4
transparen]a, colaborarea [i
concluzia c` nu sunt singura
persoan` din firm` care
trebuie s`-[i asume
responsabilitatea revigor`rii

companiei [i am \nceput s` cer
ajutorul echipei de management.
Am devenit mai ferm cu jocurile de
seduc]ie ale celor din jur (colegi,
clien]i), care nu aduceau oricum
valoare ad`ugat` nici lor, nici mie.
Au r`mas astfel colegii [i clien]ii pe
care mi-i doream [i pe care m` pot
baza”, recunoa[te acesta.
|n cazul Human Invest [i al
directorului s`u, rezultatele
[edin]elor de coaching se reflect` [i
\n bilan]ul companiei. Primul
indicator este cel de profitabilitate:
cu modelul de business pe care \l
avea compania pân` \n 2008,
profitabilitatea era de 14%, la o cifr`
de afaceri de 1,4 milioane euro. |n
2010, profitabilitatea a fost de 16%,
la o cifr` de afaceri de 793.000 de

euro [i doar cu cinci angaja]i fulltime, \n loc de 16, câ]i erau \n 2008.
Cea mai notabil` performan]` a
companiei este, \n opinia lui Panaite,
faptul c` a reu[it s` transforme
modelul de business, s` cultive noi
atitudini. “Compania este acum
preg`tit` mult mai bine pentru
urm`torul ciclu economic de 10 – 15
ani, oricum ar ar`ta el. {i putem fi
cu adev`rat de ajutor clien]ilor
no[tri, Human Invest fiind o
companie de training [i consultan]`
\n «leadership development»”.

ATENT LA DETALII

Debutul crizei [i participarea la o
prezentare sus]inut` de o firm` de
consultan]` i-a trezit interesul
pentru serviciile unei firme de
coaching lui Orlando Szasz,
manager [i investitor \n
campania Renania. Pentru
acesta, rezultatele acestor
LEC}IILE LUI ALAIN CARDON
[edin]e \ncepute \n luna iulie
Motiva]ia este o energie produs`
a anului 2011 au \nsemnat o
aten]ie m`rit` la detalii, la
de salariatul \nsu[i, care-i permite
contextul general al unei
s` avanseze mai mult [i mai bine
situa]ii [i o concentrare mai
decât carburantul pe care-l
mic` pe con]inut. “Totodat`,
reprezint` doar salariul.
cred c` acum sunt mai
\n]eleg`tor [i mai r`bd`tor cu
Este util ca oamenilor s` li se
cei din jur. La fel de
promit` prime pentru atingerea
important` este hot`rârea de
sau dep`[irea obiectivelor.
a fi implicat doar \n procesele
decizionale din companie”,
Cu cât un proiect r`spunde
spune Szasz.
aspira]iilor mai multor persoane,
Pentru directorul Renania,
cu atât are mai multe [anse s` se
comunicarea cu Alain Cardon
materializeze.
este o pl`cere, un exerci]iu
continuu de perspicacitate
Când, \n cadrul unor sisteme
intelectual`, iar interac]iunea
colective, trebuie luate decizii care
cu el \l stimuleaz` [i \l inspir`
deranjeaz`, este bine s` se fac`
s` devin` din ce \n ce mai bun.
apel la un coach de echip` sau de
Renania este liderul pie]ei de
organiza]ie.
import [i distribu]ie de
echipamente de protec]ia
O singur` sesiune de acompaniere
muncii din România. Pentru
poate fi uneori arhisuficient`
2011 cifra de afaceri este
pentru definierea atât a unei
estimat` la aproximativ 22 de
ambi]ii, cât [i a mijloacelor de a o
milioane euro, la un num`r de
realiza.
93 de angaja]i. Biz
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