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Rezumat. În zilele noastre economia se află într-o zonă de furtună 
de viziuni și de instabilitate conceptuală evolutivă. Acest cadru aduce cu 
sine presiuni exogene asupra companiilor și, în principal, asupra 
indivizilor care formează motorul de lucru al companiei respective. Dacă 
aceste presiuni nu sunt estompate de factorii decizionali interni (în 
principal, top managementul companiei) se ajunge la escaladarea 
presiunilor și dacă top managementul nu este în concordanță cu viziunea 
și misiunea companiei și cu așteptările economiei se poate ajunge la 
situația în care presiunile externe devin presiuni exponențiale interne, 
care au ca finalitate distrugerea companiei aflate în punctul de 
intersecție al presiunilor. 

Această lucrare reprezintă o viziune de tip 360 de grade asupra 
tuturor factorilor care compun ecosistemul de lucru și productivitate al 
unei companii și interacțiunile resurselor umane din cadrul unei 
companii cu evoluția tehnologică, perspectiva de lucru a iraționalului, 
relațiile ierarhice bidirecționale și posibilitatea conturării unor capcane 
standard care pot influența productivitatea pe termen scurt și existența 
companiei pe termen mediu și lung. 
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Perspectiva iraționalului în managementul resurselor umane 
 
Viziunea iraționalului asupra deciziei luate în privința resurselor umane 

din partea top managementului executiv este discutată în prima parte a acestei 
lucrări. Ținând cont de problematica economiei actuale, există necesitatea 
acționării în timp real pentru a rezolva orice situație ivită.  

Conform lui Dan Ariely (2010) situația poate fi văzută ca un meci de 
fotbal în care responsabilul decizional are la picior balonul și se află într-o 
poziție de construcție, acesta închide ochii, șutează și deschide ochii; unde va 
cădea mingea? Dacă această procedură este urmată de o mie de ori toate 
soluțiile vor fi experimentate între locul loviturii și locul deplasării balonului 
(Sibony, 2011). În aceste condiții intuiția este cea care întâlnește experiența și 
feedbackul devine clar; astfel se poate considera că avem de-a face cu un sistem 
de validare al cerințelor create pentru recrutarea resurselor umane în cadrul 
companiilor aflate în dezvoltare accelerată. 

Întorcându-ne la experimentul propus, avem subliniată și ideea de 
învățare continuă: ce s-ar întâmpla dacă înainte de a deschide ochii altcineva ar 
prelua din traseu balonul și i-ar schimba traiectoria cu 15 metri mai la stânga 
sau mai la dreapta? Aici intervine predicția în cadrul factorului decizional 
inițial, pentru că acesta trebuie să intuiască deznodământul, respectiv 
performanța garantată devine neclară în urma presiunilor exogene (Ariely, 
2010). Ca o exemplificare a factorilor exogeni se pot aduce competitorii, 
vremea și tot ce nu poate fi controlat prin ierarhie internă. Acest fapt subliniază 
ideea de experimentare în cadrul uneltelor de lucru în managementul resurselor 
umane și în strategia de lucru a guvernanței corporative. Prin experimentare se 
pot crea scenarii pentru caracterul pe termen lung al angajaților și gestionarea 
acestora de către diviziile de resurse umane (Torrington et al., 2011). 

În viziunea lui Dan Ariely se poate aduce ca o completare un joc bazat pe 
încredere, în care există doi jucători A și B. A este stimulat cu 100 de dolari cu 
care poate face două lucruri: să ia banii și să plece sau să îi dea lui B. Dacă 
banii îi sunt dați lui B, banii se vor cvadrupla, acesta primind 400 de dolari. La 
rândul lui, B poate să îi dea lui A 200 de dolari sau să plece cu cei 400 de 
dolari. Dacă cineva s-ar afla în situația lui A și ar considera că B este complet 
rațional, atunci A nu ar renunța la banii din prima etapă (100 de dolari), dar 
majoritatea dau banii mai departe lui B, iar majoritatea din cei care primesc 
banii îi dau înapoi lui A cei 200 de dolari, asta însemnând că majoritatea 
populației aflată în exercițiul economic se bazează pe principii iraționale 
(Ariely, 2008). Încrederea reprezintă un pilon în societate, dar implementată în 
resursele umane avem de a face cu dezvoltarea companiei pe drumul cel bun. 
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Reversul jocului încrederii este cel în care A îi oferă cei 100 de dolari lui 
B, iar B pleacă cu banii; însă lui A i se face o ofertă de a plăti pentru răzbunare: 
pentru fiecare dolar dat din buzunar, doi dolari îi vor fi luați lui B. În acest 
moment se formează două instincte interne: încrederea și răzbunarea, fiecare 
fiind irațional, dar de-a lungul istoriei s-a observat că acestea ajută la avansul 
afacerilor, societății și a omenirii. Din aceste rezultate avem nevoia de a crea un 
mediu intern al unei companii care să reprezinte atractivitate pentru capitalul 
uman deținut și pentru cel prospectat sau atras. De exemplu dacă cineva ar locui 
într-un oraș populat cu persoane perfect raționale, unde fiecare persoană își 
calculează costurile, beneficiile și modul de dobândire (Ariely, 2008). Cât ar 
fura oamenii perfect raționali? Afacerile create în zilele noastre și care au la 
bază industrii cu creștere exponențială au nevoie să înțeleagă iraționalitatea 
ecosistemului care le creează cifra de afaceri, de la clienți până la angajați. 

Motivația este un factor important pe care departamentele de resurse 
umane din cadrul companiilor trebuie să le potențeze ca un element proactiv 
pentru menținerea unui capital uman în productivitate maximă. Banii sunt 
importanți, dar competiția și completarea eului sunt elementele care sporesc 
productivitatea internă a unei companii prin implicarea accelerată a capitalului 
uman (Sibony, 2011). Productivitatea capitalului uman scade accelerat în 
momentul în care o companie se află în procesul de redimensionare bugete și 
anulare proiecte sau în pragul unei fuziuni sau achiziții, pentru că presiunea 
incertitudinii defocusează și accentuează nemulțumirile angajaților. Pentru a 
menține un climat sănătos și cu o productivitate ridicată aceștia trebuie să fie 
„împuterniciți” prin oferirea unor șanse de a se face auziți în cadrul companiei 
prin oferirea de stimulente orizontale (imagine îmbunătățită și recunoaștere a 
ingeniozității pe plan intern). Un alt mod de destresare a angajaților în perioade 
de incertitudine este dat de implementarea de noi căi de comunicații interne cu 
ideea de a mări gradul de conectare dintre angajați și a scădea anxietatea 
incertitudinii interne. 

Posibil ca printre căile de lucru pentru menținerea de către departamentul 
de resurse umane a unui climat productiv să apară și situații care creează 
anumite conflicte de interese. Dacă cineva s-ar pune în locul unui bancher de pe 
Wall Street și acesta ar putea câștiga 5 milioane de dolari pe an prin vânzarea de 
CDS-uri ipotecare ca produse cu risc mediu, nu ar mai vedea obiectiv poziția 
bancherului, ci în mod rațional ar susține că, deși produsele nu sunt bune, 
susținerea beneficiilor acestora duce la un câștig consistent anual, practic 
oferindu-i o dimensiune nouă ireală situației (Sibony, 2011). Cu cât ecuația de 
lucru și parametrii acesteia sunt mai complecși și greu de stabilizat, cu atât 
problema devine mai neconcludentă, iar conflictul de interese nu poate fi 
observat deși acesta există. Ca exemplu se poate aduce o situație întâlnită de 
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Dan Ariely în cadrul unei conferințe medicale, acesta observând că, luați la 
nivel individual, fiecare medic ar fi susținut că nu s-a aflat niciodată într-un 
conflict de interese, dar tot grupul de 2.000 de medici, la întrebarea dacă ei cred 
că ceilalți medici prezenți în sală s-au aflat cel puțin o dată în conflict de 
interese, au afirmat că toți ceilalți au trecut printr-o astfel de situație cel puțin o 
dată (Sibony, 2011). 

Persoanele care pornesc din poziții de entry level și ajung în top, având 
succese pe toate planurile au tendința să funcționeze contrar normelor de lucru 
standard. Ecartul de timp dintre entry level și asigurarea unei poziții de top 
management este direct legată de încrederea avută în propria persoană, dar 
această încredere le face să funcționeze diferit în momentele care necesită 
decizii importante, practic iraționalul accentuându-se în funcție de nivelul de 
complexitate al deciziei. 

 
Perspectiva tehnic-evoluționistă asupra managementului resurselor umane 
 
Tehnologia informației se află în punctul ei de maxim și întâlnește o 

creștere exponențială, la care se adaugă intuiția dobândită de resursele umane 
din cadrul diviziilor de dezvoltare și prognoză ale companiilor aflate în creștere 
accelerată, dar posibilitatea de prognozare a viitorului este liniară, nu 
exponențială. Rasa umană se bazează pe un sistem de evoluție de la 1 la n, 
trecând prin fiecare pas, 1, 2, 3, ..., n-2, n-1, n, dar realitatea subliniază faptul că 
tehnologia informației, precum și computerele și tehnologiile biomedicale cresc 
exponențial, 2, 4, 8, 16... după 30 de pași aflându-ne deja la un miliard. 

Ray Kurzweil este unul dintre exponenții cei mai avansați pe futurologie 
din cadrul academic și care este unul dintre principalii exponenți ai dezvoltării 
tehnologice biomedicale și de ofensivă a Statelor Unite ale Americii sub toți 
președinții, de la Bill Clinton până astăzi, și a guvernului israelian începând cu 
anul 2008 pe dezvoltarea de energie regenerabilă (Foyen, 2011). Pe vremea 
când acesta era student la Massachusetts Institute of Technology (MIT), în anul 
1986, costul unul computer era aproximativ 20 de milioane de dolari, acum de 
1.000 de ori aceeași putere de procesare se regăsește într-un telefon iPhone 4s, 
care este de 40.000 de ori mai ieftin, rezultând o creștere de 40 de milioane de 
ori a puterii de procesare per un dolar cheltuit. Șansele ca în următorii 25 de ani 
aceeași creștere exponențială să aibă loc față de tehnologia disponibilă în 
momentul de față sunt foarte mari. 

Această creștere nu se aplică doar la gadgeturi, ci la orice folosește putere 
de procesare. Până în anul 2029 se va obține tehnologia hardware necesară 
replicării complete a logicii creierului uman. Componenta de software, 
inteligența necesară funcționării creierului, va crește exponențial până în acel 
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moment, nu numai ca proces de execuție ci și ca element de evaluare a 
proceselor pornite și executate în creier, astfel având la dispoziție un progres 
exponențial cu creștere accelerată pe ambele planuri (software și hardware). 
Această dublă dezvoltare duce la posibilitatea obținerii creierului uman emulat 
artificial. Conform lui Ray Kurzweil, până în anul 2045 inteligența globală va 
crește exponențial de un miliard de ori față de momentul actual (Kurweil, 
2011). Inteligența biologică este impresionantă, dar limitată fizic, aceasta 
nemaiputând suferi creșteri accelerate, dar inteligența nonbiologică va suferi 
creșteri exponențiale. 

Fuziunea dintre inteligența biologică și inteligența artificială a început, un 
telefon mobil inteligent este un prim pas spre această fuziune, urmată de cei 
care deja au implantate în corp sau creier computere. Există pancreasul artificial 
care simulează perfect funcțiile organului adevărat. Proiectul genomului a 
reprezentat la rândul lui un proiect exponențial, deși acesta a fost considerat 
imposibil deoarece avea o durată de implementare de 15 ani, iar după 7,5 ani 
doar 1% fusese finalizat. Mulțumită sistemului creșterii exponențiale între 1% 
și 100% sunt doar 7 pași, față de cazul clasic de 100 de pași. Începând cu anul 8 
în fiecare an am avut o dublare a ritmului, 7 ani mai târziu proiectul fiind 
finalizat (Kurzweil, 2011).  

Revenind asupra dezvoltării accelerate avem de-a face cu modele de 
afaceri implementate în companii care necesită tehnologii dezvoltate în viitor 
bazându-se pe un ritm exponențial de creștere peste doi, trei ani sau chiar peste 
doar șase luni. 

Companiile care sunt implicate în creșteri accelerate se bazează pe 
întâlnirea performanțelor viitoare ale resurselor umane care utilizează procese 
atrase prin tehnologii viitoare și  care folosesc metode de lucru nou concepute, 
astfel necesitând anumite calități pentru angajații companiei (Foyen, 2011). De 
altfel planurile pentru viitor sunt făcute în cadrul companiilor neincluzând și 
rupturile de sistem, precum acum cinci ani când oamenii nu foloseau rețelele 
sociale, rețele de cunoștințe de tip wiki sau blogurile. Lumea se află în continuă 
schimbare, dar față de acum cinci ani schimbarea este din ce în ce mai 
accelerată. Nu se pot face prognoze complete despre ceea ce se poate crea sau 
întâmpla în viitorul apropriat, dar tehnologiile comunicaționale vor schimba 
radical globalizarea, schimbarea va fi atât de mare încât comunicațiile în sine se 
vor dezvolta fără precedent. 

Noile tehnologii comunicaționale de viitor sunt sub oligopolul anumitor 
producători globali, dar acest fapt nu înseamnă că micile afaceri sau cele mari 
nu pot crea un mediu comunicațional, cu angajați deschiși spre cooperare și 
colaborare, un mediu antreprenorial prin care pot replica progresul celor aflați 
în avantaj competitiv de construcție al companiei, prin avantaj creat prin 
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resursele umane (Foyen, 2011). Companiile noi, care creează rupturi în creștere, 
precum Google sau Facebook, pionierează noi industrii, dar și cele vechi pot 
face rupturi. Companii precum IBM reușesc să se reinventeze prin calitatea 
personalului angajat și prin noi și noi strategii create pentru a dezvolta noi piețe 
și noi produse, în același timp baleind și cu riscul presupus de astfel de decizii 
în cadrul companiei. 

 
Dezvoltarea internă a unui angajat necesită feedback continuu 
 
Pe parcursul dezvoltării profesionale și dobândirii de experiență în cadrul 

unui loc de muncă un angajat trece prin programe de coaching și mentorat care 
îi monitorizează progresul și îi oferă critica sau feedbackul necesar dezvoltării 
și menținerii unui trend al carierei ascendent (Sutton, 2010a). Când angajatul 
ajunge într-o poziție de top management sau chiar CEO, majoritatea colegilor 
sunt, de fapt, subordonați. Deși aceștia sunt supravegheați de un board director, 
dar doar în linii de conduită mari, viziunea asupra lucrului prestat este creată 
din perspectiva rapoartelor făcute de colegii subordonați. 

Cu cât avansul în carieră este mai accentuat, cu atât coachingul primit este 
mai puțin sau ghidajul general oferit asupra performanțelor este mai slab. 
Managerii ajung să fie izolați de critica constructivă deoarece subordonații nu 
vor să aibă probleme cu managementul executiv și astfel aceștia nu vor evalua 
prompt managementul executiv (Sutton, 2010b). În organizațiile cu creștere 
accelerată top managementul companiei este în căutarea eficientizării 
economice, dar din prisma optimizării sistemului de lucru dintre angajați, dar 
feedbackul oferit trebuie să fie asupra altor componente, ceea ce poate scădea 
eficiența sistemului general. 

Cele mai întâlnite critici se regăsesc în rapoartele de sfârșit de an și sunt 
adresate top managementului prin stilul de lideranță, modul de comunicare și 
aptitudinile interpersonale. Se regăsesc printre criticile construite asupra top 
managementului și a CEO-ului critici asupra strategiei, asupra deciziilor tactice 
și asupra priorităților operaționale. Aceste critici pot fi aduse asupra stilului de 
business creat de angajat și astfel pot fi respinse inconștient, astfel este nevoie 
să se creeze o tentă obiectivă a subiectivității unui feedback dat sau primit. 

 
Business cu creștere accelerată – școala de antrenori ca resursă umană 
 
Executivii din cadrul companiilor cu creștere accelerată au ca ajutoare nu 

antrenorii (coach), ci mentorii care se regăsesc în rândul boardului director sau 
în afara companiei. Acești mentori nu supervizează direct managerul executiv, 
ci doar îl ghidează în urma unor observații apărute asupra acestuia (mass-media, 
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în cadrul rapoartelor interne și rapoartelor externe), astfel acestea nu pot acoperi 
360 de grade punctele oarbe ale ineficienței în business a top managerului 
(Sutton, 2010a). 

Un caz aparte îl reprezintă studierea companiilor cu creștere accelerată 
precum companiile de farmaceutice. Un studiu de caz de la Harvard Business 
School arată situația unui CEO al unei companii de farmaceutice, care la un 
moment dat a avut probleme în luarea deciziei în cadrul boardului director 
(Amabile, Kramer, 2011a). De la decizii asupra testărilor de medicamente și la 
modul de dezvoltare al testărilor (în joint venture sau de unul singur). Anumite 
decizii sunt luate în funcție de modul de aprobare abordat, fie de către Comisia 
Europeană, fie de către Food and Drug Administration. CEO-ul are ca sarcină 
de serviciu să creeze consens în cadrul companiei, dezvoltat și implementat în 
cadrul departamentelor companiei. 

Una dintre greșelile făcute de către un CEO este să nu accepte coachingul 
din partea subordonaților, deoarece se consideră ca fiind acesta antrenorul lor, 
nu invers. Această problematică a fost creată asupra managerului din cauza 
experienței din trecut, în care cei care cereau ajutorul în decizie erau considerați 
ca fiind conducători slabi și că este o experiență ne-la-locul ei pentru ambele 
părți, fie subordonați, fie director (Amabile, Kramer, 2012). 

 
Top managementul prea implicat, killerul creativității și al  productivității 
 
Liderii sau managerii executivi au obiceiul de a submina creativitatea, 

productivitatea și apartenența la grup prin frânarea pornirilor creative ale 
angajaților din cadrul entry level și middle management (Amabile, Kramer, 2012).  

Perspectiva unui executiv de top asupra propriului post este că principalul 
scop este să creeze strategia ca avantaj competitiv, subminând o a doua sarcină, 
aceea de a ajuta și permite progresul oamenilor aflații în „tranșeele” organizației 
și care sunt implementatorii de facto ai strategiei create de executivii de top 
(Agrawal et al., 2010, pp. 378-389). Un proiect multianual publicat în anul 
2011 în Harvard Business Review arată că principalul motivator al oamenilor la 
locul de muncă în organizațiile dinamice este acela al progresului avut pe un 
proiect care contează (Amabile, Kramer, 2011b, pp. 70-80). 

Un alt aspect de luat în calcul este acela al micilor victorii avute de 
angajații middle și entry level prin care se asigură un flux continuu de emoții, 
motivații și percepții care formează reacțiile unei persoane asupra locului de 
muncă. Viața la locul de muncă nu influențează numai bunăstarea angajaților ci 
și viața în general. Oamenii sunt mai creativi și productivi dacă sunt împăcați cu 
ei înșiși.  
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Într-o cercetare recent publicată în Harvard Business Review a fost 
subliniat faptul că managerii de la toate nivelele ierarhice din cadrul 
companiilor subminează viziunea subordonaților direcți prin acțiunile și ideile 
trasate zilnic, de la anularea ideilor creative, înstrăinarea sentimentului de 
apartenență la grup (prin mutarea continuă a unor angajați între proiecte înainte 
de finalizarea acestora), astfel angajații neobservând o finalizare a muncii 
acestora (Amabile, Kramer, 2011a). 

La nivel executiv (C-level suite sau senioraj), managerii executivi au un 
„efect de fluture” asupra întregii companii, deoarece aceștia au oportunități 
reduse de a imprima viziuni directe, dar orice acțiune efectuată imprimă un 
anumit comportament de sus în jos către ceilalți angajați (Amabile, Kramer, 
2011b, pp. 70-80). Pentru a înțelege rolul nivelului executiv compania 
Mckinsey a executat un studiu asupra a 12.000 de e-mailuri din cadrul a șapte 
companii Nord Americane, iar din cele 12.000 de e-mailuri au existat 868 de 
elemente emise de către manageri executivi. 

Analiza calitativă asupra conduitei managerilor executivi a condus la 
conturarea a patru capcane generale în care sunt atrase efectiv resursele umane 
din cadrul unei companii de sus în jos. Cei de la compania de consultanță 
McKinsey au realizat un studiu restrâns pe 669 de manageri executivi din 
cadrul mai multor țări și din mai multe industrii (Amabile, Kramer, 2012). 
Aceștia au fost intervievați asupra creării unui top cu cele mai importante cinci 
lucruri pentru angajați, fie stimulente, recunoaștere, țeluri, suport interpersonal 
și progres în muncă. Pe ultimul loc s-a clasat progresul în muncă, cu doar 8% 
din voturi, astfel subliniindu-se problematica finalizării în lucru sau mai 
degrabă neatingerii acestui obiectiv. Simțământul scopului la locul de muncă și 
acțiunea efectuată pentru a accentua acest simțământ trebuie să vină din vârful 
companiei, dar primul pas este făcut prin recunoașterea capcanelor posibile. 

 
Problema numărul 1 – semnalele de mediocritate 
 
Companiile orientate spre client au echipe de top management care se 

bazează pe o viziune antreprenorială interdisciplinară între echipele de afaceri. 
În teorie, acest tip de management prevede echipe autonome, care funcționează 
în baza unor resurse bine delimitate pentru crearea de noi produse inovative. 
Deși cuvântul de ordine în viziunea companiilor orientate spre satisfacerea 
clienților este inovația, în practică acesta este înlocuit de către tăierea costurilor, 
care deși nu este urmat la nivelul echipelor interdisciplinare, este implementat 
de către top managementul companiilor. Ca exemplu putem lua dintr-un studiu 
McKinsey un extras dintr-un ordin intern din cadrul unei companii orientate 
spre client: 
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Astăzi am aflat că echipa noastră se va concentra pe tăierea costurilor 
pentru următoarele luni în loc să creeze noi produse... Devine din ce în ce mai 
dificil să ne concentrăm pe tăierea banilor din costul standard al unui bun. 
Acela este singurul punct asupra căruia avem control. În cea mai mare parte 
din timp calitatea suferă. Se pare că a noastră competiție este gata să ofere 
produse noi într-un ciclu mai scurt... Nu mai suntem liderii în inovație. Suntem 
urmăritorii. 

Inginer de produs, compania Karpenter (producător chimic de soluții 
customizate) (Amabile, Kramer, 2012) 

 
Acest inginer poate fi încadrat ca fiind rezultatul pierderii din viziune a 

scopului angajaților de către top management. Compania Karpenter prezentă în 
studiul McKinsey este formată din executivi și middle manageri care au fost 
împuterniciți cu execuția unei munci de calitate mediocră. Problema 
mediocrității erodează sistemul resurselor umane și duce la distrugerea 
companiei din interior spre exterior, companiile supuse unei astfel de 
problematici ajung să devină confortabile în situația în care se află și să se 
complacă cu situația, pe termen lung fiind sortită falimentului. 

 
Problema numărul 2 – strategia neclară 
 
Top managerii cu experiență preiau orice semnale apărute din exteriorul 

companiei și elaborează strategia pe parcursul dezvoltării situaționale. Printre 
semnalele luate în considerare regăsim strategia și poziționarea competitorilor, 
aglomerarea pieței de către noi competitori și contextul economic global, aceste 
semnale conturând exogen strategia companiei pe termen mediu și lung, iar în 
teorie acesta este un lucru bun. În practică, valorificarea continuă a inputurilor 
informaționale de către top management și impunerea unor modificări continue în 
strategie duc la apariția unei neclarități în viziune și traseu al companiei, 
asemănător cu sindromul medical al deficitului de atenție. Nealocarea unor timpi 
de analiză și a unei raționalizări insuficiente a deciziilor strategice luate poate duce 
la mutări strategice neînțelese de către angajați și care nu pot fi observate ca logică 
de traseu, țelul fiind încețoșat din punct de vedere al scopului corporativ. 

Revenind la compania exemplificată, Karpenter, aceasta a avut ca un 
mare minus în strategie dorința top managementului, în special a CEO-ului, de 
a implementa continuu cele mai noi tendințe din management; astfel strategia 
corporativă a devenit un sistem de defocusare a liniilor de producție internă și a 
resurselor umane implicate în toate diviziile companiei (Amabile, Kramer, 
2012). În cadrul altor companii pot apărea situații prin care anumite divizii 
lucrează să creeze o nouă strategie de piață, dar care suferă modificări dese în 



Mircea Alexandru Dinu, Dumitru-Alexandru Bodislav 
 

88 

dezvoltare prin nuanțarea a diferite trasee de lucru urmărite de top 
managementul companiei. Astfel de trasări de coordonate din mers duc la 
sincope de lucru și apartenență în cadrul „tranșeelor” companiei (entry level și 
middle level) care pot costa compania resurse umane importante și, mai rău, 
neatingerea misiunii companiei, care pe termen lung înseamnă falimentul sau 
preluarea forțată a acesteia (Torrington et al., 2011). 

 
Problema numărul 3 – nuanțarea problemelor corporative 
 
Din dorința de a nu crea controale continue sau probleme către colegii 

ierarhici (la nivel de middle și entry level) au apărut situațiile în care top 
managementul este închis într-o bulă protectoare prin care managerii sunt ținuți 
departe de adevăratele probleme din cadrul companiei, fie la nivelul strategic, 
fie la nivelul resurselor umane. În cadrul companiei folosită ca exemplu avem 
ca principal vinovat pentru crearea unei astfel de bule protectoare sistemul 
complex pentru raportarea funcțiilor de bază ale unei companii din perspectiva 
holistică a top managementului (cheltuielile ramificate funcțional și cifra de 
afaceri reprezintă baza de pornire pentru evaluarea unei companii) care nu este 
raționalizată suficient (și din perspectiva temporală, și din perspectiva 
funcțională) (Amabile, Kramer, 2012). În momentul în care suportul și 
coordonarea devin vagi sau nedefinite în cadrul unei organizații, angajații 
companiei își pierd focusul asupra producției de calitate (fie bun sau serviciu) și 
simțământul că au un scop definit este estompat. 

 
Problema numărul 4 – țelurile prea îndrăznețe care tot timpul par de neatins 
 
Dezvoltarea de țeluri bine definite este unul dintre scopurile principale ale 

top managementului pentru a fi diseminate către celelalte nivele ierarhice ale 
companiei prin care se creează nucleul și centura protectoare de resurse umane 
care ajută la dezvoltarea companiei. În cadrul unor companii, țelurile îndrăznețe 
și fără rezonanță în rândul oamenilor aflați în „tranșee” pot duce la scăderea 
încrederii în viziunea companiei și la crearea unui vid strategic. Dacă misiunea 
Google este să „organizeze informația globală și să o facă accesibilă și 
folositoare la nivel gobal”, pentru alte companii astfel de exemplificări 
misionare pot părea adevărate teze ale futilității (Amabile, Kramer, 2012). 

Considerarea tuturor proiectelor și a misiunii acestora ca fiind inovații de 
sistem sau noi paradigme în dezvoltare poate duce la scăderea încrederii în 
viziunea strategică a companiei, în special dacă o primă parte a acestora a fost 
ratată. Cel puțin pentru a scădea din caracterul science fiction al acestor misiuni, 
acestea trebuie să fie segmentate pe structuri de lucru întâlnite și îndeplinite pe 
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parcurs (milestones) și în a căror trasare să fie implicați și angajații companiei din 
nivelurile entry și middle (Collins, Porras, 1996, pp. 65-77).  

Viziuni precum cele de mai sus, deși par netestate, au fost folosite cu 
succes în anul 2000 în cadrul companiei Xerox. Situația economică din SUA în 
anul 2000 era grav afectată de criza dot.com, iar CEO-ul Xerox a urmat ideea 
de comunicare transparentă, bidirecțională și cu observarea problematicii din 
cadrul tuturor părților implicate. Deși toți consultanții externi sfătuiau compania 
să intre sub protecția Capitolului 11 (Chapter 11 – Legea Falimentului), CEO-ul 
a deschis toate canalele de comunicare interne și a elaborat împreună cu middle 
și entry level-urile strategia pe termen mediu (George, McLean, 2005). 
Avantajul avut din poziția de executiv sau membru al boardului director oferă o 
imagine panoramică asupra descoperirii avantajelor noi ale organizației și astfel 
implementarea unei viziuni de leadership este cea mai bună soluție pentru a 
crea un efect de unitate funcțională (singularitate) și de a motiva oamenii pentru 
a-și crește dedicarea și productivitatea pentru cauza corporatistă vizată de 
misiunea companiei. 

 
Concluzie 
 
Pentru a evita aceste probleme întâlnite în cadrul deciziei asupra resursei 

umane și asupra evoluției acesteia este necesară comunicarea completă, 
transparentă și clară cu subordonații, pentru a le oferi claritate strategică pentru 
a menține focusată organizația și spre a menține resursa umană disponibilă la un 
nivel care poate reprezenta un avantaj competitiv al companiei. Pentru a putea 
potența strategia de inovare a companiei în cadrul capitalului uman disponibil, 
procesul inovațional trebuie adus în discuție la fiecare întâlnire în cadrul 
echipelor/diviziilor sau al companiei per total. 

Un alt punct care trebuie adus în discuție este acela al perspectivei 
angajatului, deoarece acesta este unitatea de lucru principală a companiei și 
trebuie atras în lucru pentru a menține focusul și productivitatea la un nivel 
optim. Orice decizie luată după principiul top-down trebuie vizualizată prin 
prisma poziționării bottom-up. 

Crearea unor sisteme de alarmă proactive care să sublinieze sincopele din 
faza premergătoare formării acestora trebuie evidențiat. Ca un cumul al ideilor 
rezultate în urma cercetării efectuate în acest articol avem necesitatea 
instrumentării unui audit asupra companiei, dar în dorința de a reglementa și 
regulariza circuitul economic din companie, bazat pe resursele umane implicate și 
decizia liberă și neîngrădită din cadrul corporației. Auditul are și acesta rolul de a 
oferi un interval sigur de coordonare în domenii ca marketing, vânzări și achiziții 
(operațiuni) care poate fi oferit ca ghid general către top managementul companiei. 
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