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Rozdziaï 1.

WSPÓCZESNY WYMIAR
REPUTACJI

Nie moĪesz zbudowaü reputacji na tym,
co dopiero zamierzasz zrobiü.
— Henry Ford

Usáyszaáam kiedyĞ, Īe zarządzanie reputacją to w duĪej mierze Īycie w zgodzie z dawnymi zasadami dobrego wychowania, które to
przekazywane z pokolenia na pokolenie sprawiaáy, Īe ludzie oceniali
postĊpującą w ten sposób osobĊ pozytywnie, wyraĪali chĊü spĊdzania z nią czasu, powierzenia jej wáasnych, szeroko rozumianych
interesów, a nawet zaáoĪenia wspólnego biznesu czy rodziny. RzeczywiĞcie reputacja to kapitaá, który jest doskonale znany od wieków, jednak dziĞ, jak nigdy wczeĞniej, potrzebny jest wáaĞciwie
kaĪdemu. W poprzednich epokach problem uzyskiwania odpowiedniej oceny siebie dotyczyá jedynie osób wpáywowych, zajmujących
eksponowane stanowiska lub sprawujących wáadzĊ. O odpowiednią ocenĊ zabiegaü musieli wybierani przez naród prezydenci, lokalni samorządowcy albo osoby przejmujące okreĞlone stanowisko, jak choüby rolĊ wáaĞciciela fabryki, duĪego przedsiĊbiorstwa
czy rodzinnego majątku. JednoczeĞnie walka o posiadanie wáadzy
i wpáywu byáa znacznie mniejsza, choü mniej sprawiedliwa. Z uwagi
na mniejszy dostĊp do edukacji i zamkniĊte grupy spoáeczne w Polsce
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juĪ samo pochodzenie ograniczaáo wybór ĞcieĪek Īyciowych. MoĪna
powiedzieü, Īe odpowiednie nazwisko, ukoĔczona wyĪsza uczelnia
albo odpowiedni zawód, jak prawnik, lekarz, nauczyciel czy ksiądz,
dawaáy uznanie, autorytet i powszechny szacunek.
Na przestrzeni lat wiele siĊ w tej materii zmieniáo. Przede
wszystkim zamkniĊte grupy spoáeczne skoncentrowane wokóá zawodów czy poszczególnych rodów zmieniáy siĊ w subkultury i grupy
konsumenckie, do których moĪe doáączyü wáaĞciwie kaĪdy. Nie
trzeba urodziü siĊ w wysoko sytuowanej rodzinie, aby ukoĔczyü
studia, zdobyü zawód prawnika czy lekarza, tak samo jak nie trzeba znanego nazwiska, aby odnieĞü sukces w biznesie i dorobiü siĊ
imponującego majątku.
Zatem z jednej strony wáaĞciwie kaĪdy, kto wykaĪe siĊ odpowiednim uporem i determinacją, przy odrobinie szczĊĞcia moĪe
„wybiü siĊ” i zdobyü uznanie, zrobiü karierĊ, zyskaü popularnoĞü.
Z jednej strony wspóáczesny nastolatek, wykorzystując media spoáecznoĞciowe, dostĊp do internetu i kamerĊ w swoim smartfonie,
moĪe zyskaü wiĊksze uznanie i autorytet niĪ niejeden wáaĞciciel
prĊĪnie dziaáającej firmy. Z drugiej strony nie wystarczy byü synem czy córką wpáywowych rodziców albo byü absolwentem prestiĪowego uniwersytetu, aby cieszyü siĊ doĪywotnim szacunkiem
i uznaniem ze strony otoczenia.
Nowe moĪliwoĞci, rozwój nowoczesnych technologii, globalizacja i dostĊp do wiedzy to tylko kilka czynników, które sprawiają,
Īe reputacja i odpowiednie zarządzanie tym kapitaáem staje siĊ
wspóáczeĞnie niezwykle istotne. WáaĞnie dlatego, zanim przeprowadzĊ CiĊ przez gáówne procesy oraz globalne zmiany, które doprowadziáy do tego, Īe umiejĊtnoĞü zarządzania reputacją to jedna
z kluczowych kompetencji przyszáoĞci, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym owa reputacja jest.
Kiedy zaczĊáam zajmowaü siĊ tą tematyką i poszerzaáam swoją
wiedzĊ, korzystając gáównie z anglojĊzycznych Ĩródeá, zauwaĪyáam,
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Īe o ile w krajach zachodnich sáowo „reputacja” ma wydĨwiĊk pozytywny, o tyle w Polsce najczĊĞciej mówi siĊ o „záej reputacji”,
zatem uĪywa siĊ tego okreĞlenia, by zwróciü uwagĊ, Īe ktoĞ np. Ĩle
siĊ prowadzi, jego zachowanie odbiega od ogólnie przyjĊtych norm
i zasad. Krótko mówiąc, w polskim rozumieniu „reputacja” czĊsto
utoĪsamiana byáa ze záą sáawą, a pozytywny wydĨwiĊk miaáo okreĞlenie „renoma”. DziĞ nawet w potocznych rozmowach mówi siĊ
o renomowanej firmie, hotelu czy renomowanej marce jakiegoĞ
produktu lub usáugi.
PomyĞlmy zatem przez chwilĊ, z czego moĪe wynikaü status
renomy lub dobrej reputacji? Co sprawia, Īe dana osoba cieszy siĊ
renomą? Czy jest to wartoĞü wypracowana z dnia na dzieĔ, czy
moĪe intuicyjnie kojarzy nam siĊ ona z dáugoletnią tradycją, wysoką jakoĞcią, sukcesami i uzyskanym sumienną pracą efektem?
Pewnie zgodzisz siĊ ze mną, Īe sáowo „reputacja” bardziej bĊdzie
pasowaáo do uznanego lekarza, który przejąá fach po dziadku i ojcu,
od lat przyjmuje pacjentów z caáego kraju i ma duĪą skutecznoĞü
leczenia, niĪ do YouTubera, który wáaĞnie zasáynąá Ğmiesznym filmikiem w sieci i zyskaá popularnoĞü wĞród milionów nastolatków.
PozostaĔmy przy wspomnianym lekarzu: z pewnoĞcią na jego
pozycjĊ wpáywa to, Īe wiele osób pozytywnie go ocenia, pacjenci
są zadowoleni z obsáugi, przebiegu leczenia i uzyskiwanych efektów, Ğrodowisko branĪowe liczy siĊ z jego zdaniem, otrzymuje on
nagrody uznanych organizacji branĪowych. Reputacja to kapitaá
niematerialny, a co za tym idzie, trudny do zmierzenia i porównania. Nieáatwo jest jednoznacznie okreĞliü, w którym momencie
kapitaá reputacji zaczyna rosnąü ani jaki ma obecnie rozmiar, poniewaĪ najproĞciej ujmując, reputacja to Ğrednia ocen naszych
dotychczasowych dziaáaĔ, dokonaĔ i uzyskiwanych efektów, przyznawanych przez osoby szczególnie dla nas waĪne. W tej definicji
zawierają siĊ dwa bardzo istotne elementy. Po pierwsze, reputacja
wypracowywana jest na bazie przeszáoĞci i tego, co juĪ zostaáo
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dokonane, a nie obietnic dotyczących przyszáoĞci. Henry Ford,
amerykaĔski przedsiĊbiorca i twórca Ford Motor Company, trafnie
powiedziaá, Īe „Nie da siĊ zbudowaü reputacji na tym, co dopiero
zamierzasz zrobiü”. RzeczywiĞcie, nawet najwspanialsza kampania
wyborcza czy reklamowa nie przeáoĪy siĊ na reputacjĊ dopóty, dopóki nie zmieni siĊ w czyn i realną wartoĞü. Po drugie — otoczenie.
JeĞli masz wiĊcej niĪ 7 lat, z pewnoĞcią nie raz juĪ przekonaáeĞ
siĊ, Īe nie da siĊ speániü oczekiwaĔ wszystkich wokoáo. JuĪ na samym początku dobrze jest pogodziü siĊ z faktem, Īe ludzie mają
róĪne punkty widzenia, potrzeby, problemy i systemy wartoĞci
i dogodzenie wszystkim jest po prostu nierealne, dlatego w budowaniu kapitaáu reputacji naleĪy skupiü siĊ na pozytywnej ocenie
ze strony tych, których opinia z róĪnych wzglĊdów jest dla nas
szczególnie waĪna. BĊdĊ nazywaü ich interesariuszami. OczywiĞcie juĪ na tym etapie warto zauwaĪyü, Īe tak jak w przypadku
firmy, tak i w Īyciu osobistym interesariusze mogą mieü róĪne,
a nawet sprzeczne wzglĊdem siebie oczekiwania i potrzeby dotyczące Twojej osoby. JeĞli jesteĞ dyrektorem sprzedaĪy, miáoĞnikiem sportów walki, przyjacielem, mĊĪem i ojcem, waĪną rolĊ
w Twoim Īyciu odgrywają zarówno Īona, córka, przyjaciele, jak
i szef oraz wspóápracownicy. MoĪe okazaü siĊ, Īe ich oczekiwania
co do tego, jak spĊdzisz piątkowy wieczór, bĊdą zupeánie róĪne.
Prezes oczekuje, Īe do póánocy przeĞlesz zestawienia, koledzy, Īe
wyjdziesz z nimi na trening, a potem na piwo, Īona od dawna marzy o romantycznej kolacji we dwoje, a córka ma tego dnia wystĊp
w teatrze i bardzo chciaáaby, ĪebyĞ byá. Cokolwiek zrobisz w tej
sytuacji, Twoje zachowanie wpáynie pozytywnie na Twoją ocenĊ
wĞród czĊĞci interesariuszy, ale obniĪy ją wĞród innych. Na przykáad
jeĞli wybierzesz siĊ na wystĊp córki, okaĪesz siĊ zaangaĪowanym
i kochającym ojcem, ale moĪesz zostaü oceniony jako niesumienny
pracownik i niesáowny kolega. A zwróü uwagĊ, Īe bierzemy w tym
przypadku pod uwagĊ tylko jedno popoáudnie i najwaĪniejsze dla

Kup książkę

Poleć książkę

WSPÓCZESNY WYMIAR REPUTACJI

|

17

Ciebie osoby, nie obchodzi nas zatem, co myĞlą w tym momencie
znajomi z Facebooka, teĞciowa, szwagierka albo rodzice innych
dzieci, które równieĪ wystĊpują w przedstawieniu. W prawdziwym
Īyciu czĊsto liczymy siĊ z opinią zbyt duĪej liczby osób i nieustannie musimy dokonywaü wyboru miĊdzy róĪnymi oczekiwaniami.
Kolejnym waĪnym elementem kapitaáu reputacji jest to, Īe na
ogólną ocenĊ skáada siĊ wiele róĪnych doĞwiadczeĔ z przeszáoĞci
oraz Īe jest to zarówno ocena racjonalna, jak i emocjonalna. Wróümy wiĊc na chwilĊ do przykáadu piątkowego wieczoru i Twojej Īony. Na poziomie racjonalnym moĪe uznaü, Īe wystĊp córki byá
w tym momencie waĪniejszy, i cudownie, Īe okazaáeĞ siĊ tak kochającym, czuáym ojcem, ale na poziomie emocjonalnym moĪe
mieü pretensje, bo marzyáa o tej randce od tygodni, kupiáa na tĊ
okazjĊ nową sukienkĊ i pochwaliáa siĊ juĪ koleĪankom, a Ty obiecaáeĞ córce wspólne wyjĞcie na lody po wystĊpie. Podobnie bĊdzie
z innymi interesariuszami. Im bardziej istotne są w relacji aspekty
emocjonalne, w tym mniejszym stopniu na Twoją ocenĊ bĊdą
wpáywaü aspekty racjonalne. Prawdopodobnie Twoja Īona i córka
spĊdzają z Tobą czas, bo CiĊ kochają, są z tym z związane okreĞlone emocje, ale prezes, nawet jeĞli bardzo CiĊ lubi, zatrudnia CiĊ
z uwagi na Twoje kompetencje i wypracowywane wyniki. Na jego
ocenĊ Ciebie jako pracownika z pewnoĞcią bĊdzie skáadaáo siĊ
znacznie wiĊcej czynników racjonalnych niĪ emocjonalnych. Bywa
jednak tak, Īe czynniki emocjonalne rzutują na racjonalne i odwrotnie.
Spójrzmy na chwilĊ na Twój zespóá sprzedaĪowy. Jako przeáoĪonemu zaleĪy Ci, aby na koniec kaĪdego kwartaáu wynik byá wyĪszy od poprzedniego, a doskonale zdajesz sobie sprawĊ, Īe nie da
siĊ zrobiü caáej sprzedaĪy w ostatnim tygodniu, dlatego na bieĪąco
kontrolujesz wyniki poszczególnych handlowców, sprawdzasz, jakie
podejmują dziaáania, i motywujesz ich do jeszcze wiĊkszej efektywnoĞci. Aby mieü nadzór nad poziomem realizacji zaáoĪonych
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celów, oczekujesz cotygodniowych raportów, a w razie potrzeby
przeprowadzasz rozmowy dyscyplinujące. DziĊki Twojemu zaangaĪowaniu zespóá juĪ od kilku lat notuje ciągáy wzrost sprzedaĪy,
a pracownicy otrzymują wysokie premie, na co dzieĔ czują siĊ oni
jednak nieustannie sprawdzani i kontrolowani, co wiĊcej, mają
poczucie, Īe muszą pracowaü na Ciebie, a Ty ciągle jesteĞ niezadowolony z wyników. Na poziomie racjonalnym ich ocena Ciebie
moĪe byü pozytywna, bo dziĊki Tobie uzyskują wysokie przychody,
jednak na poziomie emocjonalnym odczuwają Twoją wyĪszoĞü i negatywnie oceniają chĊü kontrolowania wszystkiego. Na przestrzeni
lat pracy z prezesami, wáaĞcicielami firm czy wysoką kadrą managerską wielokrotnie spotykaáam siĊ z problemem niedoceniania
przez pracowników pracy i zaangaĪowania przeáoĪonego, przez
co aspekty emocjonalne przekáadają siĊ na niską ocenĊ jego jako
szefa.
Mam nadziejĊ, Īe widzisz teraz, jak záoĪonym i wieloaspektowym procesem jest budowanie osobistej reputacji w ocenie róĪnych
grup odbiorców.
Zanim przejdziemy dalej, czujĊ siĊ w obowiązku poinformowaü CiĊ równieĪ, Īe reputacja to kapitaá nie tylko trudny do zbudowania, ale teĪ niezwykle kruchy i bardzo áatwo go straciü. MoĪe
siĊ to wydawaü niesprawiedliwe, ale choü reputacjĊ buduje siĊ latami, wystarczy jeden faászywy ruch, aby lata nieposzlakowanej
opinii poszáy w niepamiĊü. Pracownik, który przez dziesiątki lat
z zaangaĪowaniem pracowaá na rzecz jednej firmy i nagle zostaje
záapany na kradzieĪy albo udostĊpnianiu danych konkurencji,
w jednej chwili staje siĊ záodziejem i nikt nie zwraca uwagi na jego
wczeĞniejsze zasáugi. Firma, która od lat wytwarzaáa produkty
spoĪywcze, zostaje nagle záapana na dodawaniu szkodliwych substancji konserwujących i z dnia na dzieĔ traci zaufanie swoich
klientów, a Ci bez wiĊkszego zastanowienia przechodzą do konkurencji. To samo dotyczy Īycia rodzinnego i prywatnego… czy liczy
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siĊ to, jak dobrym byáo siĊ mĊĪem lub jak wspaniaáą byáo siĊ Īoną
przez ostatnie 15 lat, kiedy tu i teraz maáĪonek przyáapuje CiĊ na
zdradzie? Szczerze wątpiĊ.
Podsumowując, reputacja to zagregowana ocena Twojej osoby
dokonana na bazie Twoich dotychczasowych zachowaĔ i zdarzeĔ
przez istotnych dla Ciebie interesariuszy, w odniesieniu do ich osobistych potrzeb i oczekiwaĔ. Jest to kapitaá niezwykle trudny do
zmierzenia i zarządzania nim, za to áatwy do stracenia, poniewaĪ
dotyczy subiektywnych opinii.
PowtórzĊ: choü pojĊcie reputacji nie jest niczym nowym, budowanie jej nigdy nie byáo tak waĪne i cenne jak obecnie, co wiĊcej, nigdy nie dotyczyáo tak wielu osób. Pracując zarówno indywidualnie, jak i podczas mentoringu grupowego z moimi klientami,
zauwaĪyáam wiele globalnych procesów, które zwiĊkszają znaczenie osobistej reputacji. PrzedstawiĊ Ci tutaj najwaĪniejsze z nich.

CZYNNIKI WZMACNIAJkCE ZNACZENIE
REPUTACJI
Demokratyzacja wizerunku
Powstanie i upowszechnienie mediów spoáecznoĞciowych to drugi
najwiĊkszy przeáom w historii osobistego wizerunku zaraz po wynalezieniu aparatu fotograficznego i rozpowszechnieniu siĊ portretów. DziĊki aparatowi ludzie mogli masowo uwieczniaü swój wizerunek i rozpowszechniaü go w ograniczonych iloĞciach. DziĞ za
sprawą mediów spoáecznoĞciowych te moĪliwoĞci są absolutnie
nieograniczone, w przestrzeni wirtualnej za poĞrednictwem wáasnego profilu jesteĞmy w stanie nawiązywaü relacje z ludĨmi z drugiego koĔca Ğwiata, publikowaü informacje o sobie, zajmowaü stanowisko w waĪnych sprawach Īycia spoáecznego. MoĪna powiedzieü, Īe
wizerunek, a co za tym idzie, toĪsamoĞü kaĪdego z nas, uzyskaá
wymiar masowy. JeĞli wstawiasz zdjĊcie z obiadu, spaceru z psem
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czy wycieczki rowerowej, natychmiast dowiadują siĊ o tym setki,
a nawet tysiące Twoich bliĪszych lub dalszych znajomych. ChĊü
bycia na bieĪąco i uczestniczenia w Īyciu innych staje siĊ naturalną potrzebą wszystkich uĪytkowników mediów spoáecznoĞciowych,
jednoczeĞnie z potrzebą uzyskania aprobaty i uznania dla prezentowanych zdjĊü. Z pewnoĞcią nie raz sáyszaáeĞ, Īe jeĞli nie ma CiĊ
w mediach spoáecznoĞciowych, to nie istniejesz. Nie chcĊ tu powiedzieü, Īe kaĪdy ma teraz nieustannie dzieliü siĊ wszystkimi
szczegóáami swojego Īycia (do tego tematu jeszcze wrócĊ). Chodzi
o to, Īe sprawdzanie toĪsamoĞci nowo poznanej osoby w mediach
spoáecznoĞciowych czy kontynuowanie online znajomoĞci zawartych w Ğwiecie rzeczywistym staáo siĊ dla nas naturalnym procesem i nie dotyczy juĪ tylko nastolatków. Masowa dostĊpnoĞü osobistego wizerunku daáa nam moĪliwoĞü bliĪszego poznania ludzi,
którzy stoją tak za Ğwiatowymi koncernami, jak i za maáymi firmami. Zmniejszyá siĊ dystans wynikający z wáadzy i zajmowanego
stanowiska. DziĞ na portalach spoáecznoĞciowych aktywni są prezydenci krajów, czoáowi dyplomaci, znani biznesmeni oraz gwiazdy Ğwiatowego formatu. To sprawia, Īe coraz bardziej chcemy poznaü czáowieka, który stoi za daną firmą. Jeszcze dwie – trzy
dekady temu uwaga konsumentów skupiaáa siĊ wokóá marki firmy
lub produktu i to, kto zasiada w zarządzie firmy, nie byáo istotną
kwestią. Znane powszechnie byáy marki takie jak Mercedes, CocaCola, BMW, IKEA czy Toyota, a nie ich twórcy albo prezesi. DziĞ
sytuacja diametralnie siĊ zmienia i marka prezesa czy zaáoĪyciela
staje siĊ równie waĪna jak marka firmy. Widaü to szczególnie
w Ğwiecie nowoczesnych technologii. DziĞ nierozáączne wydają siĊ
„duety” Mark Zuckerberg i Facebook, Bill Gates i Microsoft, Elon
Musk i TESLA czy nieĪyjący juĪ Steve Jobs i Apple. Podobny trend
pojawia siĊ równieĪ w Polsce. Coraz wiĊcej prezesów firm wystĊpuje pod wáasnym nazwiskiem i osobiĞcie zajmuje stanowisko
w kluczowych sprawach, coraz czĊĞciej pojawiają siĊ oni w rankin-
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gach, plebiscytach i wystĊpują na scenie. Najbardziej znanym
przykáadem jest przedsiĊbiorca i twórca paczkomatów Rafaá Brzoska
i firma Inpost oraz Lech Kaniuk, wspóátwórca m.in. PizzaPortal.pl,
SunRoof czy iTaxi. Coraz bliĪsza relacja miĊdzy przedsiĊbiorcą
a jego biznesem sprawia, Īe w ciągu najbliĪszych lat wzroĞnie wpáyw
reputacji prezesa na reputacjĊ i pozycjĊ rynkową przedsiĊbiorstwa, zwáaszcza Īe osoba bezpoĞredniego przeáoĪonego to dziĞ waĪny czynnik przy wyborze pracodawcy. Nic dziwnego, Īe coraz wiĊcej firm wykorzystuje markĊ osobistą prezesów firm i wysoką
kadrĊ managerską do budowania marki pracodawcy.

BezpoĂrednia nieformalna komunikacja
Media spoáecznoĞciowe pozwalają nie tylko na upowszechnienie
marki osobistej kaĪdego z nas, ale oferują takĪe znacznie wiĊksze
moĪliwoĞci nawiązania kontaktu. Jeszcze dwie dekady temu odniesienie siĊ bezpoĞrednio do sáów gáowy paĔstwa czy waĪnego
przedsiĊbiorcy byáo moĪliwe jedynie listownie bądĨ za poĞrednictwem tradycyjnych mediów. WspóáczeĞnie wystarczy smartfon
i dostĊp do internetu, by w czasie rzeczywistym skomentowaü
wpis, odnieĞü siĊ do wypowiedzi i przedstawiü wáasny punkt widzenia. Portale spoáecznoĞciowe nie tylko znacząco zmniejszyáy
dystans miĊdzy ludĨmi, ale takĪe pozwoliáy na mniej formalną
komunikacjĊ. Coraz wiĊcej znanych osób, równieĪ ze Ğrodowiska
biznesowego i politycznego, dzieli siĊ informacjami z Īycia prywatnego. Na portalach pojawiają siĊ zdjĊcia z wakacji, rodzinnie
spĊdzanych Ğwiąt, spacerów z dzieümi. To sprawia, Īe zaciera siĊ
granica miĊdzy sferą prywatną i zawodową, a otoczenie poddaje
nas ocenie 360 stopni. Mając dostĊp do publikowanych prywatnych relacji, oceniamy czáowieka nie tylko przez pryzmat tego, jakim jest prezesem lub przeáoĪonym, ale takĪe tego, Īe lubi podobny
sport, wspiera akcje charytatywne, angaĪuje siĊ w przedsiĊwziĊcia
prospoáeczne i lubi spĊdzaü czas z rodziną. Agencje rekrutacyjne
i dziaáy HR przed podjĊciem decyzji o zatrudnieniu pracownika
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sprawdzają, co publikuje na portalach spoáecznoĞciowych, jaki
prowadzi tryb Īycia, w jaki sposób siĊ wypowiada i jak rozwija
swoje zainteresowania. W relacjach prywatnych podobnie, juĪ na
wstĊpnym etapie znajomoĞci dostajemy zaproszenie do znajomych, a to, co mamy opublikowane na profilu, moĪe rzutowaü na
dalszy rozwój relacji. OczywiĞcie istnieją moĪliwoĞci sztucznego
kreowania wizerunku w sieci i to, co tam widzimy, naleĪy traktowaü z przymruĪeniem oka, ale nie ulega wątpliwoĞci, Īe media
spoáecznoĞciowe sprawiáy, iĪ nasi interesariusze oceniają nas bardziej kompleksowo. Na relacje sáuĪbowe mają wpáyw zdarzenia
i jakoĞü Īycia prywatnego i odwrotnie — ocena w oczach przyjacióá, rodziny i znajomych moĪe obejmowaü dokonania zawodowe.
Coraz czĊĞciej mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy sprawy rodzinne, jak rozwód, nowy związek, choroba, wpáywają na to, jak
jesteĞmy oceniani przez najbliĪszych wspóápracowników, i mogą
decydowaü o naszym autorytecie czy szacunku do nas, a w konsekwencji przeáoĪyü siĊ na jakoĞü funkcjonowania naszej organizacji.
Mówiąc wprost, do budowania wartoĞciowych relacji biznesowych
nie wystarczy byü dobrym przedsiĊbiorcą czy kontrahentem, trzeba byü równieĪ dobrze ocenianym jako czáowiek w odniesieniu do
systemu wartoĞci osoby oceniającej. JeĞli jesteĞ w fazie negocjowania intratnego kontraktu, a wáaĞnie siĊ rozwodzisz, moĪe to mieü
wpáyw na wynik negocjacji. Dla osoby, która sama jest po dwóch
rozwodach albo stawia karierĊ ponad rodziną, Twoje Īycie osobiste
moĪe byü bez znaczenia, jednak jeĞli potencjalnym kontrahentem
jest osoba wysoko ceniąca wartoĞci rodzinne, moĪe ona uznaü
rozwód za czynnik rzutujący na przyszáoĞü Waszej wspóápracy.

CiÈgïa moĝliwoĂÊ wyboru
Szerokie moĪliwoĞci wyboru i powszechne przyzwolenie na zmiany to kolejny powód, dla którego warto dbaü o osobisty kapitaá
reputacji. Pokolenie naszych dziadków czy rodziców nie byáo tak
oswojone ze zmianą jak my obecnie. Normą byáa praca w jednym
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zakáadzie przez caáe Īycie, posiadanie jednego przyjaciela i jednego wspóámaáĪonka do koĔca Īycia. Powiedzmy zatem, Īe kiedy juĪ
dostaáo siĊ pracĊ, znalazáo przyjaĨĔ i zawaráo związek maáĪeĔski,
nie trzeba byáo siĊ jakoĞ szczególnie staraü, poniewaĪ zmiana byáa
niemalĪe niemoĪliwa i mogáa wynikaü jedynie z naprawdĊ powaĪnych przewinieĔ. Jeszcze dwie – trzy dekady temu rozwód czy
zmiana pracy byáy zjawiskiem maáo powszechnym i zdecydowanie
nie byáo siĊ czym chwaliü. Dzisiaj zmiana w kaĪdym obszarze Īycia
staje siĊ rzeczą coraz bardziej naturalną, nikogo nie dziwi juĪ
nowa firma po dwóch latach pracy, drugi mąĪ albo Īona czy coraz
to nowe znajomoĞci i przyjaĨnie. Ta moĪliwoĞü zmiany staje siĊ
jednoczeĞnie sposobem radzenia sobie z problemami i omijania
trudnoĞci. KiedyĞ problemy w pracy byáy rozwiązywane, dziĞ rozwiązaniem staje siĊ zmiana pracy, wybór nowej branĪy lub nowego pracodawcy, rozwiązaniem problemów w związku okazuje siĊ
rozstanie i poszukiwania nowego partnera, a kiedy drogi Īyciowe
z przyjacielem lub przyjacióáką siĊ rozchodzą, to moĪe najwyĪsza
pora poszukaü sobie nowego. Ta wszechobecna zmiana i moc
moĪliwoĞci w dokonywaniu coraz to nowych wyborów sprawiają,
Īe nic nie jest dziĞ dane raz na zawsze, Īadna relacja nie jest nam
zagwarantowana do koĔca Īycia i zarówno na szacunek, zaufanie,
jak i pozytywną ocenĊ musimy nieustannie pracowaü.

Globalizacja
Kolejnym czynnikiem, który ma wpáyw na rosnące znaczenie reputacji, jest globalizacja. KiedyĞ Īycie czáowieka praktycznie w caáoĞci przebiegaáo w jednej spoáecznoĞci. Szkoáa podstawowa, szkoáa
Ğrednia, uczelnia wyĪsza, praca, rodzina, Īycie towarzyskie — to
wszystko wielokrotnie zamykaáo siĊ w obrĊbie jednego regionu,
wszyscy doskonale siĊ znali, wspólnie dorastali, darzyli mniejszym
lub wiĊkszym zaufaniem. Nie byáo potrzeby budowania kapitaáu
reputacji, bo nikt nie musiaá jej weryfikowaü, ocenĊ drugiego czáo-
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