
Productivitatea
O privire în spatele cortinei



PRODUSUL FINAL VALOROS

Înțelegerea conceptului de produs final valoros este primul pas pentru a
îmbunătăți productivitatea personală sau a companiei.

Un produs final valoros este rezultatul muncii unei persoane; are valoare și
poate fi schimbat. Un produs final valoros trebuie să fie valoros pentru o altă
persoană sau un alt grup, din interiorul sau din afara companiei.

Aceste persoane sau grupuri sunt dispuse să facă schimb pentru acest produs,
fie că este vorba de bani, de alte bunuri sau de servicii. Produsul final valoros
poate fi prescurtat prin PFV.
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Cum veți folosi definiția PFV în propria afacere?

Ei bine, toate cunoștințele sunt atât de valoroase 
pe cât sunt de utile!

De exemplu, produsul final valoros al unei centrale electrice este energia
electrică.

Încercați să aplicați definiția la întreaga dumneavoastră companie. Ce produce
compania dumneavoastră, care este produsul final valoros care reprezintă
valoare pentru alții și care poate fi schimbat?
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Căutați substantive pentru a găsi răspunsul corect!

Dacă afacerea dvs. este un atelier de reparat încălțăminte, "reparațiile de
încălțăminte" reprezintă funcția companiei, activitatea ei. 

"Încălțămintea recondiționată, aranjată și în stare bună pentru a fi purtat" -
acesta este PFV.

Clienții nu plătesc pentru muncă sau pentru efortul depus, ci pentru produsul
final care ajunge la ei.

Dacă "reparați", dar o faceți greșit sau reparați încălțăminte care nu ar trebuit
reparată, oamenii nu vor fi dispuși să vă ofere vreun schimb.

Rețineți că "Pantofi reparați", "Ziare livrate", "Produse vândute" sunt PFV.

""Vânzarea", "Repararea" sau "Livrarea" sunt doar activități și, în acest caz, rămân
activități.
 
Activitățile companiei dumneavoastră nu sunt produse finale valoroase și nu
constituie baza unui schimb.
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Suporterii unei echipe de fotbal nu se mulțumesc cu faptul că echipa lor "joacă
fotbal". Fanii vor ca echipa favorită să câștige, să marcheze goluri!

PFV niciodată nu este o activitate!
"Goluri marcate" este PFV, "lovirea mingii" nu este!
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Compania nu are niciun beneficiu atunci când reprezentantul de vânzări
călătorește prin țară, dar nimeni nu cumpără de la el.

Să presupunem că sunteți un comerciant de fructe, un vânzător ambulant de
mere. Veniturile dumneavoastră nu depind de durata de timp pe care o
petreceți "vânzând mere" pe stradă. Venitul dumneavoastră depinde exclusiv
de cantitatea de mere pe care o vindeți.

Desigur, dacă petreceți mai mult timp vânzând, cu siguranță veți vinde mai
mult, dar un vânzător bun poate vinde mult și în mai puțin timp. Unii vânzători
vând 50 de mere pe oră, iar alții doar 3.

Profitul companiei este determinat de productivitate!

În calitate de antreprenor, este posibil ca o serie de factori externi să vă
determine să ignorați productivitatea reală a oamenilor și să îi plătiți pentru
educație, activități sau prezență la locul de muncă.

Acest lucru poate avea un impact foarte dăunător asupra performanțelor
oamenilor și asupra culturii organizaționale.
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Definirea produsului final valoros

Acum că am clarificat importanța produsului final valoros, să vedem cum îl
definim.

Atunci când se lucrează cu produse fizice, definiția PFV este destul de simplă.
Produsul vânzătorului de mere este mărul vândut. Produsul producătorului de
jucării este jucăria bine asamblată. Odată ce înțelegeți ce este PFV, nu va fi greu
de definit.
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Dar care este produsul final valoros pentru asistenta directorului general?

Ei bine, un asistent scrie scrisori, face cafea, răspunde la telefon, gestionează
programul directorului general, completează documente, arhivează dosare și
probabil alte 50 de sarcini.

Pentru fiecare dintre aceste sarcini am putea defini câte un PFV, dar acest lucru
este mai puțin relevant. Trebuie să definim UN produs, UN rezultat pentru
TOATE sarcinile pe care le îndeplinește asistentul.

Produsul final valoros al unui asistent sau al unei secretare ar putea fi definit ca
"timp liber pentru directorul general".
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TRĂSĂTURILE UNEI PERSOANE PRODUCTIVE

Cu toții ne-am întâlnit atât cu oameni productivi, cât și cu oameni neproductivi.

Nu este întotdeauna ușor să facem distincția între cele două tipuri. Acest lucru
se datorează faptului că personalitatea și productivitatea oamenilor sunt
diferite și independente una de cealaltă.

Cunoașterea acestei diferențe este esențială pentru a evalua productivitatea
unei persoane, dar poate părea contradictorie cu modul în care sunt adesea
evaluați oamenii în lumea noastră modernă. Mulți recrutori folosesc doar teste
de personalitate în procesul de recrutare sau se concentrează doar pe educația
candidatului.

În realitate, însă, niciunul dintre acești factori nu determină adevărata
productivitate a unei persoane.

Pentru a evalua corect productivitatea, 
trebuie să ignorăm personalitatea!

Desigur, personalitatea poate influența productivitatea, dar nu o determină!

Persoana care este extrem de activă și rapidă în tot ceea ce întreprinde nu este
neapărat mult mai productivă decât persoana care vorbește, mănâncă, merge și
lucrează mai încet.

O persoană mai puțin atractivă fizic, una timidă, sau una fără încredere de sine
se pot dovedi extrem de productive. La fel, însă, o persoană drăguță și calmă
poate să nu fie deloc productivă.

Fotbalistul Diego Armando Maradona sau baschetbalistul Dennis Rodman au
fost exemple perfecte de indivizi cu personalități extrem de dificile, dar cu
realizări extraordinare.

Un alt factor, foarte rigid și care are un rol prea prea determinant în procesul de
selecție al candidaților este educația formală.

Dintr-un motiv oarecare, în societatea noastră întâlnim foarte des ca o persoană
cu studii superioare să fie plătită mai bine decât o persoană fără diplomă care
este angajată pentru exact același job.
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Desigur, educația formală are avantajele ei. Nu oricine poate efectua o operație
pe cord deschis. 

Formarea profesională este, fără îndoială, obligatorie, dar este important să
înțelegem că o mare parte din activitățile desfășurate în majoritatea
companiilor sunt specifice companiei respective. 

Deși există unele situații în care este necesară pregătirea superioară (cum ar fi
contabilii, inginerii, programatorii sau designerii), funcțiile altor posturi pot fi
învățate în primele luni de la angajare, fără a fi nevoie de o diplomă universitară.

Cunoștințele sunt relativ ușor de învățat.
Productivitatea nu este!
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Cum putem îmbunătățiți productivitatea 
personală și a grupului din care facem parte?

Deși productivitatea nu poate fi "învățată", oamenii devin productivi cu un
motiv, nu-i așa?

De fapt, productivitatea poate fi învățată sau, mai bine zis, poate fi cultivată, dar
este un proces lung și dificil care de obicei începe din copilărie. Circumstanțele
și problemele dificile ale vieții produc adesea oameni cu caracter!
Persoanele care au crescut în condiții mai dificile tind să fie mai productive, deși
acest lucru nu este întotdeauna adevărat.

Oamenii care cresc într-o lume în care primesc lucruri doar în schimbul unei
munci asidue tind să aibă caractere mai puternice și tind să fie adulți mai
productivi. 

Desigur, situația este diferită în cazul angajaților dvs. și nu este treaba
angajatorului să îi facă pe angajați productivi, dar ceea ce puteți și ar trebui să
faceți este să îi încurajați și să îi dezvoltați.

Primul pas al acestui proces este cunoașterea.

Înțelegeți conceptul de productivitate reală și asigurați-vă că și personalul
dumneavoastră îl cunoaște.

Acceptați ideea că rezultatele contează și că acestea pot determina o
schimbare importantă pentru oameni.
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Al doilea pas este de a fi în acord cu acest concept.

Dacă doriți să vă îmbunătățiți propria productivitate, construiți toate
obiectivele vieții dumneavoastră în jurul PFV. Dacă angajații dvs. vă aud
spunând că rezultatele sunt importante, și acțiunile dvs. ar trebui să reflecte
acest lucru.

Recompensați persoanele care au performanțe remarcabile. Rugați-i pe toți să
vă prezinte produsul final valoros. Nu acceptați mai puțin!

Concentrarea asupra productivității reale este benefică în toate domeniile, dar
aveți grijă să nu cereți competențe extreme și eficiență maximă de la oricare
categorie de lucrători.

Există riscul de a rămâne fără angajați.

Desigur, chiar și un muncitor necalificat poate învăța conceptul de
productivitate și astfel poate deveni un membru de bază al echipei, dar
probabil va fi necesară o perioadă mai lungă de învățare.
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Ce distruge productivitatea?

Nu este ceva neobișnuit ca productivitatea unei persoane foarte productive să
scadă semnificativ după ce se acomodează la locul de muncă. 
Oamenii neproductivi nu au fost neapărat mereu neproductivi.

Deși există comportamente și acțiuni care promovează productivitatea, există,
desigur și fapte care o reduc sau o distrug.

Există factori care au un mare impact asupra productivității oamenilor.
Cunoașterea acestora vă permite să vă protejați de ele și să împiedicați să vă
afecteze afacerea.

recompensarea rezultatelor (statisticilor) slabe,
penalizarea rezultatelor (statisticilor) ridicate.

Menționăm aici doi factori care se află la originea unor comportamente care ar
trebui evitate: 

Mai întâi, să clarificăm ce sunt statisticile înalte și cele joase.

Dacă ați implementat un sistem statistic bun (de exemplu, noi ne urmărim
rezultatele cu Statsbook), atunci productivitatea oamenilor se va reflecta în
mod inevitabil prin intermediul acestuia.
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Statisticile celor mai productivi oameni arată cifre ridicate și în continuă
creștere, în timp ce statisticile persoanelor neproductive arată cifre mai mici și o
lipsă vizibilă de creștere sau uneori chiar o scădere numerică semnificativă.

Al doilea lucru pe care trebuie să îl stabilim este un principiu de viață important
care se aplică în toate domeniile:

"Primești ceea ce răsplătești!"

Deși cuvântul "recompensă" evocă de obicei imaginea banilor sau a bunurilor
materiale, una dintre cele mai importante recompense pe care oamenii le oferă
adesea și pe care o apreciază foarte mult este atenția celorlalți.

Bonusurile salariale sunt, de asemenea, recompense importante la un anumit
nivel, dar nu sunt atât de puternice. 
Atenția este cea mai valoroasă recompensă - este unul dintre factorii cei mai
importanți și destul de subevaluați în lumea afacerilor.

Ceea ce recompensezi (mai ales cu atenția ta), vei primi înapoi în cantități și
mai mari.
Acesta este unul dintre acele fenomene psihologice care nu pot fi explicate
științific, dar care poate fi confirmat prin simpla observație.

De exemplu, persoanele care vorbesc în mod constant despre situația
infracțională din țară, despre furturi și despre cum sunt jefuiți lună de lună, vor
continua să fie jefuiți, în timp ce altcineva care nu acordă prea multă atenție
acestui tip de știri este puțin probabil să se confrunte frecvent cu această
problemă.

Același fenomen se întâmplă și cu oamenii cărora le acordați atenție. Dacă
succesul și victoriile rămân în centrul atenției dvs., veți primi înapoi succese și
victorii de la viață.

Haideți să încercăm să aplicăm aceste concepte la problema productivității în
business.

Să presupunem că avem un vânzător care vinde de 2 milioane pe lună și un
altul care vinde de 200 de mii pe lună. Comportamentul obișnuit și frecvent
întâlnit este să ne adresăm colegului care vinde mai puțin și să îl întrebăm:
- Ce s-a întâmplat luna aceasta? 
- Ai nevoie de ceva? 

Poate îi și oferim un training de vânzări sau un pachet de stimulent financiar
suplimentar în cazul în care va atinge obiectivul.
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Acest comportament reflectă empatia și compasiunea umană, precum și
dorința noastră de a ajuta persoana mai slabă să se dezvolte.

Totuși, acest lucru creează efectul opus.

Dacă procedați astfel o perioadă lungă de timp, un om de vânzări foarte
productiv se va simți neglijat și ar putea pleca.
Însă, dacă persoana care poate asigură jumătate din veniturile companiei
pleacă, există posibilitatea ca alții să o urmeze.

Între timp, persoana căreia i-ați acordat atât de multă atenție nu și-a
îmbunătățit deloc producția, pentru că, dacă ar fi făcut-o, nu i-ați fi acordat
atâta atenție.

Una dintre cauzele statisticilor scăzute este că le acordăm mai multă atenție
decât ar merita, iar statisticile ridicate sunt pedepsite prin faptul că sunt
ignorate. Ca urmare, obținem statistici mai mici sau statistici mai puțin
ridicate.

Are sens?
 

Să vedem care ar fi abordarea corectă 
în această situație?
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Simplu! 

Cel mai bun om de vânzări vinde 2 milioane pe lună, în comparație cu alții care
abia vând 100 de mii, iar unii dintre ei reușesc să vândă 200 de mii.

Felicitați în mod public pe cel mai bun om de vânzări! Oferiți-i posibilitatea să
participe la trainingul de vânzări pe care urma să îl oferiți vânzătorului mai slab
și monitorizați rezultatele lui.

Pentru ceilalți care vând bine, anunțați-i că, dacă se vor ridica la nivelul celui
mai bun, le veți oferi un premiu asemănător. Continuați să comunicați cu ei pe
un ton normal.

Și cum rămâne cu vânzătorul care a vândut doar 100.000 pe lună? Ignorați-l la
ședință.

Nu-l speriați, mai ales în public. Poate că a avut doar o lună proastă.

Da, poate fi un vânzător bun, statisticile sale vor reveni și, odată ce o vor face, îl
veți felicita pentru asta. Cu toate acestea, dacă statisticile scăzute persistă, îl veți
anunța că, dacă nu-și îmbunătățește rezultatele, va trebui să părăsească echipa.
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Producția ridicată este baza moralului înalt.

Dacă doriți să creșteți moralul echipei, trebuie mai întâi să creșteți producția.

În ultima parte a acestui e-book, am dori să vorbim despre încă un lucru
important: producția ridicată este baza unui moral înalt! Și nu invers!

Este inutil să ridicați moralul unei echipe neproductive cu premii sau excursii în
speranța că o puteți transforma într-o echipă productivă.

Desigur, premiile și activitățile recreative sunt importante, dar este mult mai
important ca acestea să fie acordate persoanelor, echipelor care sunt deja
productive.

Sperăm că informațiile din acest e-book vor fi aplicabile și utile, fie că îl citiți în
calitate de antreprenor sau de angajat.

Suntem încrezători că împreună putem construi echipe mai puternice și o
economie mai prosperă.

Fiți exemplul pe care să-l urmeze toată echipa. Arătați tuturor că, atunci când
cineva atinge un obiectiv, va fi recompensat. Acesta este cel mai bun mod de a
cultiva o cultură a productivității: prin puterea exemplului!

Cu siguranță ați auzit expresia că cel mai bun mod de a educa este prin puterea
exemplului. Ei bine, acest tip de comportament este o întruchipare a acestui
sfat.
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Specialitatea Performia este productivitatea.

La Performia, ne-am concentrat dintotdeauna pe productivitate. Prin urmare,
acesta este cel mai important element al sistemului nostru de selecție.

Dacă sunteți un antreprenor căruia i-a plăcut acest e-book, dacă ați reușit să
găsiți un nou punct de vedere și dacă ați dori să aprofundați cunoștințe similare
legate de domeniul resurselor umane, contactați-ne!

Ne face plăcere să împărtășim cunoștințele noastre cu dumneavoastră.
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PERFORMIA ROMÂNIA

540099 Târgu-Mureș
str. Mihai Viteazul nr.21/4 .

+40 722 66 77 83

office@performiaromania.ro 
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