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Introducció

Des del moment que una empresa té presència dins del seu sector industrial o
comercial, i amb ressò a altres sectors, les tasques dels relacions públiques (RP)
es fan més complexes i les accions que han de realitzar són molt variades.

Però siguin accions senzilles o complicades, el que ha de tenir clar un RP és
que necessita uns objectius clars i un pla estratègic per portar a terme les
seves accions. No obstant això, no serà suficient si, a més a més, no es fa una
investigació de mercat: com està el sector, a quin públic es dirigeixen les accions
i quins mitjans de comunicació utilitzarem per assolir l’èxit que s’espera.

En la unitat “Coordinació d’activitats de suport a la comunicació i les relacions
públiques professionals”, trobareu com s’han de preparar les estratègies, quines
línies protocol·làries s’han de seguir, quins manuals operatius i d’estil poden tenir
els RP al seu abast i quines són les tècniques més recomanables per a la feina d’un
RP. També en aquesta unitat tractarem les relacions que es donen entre els RP i la
diversitat de públics amb els que pot tractar.

En l’apartat “Estratègies de relacions públiques” veureu que una estratègia co-
municativa és una eina de planificació que sistematitza, de forma global, els
objectius generals, les tàctiques, els missatges, les accions, els indicadors, els
instruments i els terminis que l’empresa utilitzarà per donar-se a conèixer entre
els seus treballadors i el seu entorn.

Quan ja sabem quina o quines estratègies volem aplicar, ens caldrà un pla
d’estratègic, és a dir, un programa d’actuacions en què es concreten les grans
decisions que han d’orientar la gestió comunicativa cap a l’excel·lència. El seu
objectiu bàsic, doncs, és dissenyar un mapa en què s’indiquin els passos que cal
seguir per assolir els objectius plantejats.

Les funcions del relacions públiques han de permetre establir i mantenir les
línies de comunicació, comprensió, acceptació, resolució i cooperació entre una
empresa i el seu públic, tant intern com extern. Per tant, un RP ha de tenir clares
quines són les estratègies que l’empresa vol iniciar i, per tant, haurà de dissenyar
els plans estratègics que s’hi adaptin més bé. Així, el relacions públiques, entre
altres tasques, s’implicarà en la resolució de conflictes, ajudarà els directius a estar
informats i que en cas necessari puguin reaccionar davant l’opinió pública i dels
seus treballadors; a més a més, els mantindrà constantment informats del que
succeeix en el dia a dia, així com informarà els mitjans d’allò que es consideri
important de transmetre, i utilitzarà d’una manera eficaç les eines que serveixin
com un sistema de control per ajudar a anticipar i fins i tot crear, si s’escau, les
tendències del mercat.

En l’apartat “Mitjans i relacions públiques”, veureu que perquè un pla estratègic
sigui exitós és essencial saber a quin públic ens dirigim i quines eines s’han emprar
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d’una manera útil. Per tant, és necessari que els mitjans de comunicació siguin
els més eficaços per a cada segment. Hi ha segments que són fàcils d’identificar
però n’hi ha d’altres que no ho són tant, per això els estudis de mercat ens ajuden
a arribar-hi. Avui en dia els RP tenen tècniques per arribar amb gran precisió a
cada públic i en alguns casos fins i tot s’arriben a personalitzar els missatges. Un
exemple és l’àrea sanitària: els missatges enviats poden particularitzar-se segons
el pacient.

L’ús dels mitjans comunicatius és vital dins de les estratègies, per tant, la creació
de plans és el que ens permetrà assolir l’èxit si estan fets amb rigor, cura i
objectivitat. La utilització dels canals de comunicació interna se centra en
el capital humà que té l’empresa. Es tracta d’un procés comunicatiu en què
s’integren totes les persones que formen l’organització, i els mitjans que utilitzem
són coneguts com a mitjans controlats.

Per a la comunicació externa, la que va dirigida a l’entorn, al gran públic, es
pot fer de manera directa o a través dels mitjans de comunicació, entre els quals
destaquen la ràdio, la televisió i la premsa escrita, com a tradicionals, i internet i
les xarxes socials com a digitals. Aquests mitjans exerceixen una gran influència
gairebé sobre tothom. Els missatges que s’utilitzen han de ser contundents, clars
i veraços.

Evidentment, els RP han de saber comunicar i, sobretot, com comunicar; la peça
clau per saber-ho fer és el protocol. Ens trobem en l’era del protocol, en què la
imatge i les bones maneres en els negocis són una eina imprescindible per saber
fer i saber quin és el moment adequat per fer-ho. El protocol engloba des de la
salutació, la presentació, la manera de dirigir-se, com vestir adequadament, els
temes de conversa més apropiats i la manera com acomiadar-se quan l’acte ha
acabat. És important potenciar l’acció protocol·lària en les organitzacions per
potenciar la seva marca amb més credibilitat i fiabilitat.

Totes les eines que teniu en aquesta unitat us ajudaran a desenvolupar tant la
comunicació interna com la comunicació externa; tant si esdevenen accions
directes de l’empresa com si s’utilitzen els mitjans de comunicació.

Finalment, és important treballar totes les activitats i exercicis que se us proposen
en els materials web per assolir correctament els continguts d’aquesta unitat.



Protocol empresarial 7
Coordinació d'activitats de suport a la comunicació

i les relacions professionals

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Coordina activitats de suport a la comunicació i a les relacions professionals,
internes i externes, associant les tècniques emprades amb el tipus d’usuari.

• Identifica els elements estratègics de relacions públiques diferenciant el
tracte amb clients, interns i externs, usuaris, proveïdors i tercers relacionats
amb l’empresa (stakeholders).

• Descriu els components de les relacions públiques fora de línia.

• Descriu els components de les relacions públiques en línia.

• Descriu els objectius i les fases del protocol intern, atenent l’organigrama
funcional de l’empresa/departament i les relacions funcionals establertes.

• Aplica els objectius i les fases del protocol intern en situacions empresarials
habituals, i n’analitza els resultats obtinguts.

• Descriu els objectius i fases del protocol extern segons el client/usuari.

• Aplica els objectius i les fases del protocol extern en situacions empresarials
habituals, i n’analitza els resultats obtinguts.

• Diferencia les modalitats d’atenció al client/usuari i els diferents proveïdors
externs necessaris per al seu desenvolupament.

• Aplica les tècniques de relacions públiques i de protocol relacionades amb
els mitjans de comunicació.

• Aplica accions de contacte directe i no directe, respectant les normes de
deontologia professional.

• Programa i desenvolupa accions de suport a la comunicació emprant amb
fluïdesa les dues llengües oficials.

• Programa i desenvolupa accions de suport bàsiques a la comunicació
emprant la llengua anglesa.

• Mostra actituds i aptituds professionals en els processos d’atenció al client.

• Aplica tècniques de dinamització i interacció grupal.

• Aplica tècniques de dinamització i interacció en canals i mitjans en línia.

• Aplica les normes de confidencialitat i privacitat en aplicació del codi
odontològic de la professió.
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1. Estratègies de relacions públiques

Empreses multinacionals, com poden ser Coca-Cola, Zara (Inditex) o Ferrari,
tenen molt assumit què significa i quina és la importància de les relacions
públiques (RP) per al desenvolupament i creixement de l’empresa, així com dels
professionals que treballen al departament d’RP. Però per a les petites i mitjanes
empreses (pimes), que no és habitual que tinguin un departament específic d’RP,
és necessari que entenguin la necessitat de considerar aquest departament i els
professionals que inclou. Per què? Aquest departament serveix per crear, mantenir
o modificar la imatge i la percepció d’una empresa tant dins com fora de la
mateixa empresa; i això, a curt i llarg termini, pot significar un increment de
vendes i obtenir un tracte preferencial davant dels seus competidors més directes
i fins i tot dels indirectes, com proveïdors o clients.

La principal eina que utilitza el professional de les RP per poder comunicar
és la ciència de la informació, a través de la qual es produeix la transmissió
dels missatges. Aquests missatges generen confiança i credibilitat quan són de
qualitat i tenen contingut. Per fer arribar els missatges als mitjans de comunicació,
cal tenir clar què es vol dir, com es vol dir i a qui es vol dirigir; dit amb altres
paraules: és necessari tenir clar quins són els objectius empresarials. A més a
més, per poder plantejar adequadament la comunicació, serà important dissenyar
un pla estratègic que permeti assolir aquests objectius.

Així tenim que els missatges clau que l’empresa busca comunicar es relacionen,
quasi sempre, amb els seus valors, la seva cultura organitzativa, el seu desenvolu-
pament i creixement com entitat empresarial i altres assumptes que es considerin
importants. Per tant, podrem desenvolupar moltes estratègies per a un únic
objectiu, però sense objectiu no podrem pensar mai en una estratègia.

1.1 Relacions públiques: definició

Actualment, perquè una empresa triomfi en el mercat no en té prou de crear
productes o prestar serveis competitius i innovadors, sinó que, a més a més, és
necessari que ho comuniqui als seus públics, tant el públic objectiu (el que ja té
en cartera) com el potencial (el que podrà arribar a tenir en cartera en un futur
proper o llunyà). Ho ha de fer explicant qui són i quines són les seves activitats i
serveis. Aquesta forma d’actuar permetrà crear el clima de confiança i credibilitat
suficients per mantenir-se en la posició desitjada dins del mercat. És d’acord amb
totes aquestes premisses que l’organització empresarial haurà de tenir present que,
per assolir-les totes o quasi totes, necessita gent experta, com els professionals de
les RP.
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Però què són realment les RP? Hi ha dues definicions que ens ajudaran a entendre-
ho:

• D’una banda, les relacions públiques es poden definir com el conjunt
d’activitats que una empresa o una institució (de caràcter públic o privat)
organitza amb la finalitat d’aconseguir unes relacions adequades i una
imatge de credibilitat i confiança amb els seus clients, de manera que
assoleixi els objectius i interessos que es fixa l’empresa.

• De l’altra, són el conjunt d’accions estratègiques basades en la comunicació
que, de manera continuada i al llarg del temps, ajuden a enfortir els vincles
entre els treballadors i l’empresa, i entre l’empresa i el seu entorn (clients,
proveïdors, administració...). Aquestes accions implementen i interrelacio-
nen una sèrie de tècniques que engloben des dels àmbits administratius, als
de negociació, màrqueting i publicitat..., per assolir els objectius marcats
per la mateixa organització tant en l’àmbit intern (en el si de l’empresa)
com extern (en el seu entorn).

Les relacions públiques són una part indispensable de les empreses i
dels individus; generen credibilitat, confiança, fidelització i aconsegueixen
atreure nous clients.

1.2 Les estratègies de comunicació: el procés, les fases i les
funcions d’un pla estratègic

Per a un professional de les RP, les habilitats comunicatives configuren una de
les qualitats més importants que cal tenir en compte. Informar de manera clara,
objectiva, concisa, precisa i veraç segons les necessitats de l’empresa, utilitzant
eines orals, visuals o escrites, ajuden a formar una imatge positiva de l’empresa.

Així tenim en una primera fase amb accions comunicatives, com per exemple
redactar cartes, analitzar i fer informes, preparar reunions, transmetre als treballa-
dors informacions necessàries per a un bon desenvolupament empresarial, parlar
amb els proveïdors, els clients i l’entorn en general de l’empresa...

Però comunicar és molt més que tot això i, per tant, s’hi han de sumar altres
accions com les de planificar, gestionar i avaluar les relacions amb el públic
intern i extern, tot relacionant-ho amb els objectius de l’organització empresarial
i l’entorn que l’afecta, conegut com a marc extern i que fa referència a factors de
tipus econòmic, polític, social i mediambiental.

Així, l’èxit de comunicar es troba en el fet que els missatges que es transmeten
siguin captats i retinguts per poder-los difondre posteriorment i que generin
confiança i credibilitat. En definitiva, cal que el professional conegui tant les eines
de la comunicació com les seves estratègies.
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Per crear estratègies de comunicació és necessari saber-les planificar; és a dir,
saber investigar, estructurar, organitzar, comunicar i finalment avaluar si els
objectius que l’empresa pretén assolir es podran acomplir. El primer que hem
de tenir present és que quan generem una notícia, el seu significat i la forma de
transmissió és diferent segons a qui va dirigit el missatge, si es tracta d’una persona
física o jurídica. Per tant, si la notícia va dirigida al si de l’empresa, parlarem
de comunicació interna, i si va dirigida al públic en general –on s’inclouen els
nostres proveïdors, clients, public en general...– parlarem de comunicació externa
i, en conseqüència, farem arribar els nostres missatges a través dels professionals
dels mitjans de comunicació.

Quan una empresa crea un esdeveniment, la comunicació que haurà de fer anirà
dirigida a un públic, que pot ser intern o extern, general o específic. Quan es
dirigeix al públic intern, independentment que sigui a tots els treballadors o a un
departament concret, la comunicació serà més directa, sense intermediaris.

Només aquells esdeveniments que l’empresa consideri importants poden ser
objecte de ser enviats als mitjans de comunicació i, per tant, la notícia (o notícies)
sortirà de l’empresa i anirà dirigida a un públic més ampli. És per aquest motiu
que la comunicació esdevé indirecta, ja que necessitem els mitjans de comunicació
per fer-la arribar al públic al qual ens volem dirigir.

Pel que fa a la comunicació externa, quan utilitzem els mitjans de comunicació, la
notícia fa un recorregut pels diferents departaments de l’estructura organitzativa
dels mitjans. Des del primer subjecte, que és el periodista, amb el qual ens posem
en contacte, fins a arribar al redactor en cap, per tornar després al mateix periodista
o un altre que estigui especialitzat en la matèria. En aquest “viatge” departamental,
la notícia es contrastarà amb les bases de dades i altres fonts de què disposi el
mitjà de comunicació, fet que li donarà un caire de fiabilitat i certesa. Però ens ha
de quedar clara una cosa: la notícia serà publicada si els mitjans de comunicació
entenen que és d’interès per als seus lectors, audiència, oients..., i això repercutirà
en la imatge de l’empresa i permetrà, a mitjà termini, incrementar les vendes.

Hi ha dues formes per portar a terme la comunicació externa:

• A través de la comunicació personal, que es produeix quan es dirigeix
directament als clients, proveïdors, venedors...

• A través de la comunicació de masses, que és quan va dirigida als consumi-
dors i donen a conèixer un esdeveniment, un producte, una acció social...,
utilitzant els canals de comunicació com a eina principal.

Per poder aconseguir l’èxit en el procés de comunicació calen dos elements:

• La tècnica coneguda amb el nom d’AIDA (inicials d’atenció, interès, desig
i acció).

• La política comunicativa, és a dir, les estratègies de comunicació internes
i externes, que ha de ser senzilla, clara i simple. L’estratègia que s’utilitzarà
haurà de tenir en compte la disparitat de receptors a la qual anirà dirigida.

La comunicació interna

És una de les eines més potents
que té l’empresa per potenciar el
sentiment de pertinença de tots
els treballadors.

La comunicació externa

Té com a finalitat donar una bona
imatge de l’empresa oferint un
bon producte o servei i utilitzant
les eines necessàries per
aconseguir-ho.
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Perquè sigui efectiva, caldrà dissenyar un pla estratègic que inclogui els
objectius i terminis establerts, així com les accions que es portaren a terme.

Segons Jáuregui, el pla estratègic de comunicació ha de ser:

“Un vestit a mida, amb els seus públics actuals o potencials, és a dir, ha d’incloure: la
radiografia, el diagnòstic, les receptes, els medicaments, i en el seu cas, les operacions
quirúrgiques necessàries per fer front als problemes de comunicació corporativa o integral
de l’organització.”

F. Jáuregui, (1990). Tarjeta de presentación: literatura en la empresa. Ideas empresariales

(pàg.18)

Les estratègies comunicatives són necessàries per a l’organització empresarial, ja
que són les eines que ens ajuden a transmetre els objectius, les fites i les finalitats
determinades per la filosofia empresarial, que marca el camp de negoci, el tipus
d’organització humana i econòmica, així com les contribucions econòmiques i
socials cap als seus treballadors i el seu entorn (clients, comunitats, proveïdors...

Exemple d’estratègia de comunicació empresarial; el cas de Smooy

L’empresa espanyola de iogurt gelat Smooy va iniciar-se quan una família de Múrcia va
decidir emprar la seva experiència gelatera de més de 80 anys per fer iogurts. Avui té
més de 150 locals arreu del país. La seva estratègia la va focalitzar en diversos punts. El
primer, a quin públic dirigir-la: després d’estudiar-ho va veure que havia d’incidir en el públic
adolescent, joves i adults de mitjana edat. El segon punt que es va plantejar va ser quin
canal necessitaria i va decidir projectar la seva estratègia, bàsicament, a les xarxes socials.
A més a més, el seu logo –un “Smooy” amb lletres rodones grans i d’un fúcsia intens– va
provocar que l’impacte de la marca encara fos més gran. I finalment, un altre element que
va considerar important va ser la creativitat dels seus productes.

Les estratègies són el camí per assolir els objectius empresarials, tant des
del punt de vista intern com extern.

1.2.1 Les estratègies de comunicació; el procés

Si les estratègies són el camí per assolir els objectius, quan les hàgim de portar
a terme haurem d’utilitzar uns criteris que permetin seguir l’evolució des de
l’inici de les estratègies fins a la resolució final. Això ens marca la necessitat
de seguir un procés de desenvolupament dels missatges que creem cap als mitjans
de comunicació; aquest procés consta de quatre parts, tal com podeu veure en la
figura 1.1.

Figura 1.1. Elements integrants d’una estratègia de mitjans
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Generar els recursos interns

Dins la cultura corporativa (també coneguda com a filosofia empresarial)
trobem les normes, els valors i les pautes de conducta que comparteixen els
treballadors d’una empresa, però també hi hem d’incloure les normes o pautes
que fan referència a les relacions amb els públics interns i externs.

En el marc de les relacions internes, aquestes han de tenir un caràcter bidireccio-
nal; és a dir, es tracta d’unes relacions entre els alts comandaments, els executius
i els treballadors d’una empresa, i les relacions s’han de produir en ambdós
sentits (dels superiors als inferiors jeràrquics i viceversa). La responsabilitat, la
motivació i la participació és fonamental perquè es produeixi aquesta relació, i és
just en aquests moments en què la comunicació és vital. Però no es tracta que
el departament d’RP ho comuniqui tot, sinó que ha de destriar allò que és més
important i necessari per poder-ho comunicar, de la manera més objectiva possible,
a totes les parts interessades. És sota aquesta premissa que la comunicació interna
esdevé la base per poder produir la comunicació externa.

D’altra banda, dins de les accions comunicatives que hem de realitzar, destaquem
els usos dels mitjans de comunicació propis. En un principi, aquests mitjans de
comunicació eren impresos i, bàsicament, el que feien era informar. Actualment
els mitjans han variat substancialment i ja no podem confondre la comunicació
amb la informació. Així, tenim que les empreses utilitzen els models anomenats
bidireccionals (feedback) de la comunicació, en què es necessita obtenir una
resposta del receptor a qui va dirigit el missatge.

En definitiva, hem d’utilitzar les eines de la comunicació segons el que es
requereixi en cada moment, és a dir, triar el millor mitjà per a cada moment
i situació. Això condueix a dos tipus de comunicacions:

1. Les comunicacions de caràcter extern: podem destacar la premsa escrita,
la ràdio, la televisió i les eines digitals, conegudes com a TIC (tecnologies
de la informació i la comunicació).

2. Les comunicacions de caràcter intern, que poden ser, entre d’altres: la
comunicació escrita, com els manuals corporatius i les revistes internes;
la comunicació audiovisual, com les videoconferències i, finalment, la
comunicació interpersonal, com les reunions i les convencions.

Si entenem que relacionar-se amb els mitjans és una de les tasques més importants,
també hem d’assumir que han de ser els RP, i no els mitjans, els qui alimentin
aquesta relació. Per tant, des de l’empresa s’hauran de destinar recursos tant
humans com econòmics perquè s’assoleixin els objectius que es pretenen a través
de les relacions amb els mitjans.

Estudis dels mitjans i de l’entorn

Abans d’iniciar qualsevol estratègia és necessari saber sobre quin entorn ens
mourem i quins mitjans de comunicació farem servir. Consegüentment, la primera
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premissa que haurem de tenir en compte és que tot missatge s’adeqüi al receptor
a qui va dirigit. Tal com diu Roebuck en el seu llibre Comunicación eficaz: un
manual práctico para pensar y trabajar con inteligencia, ens hem de fer tot un
seguit de preguntes que després ens permetran treballar l’estratègia més adequada.
Aquestes preguntes les podem classificar en dos tipus: preguntes sobre el receptor
i preguntes sobre el tema i el seu grau de coneixement (vegeu la figura 1.2).

Figura 1.2. Preguntes que cal formular

Totes aquestes preguntes, i d’altres que ens puguem formular, ens donen molta
informació sobre els mitjans de comunicació que utilitzarem i sobre les estratègies
que haurem d’aplicar. És evident que com més coses sapiguem dels mitjans de
comunicació millor podrem treballar i adaptar les nostres necessitats a les seves.
Per aquest motiu, hi ha un seguit d’ítems que haurem de tenir en compte:

• Nombre de mitjans i característiques. Hem de saber si són diaris, revistes,
ràdios, televisions... Quina periodicitat tenen, on estan situats i com podem
contactar amb ells. A més a més, també hem de tenir en compte si són
empreses individuals o formen part d’algun grup corporatiu.

• Les línies editorials. Hem de conèixer quina filosofia i ideologia té cada
mitjà i quines prioritats tenen quant a editar uns temes o uns altres. Les
ideologies marquen les prioritats.

• Grau d’especialització. Hem de saber destriar quins són els mitjans d’in-
formació general i quins són els especialitzats. En el cas de l’especialització
haurem d’esbrinar en quin àmbit o temàtica concreta treballen perquè ens
permetrà concentrar l’esforç en els mitjans de comunicació correctes, i així
evitarem la dispersió i que el missatge no arribi a qui ha d’arribar. Gràcies
al grau d’especialització podrem determinar quins mitjans es troben en el
nostre sector.

• Pes social. Això fa referència a la influència que tenen els mitjans de
comunicació en el seu entorn. El pes social es mesura per:
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– El suport (ràdio, premsa, televisió...).

– La tirada (nombre d’exemplars que surten a la venda) o el nombre
de lectors o l’audiència. Les darreres estimacions entenien que un
exemplar de diari tenia ressò en 4 persones i que una trucada telefònica
a la ràdio era escoltada per uns 200 oients.

– L’àmbit territorial de difusió (de barri, local, provincial, comarcal,
regional, estatal).

– La implantació en grups socials específics o centres de decisió.

• Estructura i organització. Hem de conèixer tres coses importants dels
mitjans de comunicació. En primer lloc, com s’organitzen i estructuren en
un sentit empresarial; en segon lloc, quina filosofia tenen i, per últim, el
canal que utilitzarem: quins programes, quines franges horàries, quin pes
té la publicitat i com s’elaboren els materials informatius.

• Els professionals. És evident que conèixer l’equip humà que treballa en el
mitjà és vital per a la tasca comunicativa que volem dur a terme.

Planificar l’estratègia més adequada

Un cop ja hem establert quins són els mitjans i com són serà el moment d’iniciar el
procés per dur a terme les millors estratègies de comunicació. D’aquesta manera,
per dur a cap qualsevol estratègia de comunicació, haurem de tenir en compte els
elements següents:

• Ha de ser un diàleg entre l’empresa i el seu entorn.

• Ha de ser la suma de les tàctiques comunicatives tant de manera interna com
externa.

• Les decisions s’han de preparar abans de les estratègies comunicatives per
poder assolir els objectius en uns terminis previstos i, després, obtenir una
reacció del públic al qual van dirigides.

• S’ha de poder fer servir un sistema de comunicació que permeti la identifi-
cació de segments de públic específics.

• El mètode que s’utilitzi ha de permetre seleccionar, estructurar i difondre la
comunicació.

• Ha de ser transmissora dels missatges que té l’empresa sobre la visió, la
missió i els valors que configuren la seva filosofia empresarial.

Tot això ho conduïm a través d’un pla estratègic de comunicació intern, que a
més a més esdevindrà el suport per treballar la comunicació externa. Tal com diu
Schmertz, vicepresident de comunicació de l’empresa Mobil Oil, “el silenci no és
rendible”. És a dir, si no hi ha pla estratègic de comunicació perquè l’empresa sigui
coneguda, tant des de l’interior com des de l’exterior, difícilment podrà mantenir-
se o augmentar la seva rendibilitat i el seu prestigi.
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Exemple de pla estratègic de comunicació; el cas del cafè Joan Valdès

Un gran exemple de pla estratègic de comunicació és el que fa servir l’empresa colombiana
de cafè Joan Valdès. Aquesta empresa va aconseguir el seu posicionament internacional
amb la foto d’un camperol i el seu burro de càrrega. Com ho va fer? Va fer servir una
bona estratègia comunicativa; en aquest cas, consistia a donar més visibilitat al producte i
apel·lar a valors com la senzillesa i la tradició. Però això havia d’anar acompanyat de tot allò
amb què els consumidors s’havien de trobar en els punts de venda i degustació. De manera
que la decoració dels locals, els espots publicitaris, una anàlisi sobre les franges horàries
en què podien tenir més incidència i informar els mitjans dels seus valors de responsabilitat
social corporativa, entre altres accions, van donar el resultat esperat: ser una marca de
cafè coneguda arreu del món.

Fer el seguiment i l’avaluació

És evident que no tot acaba quan ho posem en marxa, sinó que ens queda una
darrera acció, que és fer el seguiment i l’avaluació: hem d’estar pendents si la
notícia que hem enviat s’ha publicat, hem de saber quins mitjans l’han publicada
i si, finalment, ha aparegut correctament; a més a més, hem d’esbrinar, en cas que
no hagi aparegut en alguns mitjans, què ha passat si hem procurat realitzar les
mateixes accions en tots els mitjans.

Però encara podem anar més enllà, podem veure si han publicat la notícia completa
o només una part i intentar saber, en cas que només sigui una part, per què no l’han
publicat sencera (massa llarga, inintel·ligible, de poc interès...). També hem de
veure si la publicació és exactament tal com la vam enviar o bé si l’han reelaborat,
i com s’ha fet: han seguit els principis i valors amb els quals la vam elaborar o
l’han transformada? L’han tallat? O fins i tot, l’han reinterpretat? Si és així, segur
que ha perdut l’essència que li havíem donat.

Tota aquesta informació ens ajudarà, finalment, a avaluar l’èxit o fracàs que
hauran tingut les nostres accions amb els mitjans de comunicació. I tot això on ha
de quedar reflectit? Si només ho tenim present però no ho escrivim és evident que
després poca cosa en quedarà.

El més aconsellable és elaborar un informe que reculli totes les accions i
les aparicions en els diferents mitjans (data, forma, informació total o segada,
informació reinterpretada...). A més a més l’informe ha d’incloure una avaluació
de cadascuna de les accions, així com un balanç tant positiu com negatiu, si escau,
de tot el que hem fet. Finalment, és convenient fer anotacions sobre l’actitud que
cal adoptar en casos en què es detectin errades importants, tant les que hem comès
nosaltres com els mitjans de comunicació.

Els informes han de ser clars i molt visuals, i han de garantir una gestió eficaç i
transparent. S’hauran d’incloure objectius quantitatius i quins resultats esperem
obtenir de les activitats de difusió i comunicació, que hauran quedat definides
clarament en el pla estratègic. Una bona eina pot ser treballar amb un Excel (també
és eficaç un document del Word amb una taula), on es puguin recollir els ítems o
accions del nostre pla estratègic (vegeu la taula 1.1).
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Taula 1.1. Informe de les accions del pla estratègic

Tipus d’indicador Indicador Valor quantitatiu Valor esperat

Realització Anuncis a la ràdio durant 1 mes 5 1.000 persones

Realització Taules rodones 2 50 persones assistents

Realització Anuncis a la premsa local 1 al mes 3.000 diaris venuts al mes

Tinguem en compte que ser respectuosos i amables amb els mitjans no vol dir que
aquests tinguin carta blanca per manegar la informació que els hem passat. La
seriositat i el rigor, així com el respecte i l’amabilitat han de ser recíprocs. Si els
errors són tipogràfics, podríem considerar-los una falta lleu, però si es basen en
una manipulació conscient de la informació, podem adoptar diverses mesures: des
d’avisar-los de la incorrecció fins a portar-los a tribunals per tergiversar la veracitat
de la notícia (com a darrera mesura després d’haver esgotat totes les altres). Tot
dependrà, llavors, de l’actitud del mitjà i de què ens sentim abocats a fer.

1.2.2 Fases i funcions d’un pla estratègic de comunicació

El procés participatiu amb els mitjans de comunicació ens planteja la creació d’un
pla estratègic que hem de seguir i complir per assolir els objectius empresarials.
Aquest pla estratègic té unes fases i unes funcions que han d’estar determinades
clarament.

Les fases d’un pla estratègic de comunicació són les següents:

1. Investigar l’àmbit d’actuació. Ens permetrà saber quines són les caracte-
rístiques tècniques del públic, real o potencial, al qual ens adreçarem per
dirigir les nostres activitats, productes i serveis.

2. Realitzar una investigació tant interna com externa. La interna s’as-
soleix mitjançant enquestes, entrevistes i reunions amb els treballadors;
personal intermedi i superior, i sindicats. Sense oblidar que hem de fer
l’anàlisi i l’avaluació dels resultats. L’externa s’assoleix a través d’enquestes
i entrevistes a clients, proveïdors i al públic, tant real com potencial. En
definitiva, aquestes investigacions ens permeten conèixer i fiançar tant la
cultura corporativa com la imatge corporativa. Un molt bon exemple d’un
pla d’estratègia de comunicació interna el tenim a l’empresa multinacional
Avon Cosmètics, en què el Departament de Comunicació Interna està
integrat dins del Departament de Recursos Humans (RH), de manera que la
connexió i detecció de les necessitats dels seus treballadors és més directa,
ràpida i efectiva. A més a més, hi ha una estreta col·laboració amb el
Departament de Comunicació Externa i amb el de Comunicació en Xarxa
de Vendes.

3. Determinar el posicionament empresarial en el mercat. Això es fa a
través dels nivells de competitivitat, és a dir, com veu l’entorn l’organització
empresarial, les seves accions i els seus serveis...
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4. Crear un comitè de comunicació, que estarà format per l’alta direcció, la
direcció de comunicació, el consultor extern i diversos tècnics especialistes
segons els temes que es tractin; tot això coordinat per un portaveu, que és
normalment l’assistent de direcció, que haurà de:

• Coordinar les diferents investigacions que estiguin en curs.

• Mentalitzar de la importància de la comunicació directa entre els alts
comandaments i els treballadors i sindicats.

• Realitzar les comunicacions tant internes com externes, centralitzant-
les a través de la direcció de comunicació.

• Seleccionar els canals de difusió adequats, aplicar les mesures con-
cretes de comunicació i imatge corporativa després de planificar i
diagnosticar, i estar en contacte permanent amb l’alta direcció i els
mitjans de comunicació.

5. Aplicar, controlar i fer el seguiment i l’avaluació de les accions anteriors i
buscar els canals idonis tant interns com externs (notes de premsa, butlletins,
revista empresarial o informativa general, dossiers i cursos, entre d’altres).
Prendre nota de les incidències i comprovar els resultats del pla estratègic a
través d’enquestes. A més a més, s’hauran de redactar les recomanacions i
conclusions de la comunicació realitzada per a futures ocasions.

En l’àmbit empresarial, la funció de la comunicació és, d’una banda,
transmetre informació i coordinar les tasques (a escala interna i externa) i,
de l’altra, motivar i millorar els comportaments dels treballadors.

Exemple d’ús de la comunicació per millorar el comportament dels treballadors

Per a l’empresa multinacional Avon, la comunicació interna no és només una eina per
mantenir informats els seus treballadors, sinó que també la utilitza per obtenir un clima
laboral més bo, augmentar el compromís dels seus treballadors amb les necessitats de
la companyia i contribuir de forma activa en els resultats del negoci. Com que és una
empresa molt complexa, té múltiples canals de comunicació personalitzats i una eina de
mesurament per avaluar els resultats del pla: un qüestionari de compromís (Engagement
Survey ) que es realitza anualment entre tots els treballadors de la companyia i que permet
avaluar els resultats a partir de la correlació amb el seu grau de compromís. Per fer aquesta
enquesta, Avon prepara un qüestionari en línia, i si hi ha treballadors que no disposen de
lloc amb ordinador es creen espais específics perquè els treballadors que així ho desitgin
també puguin contestar-la.

Les funcions d’un pla estratègic de comunicació són:

• Donar suport a les tasques que es produeixen en el departament de vendes i
màrqueting i enfortir-les.

• Si escau, preparar i supervisar les accions puntuals de promoció i màrque-
ting dels productes o serveis que realitza l’organització.

• Mantenir un contacte constant amb el públic extern (clients, proveïdors,
agents socials...) que afavoreixi la imatge dels productes i serveis de
l’empresa.
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• Aconseguir un bon clima laboral fent que el treballador no se senti un estrany
a l’empresa on treballa.

• Evitar que els problemes perjudiquin la imatge de l’organització.

1.3 Estratègies de comunicació a la premsa escrita, ràdio i televisió

La comunicació externa va dirigida, principalment, als públics externs (públic
en general, clients, proveïdors, accionistes, poders públics i administracions de
caràcter local, regional, estatal i fins i tot internacional) mantenint-hi una línia
directa o bé a través dels professionals dels mitjans de comunicació. Això fa que
sigui molt important comunicar el missatge que volem transmetre degudament.
L’empresa organitza el seu procés de comunicació amb el seu entorn a través de
la comunicació externa.

La publicitat és una de les eines que ens ajuda a transmetre la imatge, però
en ple segle XXI, cal pensar d’una manera global i per tant hem d’entendre
la comunicació d’una manera integral (màrqueting directe, product placement,
màrqueting relacional, patrocini i fires i internet, entre d’altres).

Exemple de publicitat adaptada al públic; l’anunci ’whassup!’

Si hi ha una paraula que passarà a la història dels missatges de comunicació és “whassup!”,
protagonista de l’anunci de la marca de cervesa Budweiser que, l’any 2000 i amb la
col·laboració de l’agència DDB Chicago, va firmar una de les campanyes més icòniques
del segle XXI. Els espots estaven inspirats en el curtmetratge True, en què el protagonista
era una persona particular saludant uns actors. Per tant, hem de saber utilitzar eficaçment
les eines que la comunicació posa a la nostra disposició i adaptar-les al públic a qui van
dirigides. Podeu veure l’anunci a:

https://www.youtube.com/embed/UDTZCgsZGeA?controls=1

Però les relacions amb els mitjans de comunicació no sempre són fàcils; per
aquest motiu, per adoptar la millor estratègia, les empreses o organitzacions
hauran de tenir en compte una sèrie d’elements:

• Cal establir de forma continuada, fluida i permanent un servei informatiu
obert als mitjans de comunicació, per tant, s’ha de realitzar un treball
coherent i adequat amb qualitat. És a dir, s’ha d’establir una semblança tan
aproximada com sigui possible entre el que es transmet i el que es realitza
en el si de l’empresa; això produirà i generarà confiança.

• Cal crear i dirigir l’operativa dels documents. En aquest cas cal que sigui
tant en l’àmbit intern com extern. S’han de controlar de manera coherent
les informacions que hem de comunicar i farem que es corresponguin a les
idees i els valors que l’empresa té com a objectiu transmetre. Això no vol dir

Missatge i imatge

El missatge és vital perquè
portarà al mercat la imatge que
es pretén donar de l’empresa.

https://www.youtube.com/embed/UDTZCgsZGeA?controls=1
https://www.youtube.com/embed/UDTZCgsZGeA?controls=1
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Rellevància d’una
informació

Una informació no rellevant
difícilment serà publicada. Tota

organització ha de portar una
política proactiva de

comunicació.

que com a professionals estiguem obligats a donar una informació segada o
poc imparcial, sinó que el que es pretén és comunicar el que es coneix com
a informacions noticiables, interessants per als mitjans de comunicació;
per tant, hi ha d’haver l’ànim d’informar tot tenint present els interessos de
l’organització.

• Hem de ser capaços de respondre les preguntes que ens plantegin des
de l’exterior. Això porta a mantenir una comunicació única i oberta
amb els professionals als quals ens dirigim. Establir bones relacions amb
els professionals dels mitjans de comunicació pot aportar-nos dues coses:
d’una banda, podem esdevenir una font d’informació fiable, i per l’altra,
podem ser interlocutors vàlids per a ells.

• La col·laboració ha de ser àgil i eficaç, ja que sovint els professionals de la
informació disposen de poc temps per poder confeccionar les informacions.
És evident que com més ben elaborades passem les informacions, més
convincents serem i més còmodes se sentiran els mitjans amb les feines fetes.
Això requereix que la informació ha de ser tan veraç com sigui possible,
ja que si enganyem el gremi de la comunicació, perdríem la credibilitat
i fiabilitat. No hem d’oblidar que la credibilitat requereix ser constant i
representa un gran esforç, i que perdre-la només és un moment.

• S’ha de fer un seguiment de les informacions per després poder fer una
autoavaluació de la imatge que l’organització mostra tant en l’àmbit intern
com extern.

• S’han de preveure els riscos que es poden produir, així podrem adoptar les
accions preventives amb prou temps i evitarem que la imatge de l’empresa
quedi danyada; a més a més, les relacions comunicatives es podran mantenir
sense rebre alteracions contundents.

• Cal tenir clar la varietat de les relacions externes: no totes han de ser
exclusivament amb els mitjans de comunicació, poden ser amb un públic
general o un públic especialitzat i, per tant, caldrà adoptar el llenguatge
més adequat per a cada ocasió.

• Hem d’entendre que la transparència ha de formar part del model de treball
de l’assistent.

Una de les coses que hem de tenir clara és que els mitjans de comunicació cedeixen
un espai mediàtic i que l’empresa que representem és la que ha de saber negociar.
En definitiva, l’objectiu de la comunicació externa és aconseguir que els missatges
que es produeixen en el si de l’empresa, o que l’afecten directament, tinguin un
ressò positiu en l’entorn i el sector industrial o de serveis on es troba ubicada.

En les relacions de l’organització amb els mitjans de comunicació, la
col·laboració serà més important que la subordinació.

Per establir les relacions amb els mitjans de comunicació, cal utilitzar un procés
metodològic, que consta de quatre passos:
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1. Buscar el professional del mitjà de comunicació més adequat. Això respon a
la pregunta de saber quin professional coneix el tema que proposem i quins
són els responsables en cada àmbit o sector en què pertany l’empresa. Un
cop s’ha completat aquesta fase és important no tancar-la, ja que sempre ens
caldrà actualitzar-la (saber les noves incorporacions o baixes, els interessos
que té cada mitjà...).

2. Fer a mans tot tipus d’informacions. Hi ha dues maneres de subministrar
els missatges:

• Dient al periodista que el tema que volem tractar té un interès rellevant
per a un sector concret o per a la societat.

• Buscant el diari o la revista que més s’adeqüi a les necessitats empre-
sarials.

3. Ser una font activa, fiable, i aportar informació substancial i pertinent.

4. Fer el seguiment pertinent de les informacions i preveure un conjunt
d’accions, com ara respondre preguntes o crítiques, rebatre dades i pensar
en nous plans que beneficiïn la presència en els mitjans.

Exemple de rebatiment d’informacions; ’apagar un foc’

És evident que en qualsevol moment ens podem trobar que hàgim d’“apagar un foc”. En
aquest cas, cal estar ben preparat per pal·liar els efectes que pugui ocasionar. Un exemple
de com no s’ha de fer el tenim en el cas Toyota, que després de desbancar la General
Motors com a líder mundial en el mercat de l’automoció no va preveure els problemes que
li causaria l’accelerador, de manera que va haver d’iniciar un procés de revisions l’any 2009
que encara no ha finalitzat i que de moment li ha costat fins més de 22.000 milions d’euros
de capitalització en borsa, i el més greu de tot plegat: l’erosió de la imatge de la marca. Per
evitar-ho, és important tenir els equips preparats que actuïn amb rapidesa i que sàpiguen
afrontar els problemes. Inspirar confiança i credibilitat és la clau per no deteriorar la imatge
de l’empresa.

Un cop hem seguit els quatre passos, arriba el moment de veure quin són
els mitjans de comunicació que més s’ajusten als nostres objectius si són els
medis tradicionals o els medis digitals i pensar quina pot ser la millor estratègia
comunicativa per utilitzar un o altra.

1.3.1 La premsa escrita

Per saber amb quins medis de la premsa escrita haurem de treballar, els criteris
més habituals que ens ajudaren a fer la selecció correcte són els que fan referència
a la àrea de difusió i als continguts del propi medi.

Respecte a la seva àrea de difusió, tenim quatre grans grups que van de més petit
a més gran:

• Local: la seva àrea és relativament propera, com el barri, el districte, el
municipi, la comarca o la província.

Relacions entre les
empreses i els mitjans de
comunicació

Cada mitjà de comunicació té els
seus propis trets i això
condiciona la manera de treballar
amb ells pel que fa a establir-hi
les relacions i enviar-los les
informacions.
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• Regional o autonòmica (cas espanyol): és més àmplia que la local, ja que
pot abraçar una o diverses regions o comunitats autònomes.

• Nacional: cobreix tot un territori que es considera estat.

• Internacional: comprèn diversos països, per exemple la premsa a la Unió
Europea (UE).

Respecte als continguts, podem dividir la premsa escrita en:

• Premsa d’informació general: no posa el focus en una temàtica concreta ni
en un sector concret sinó que tracta aspectes generals de l’actualitat.

• Premsa especialitzada: focalitza per temàtica, per sector industrial o per
segment poblacional.

Però la classificació anterior no és l’única. La classificació següent agrupa els
mitjans de comunicació per tipologies:

• Tipus de mitjà-suport: extern i entern.

• Tipus d’àmbit: premsa, revistes, ràdio, televisió, cinema i internet.

• Tipus de periodicitat: diari, setmanal, quinzenal, mensual, trimestral,
semestral, anual i bianual, entre d’altres.

• Tipus d’ideologia.

Un cop determinada quina àrea o àrees de difusió i quins continguts enviarem,
el següent pas és realitzar un conjunt d’accions que permetin que la nostra
comunicació sigui la més adient. Els passos que cal seguir són els següents:

1. Fem la presa de contacte amb el/s professional/s adequat/s, que molt
probablement no coneixerem. Aquesta presa de contacte es pot fer de
maneres diferents i totes poden ser correctes, ja que per triar-ne una
dependrà de l’objectiu que tinguem. Les més importants són:

• Enviar una nota informativa, que ens permetrà presentar-nos formal-
ment i indicar quina funció desenvolupem i quina relació ens agradaria
tenir amb la persona amb la qual hem establert comunicació. Aquesta
nota ha de ser breu, clara, concisa i informativa perquè cal captar
l’atenció del professional de la comunicació a qui va dirigida. Un cop
hàgim enviat la nota, seria convenient fer una trucada de cortesia: això
ens permetrà tenir el feedback de si han rebut la nota i quin interès ha
generat.

• Podem aprofitar alguna roda de premsa -on es presenten informes o
estudis- per donar-nos a conèixer personalment, ja que no hi hagut
contacte previ.

• Es pot preguntar al professional de la comunicació com li agradaria
que fossin les relacions entre ell i l’empresa de la qual ets portaveu.
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• Finalment també es pot concertar una cita fora del lloc de feina,
evidentment amb l’objectiu principal de parlar de temes empresarials.
Recordem que el temps és un bé preuat, i si no parlem de temes de
l’empresa, els professionals de la comunicació podrien entendre que
han perdut el temps.

2. Subministrar la informació. La informació es pot proporcionar mitjançant
una nota o comunicat de premsa (que és l’eina més utilitzada), però també
a través de rodes de premsa, esdeveniments socials o culturals, entrevistes,
reportatges gràfics o no, articles de fons i d’opinió...

1.3.2 La ràdio

La ràdio és una estratègia comunicativa, l’ús de la qual presenta els següents
avantatges:

• Pot arribar a un públic nombrós.

• És accessible.

• Permet la participació.

• Sovint genera respostes immediates.

Però també té els seus desavantatges: el missatge pot ser efímer, no se sap del
cert el nombre total d’oients a qui arriba el missatge, poden emetre missatges
contradictoris i el preu en segons quines franges horàries sol ser alt.

Per treballar en aquest mitjà, haurem de tenir en compte, entre altres elements:
les diferents franges de la programació, la quantitat d’hores d’emissió que han
d’omplir, la vocació de servei que tenen... Evidentment les emissores de ràdio
també s’especialitzen, però mai ho fan als mateixos nivells que ho fa la premsa
escrita o la televisió. Habitualment, les tipologies de ràdios que podem observar
es poden dividir segons els continguts i segons les àrees:

Pel que fa als continguts, les ràdios poden ser:

• Ràdios amb informació les 24 hores.

• Ràdios en què es barreja la informació amb programes de música, d’entrete-
niment o culturals. En aquest apartat tenim el major nombre de programes
que fan que les ràdios tinguin com a fites valors i públics diferents. Cada
programa té el seu públic, però també el té cada franja horària, de manera
que hem de tenir molt clar en quines franges horàries volem que aparegui
la nostra informació, ja que amb els nostres anuncis ens dirigim a un públic
determinat.

• Ràdios amb 24 hores de música.
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Pel que fa a les àrees, les ràdios poden ser:

• Locals. És una de les àrees que més ens interessa si el nostre públic és de
proximitat.

• Regionals. Utilitzarem aquest mitjà quan la nostra empresa vagi molt més
enllà del seu entorn immediat.

• Nacionals. Haurem de fer-ne un ús molt contingut, fins i tot per un tema de
costos.

• Internacionals. Només les utilitzarem en el cas que la nostra empresa
tingui un caràcter internacional marcat, sigui una multinacional o tingui
franquícies.

Per accedir a aquest mitjà amb les nostres informacions, ho podem fer per dues
vies; cal escollir entre:

• La notícia. Haurem d’elaborar-la, pensar-ne un guió, tenir les idees clares,
com les hem de transmetre i tenir una gran contenció en els missatges que
volem que arribin al públic extern. Evidentment, podem utilitzar la mateixa
informació que ja hem fet per a la premsa escrita i bolcar-la a la ràdio.

• L’entrevista (és el més habitual). És més àgil i més lliure, ja que no hem
d’elaborar un guió perquè és la ràdio mateixa que configura l’entrevista
a través de les preguntes. Si tenim certes inseguretats davant del que ens
poden preguntar sempre podem demanar per avançat les preguntes que ens
volen fer, de manera que puguem pensar amb prou temps el que volem dir.

Per garantir l’èxit de l’entrevista podem seguir els següents passos:

1. Preparació. El temps de què disposarem a la ràdio serà breu, de manera
que hem de tenir molt clar què volem dir i quines són les idees principals
que volem transmetre. L’objectiu principal ha de ser present tant a l’inici de
l’entrevista, a la meitat, com al final; això ens permetrà reforçar el missatge
que ens interessa. Un dels punts que hem de reforçar és el final: solem
oblidar fer un tancament correcte, i és tan important com es comença que
com s’acaba.

2. Claredat. Atès que el missatge per ràdio és fugisser i no es pot tornar a
repetir és important que les idees rellevants estiguin exposades amb claredat,
sense artificis i sense frases subordinades excessives. Si els missatges cal
que siguin clars, els números i estadístiques que utilitzarem també ho han de
ser. Per tant, el millor que podem fer és fer un còmput global i no exagerar;
a més, les xifres precises són difícils de recordar i els números aproximats
sense decimals són més fàcils d’assumir.

3. Naturalitat i comprensió. La sofisticació pot allunyar-nos del públic que
ens escolta, per tant, és molt recomanable utilitzar el que en els mitjans
radiofònics és conegut com a “parla col·loquial-culta”, sense pedanteria i
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propera a l’oient. És important utilitzar un llenguatge intel·ligible pel públic
oient: un llenguatge planer i respectuós ens hi acosta

4. El micròfon. No és una eina que ens vagi en contra, ben al contrari,
ens ajuda a expandir correctament la veu i que se’ns entengui amb clare-
dat. De manera que un cop estiguem davant d’un micròfon és important
tranquil·litzar-nos i sentir-nos còmodes: això farà que l’entrevista sigui
fluida, àgil i agradable, i que ens oblidem de les eines que estem utilitzant.
Un bon professional d’aquest mitjà també ens ajudarà que tot surti tan bé
com sigui possible.

5. Els errors. Mentre que els errors escrits són fàcils de detectar en una
revisió a posteriori, a la ràdio la immediatesa fa que la rectificació sigui
més complicada. Així, en cas de cometre un error per ràdio el millor és
demanar disculpes i després seguir el discurs.

6. Ritme i actitud. Un timbre de veu constantment igual i un discurs monòton
és tediós i l’oient deixa d’escoltar automàticament perquè no li resulta
atractiu. Així, jugar amb diferents tons de veu, silencis breus i frases
curtes combinades amb frases llargues poden resultar prou eficaces per
mantenir l’atenció a l’altra banda de les ones. És evident que hi ha parts
del discurs que seran importants, per tant, cal posar l’èmfasi en les frases
que considerem més importants i utilitzar un to més relaxant en aquelles
que considerem secundàries.

7. Acomiadament. Com dèiem abans, a l’hora de finalitzar l’entrevista, em
de deixar clar el nostre missatge i tornar a remarcar el nostre objectiu
principal. Per tant, hem de pensar en una frase final que arrodoneixi la nostra
intervenció i tingui ressò, és a dir, que l’oient la pugui recordar durant un
temps.

1.3.3 La televisió

Dels tres mitjans que hem citat aquest és el més costós, el més complex a l’hora
d’elaborar els materials i en el que més ens costarà que ens facin cas. En aquest
mitjà hem de tenir present que no només es valora la veu i el missatge que es
transmet sinó també la manera com es transmet.

“El 38% del missatge es transmet per la manera d’expressar-se (veu, vocabulari, ritme de
les paraules) i el 55% per l’expressió de la mirada i els moviments del cos.”

A. Mehrabian (1967). Decoding of Inconsistent Communications. Journal of Personality

and Social Psychology (pàg.110).

No només comuniquem amb un llenguatge oral sinó també gestual, per tant, és
necessari controlar els dos llenguatges. Tot el nostre cos pot convèncer, juntament
amb les nostres paraules, i això requereix que cos i paraula vagin de la mà, que
estiguem dient el mateix que estem expressant de manera gestual. Per aconseguir
una bona comunicació gestual, haurem de tenir en compte que:
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• La càmera impressiona més que un micròfon, però normalment les entrevis-
tes estan gravades. Això dona més tranquil·litat perquè en cas d’equivocar-
nos sempre es pot gravar un altre cop i posar l’èmfasi allà on considerem
més oportú; el fet de poder rectificar ens ajuda en aquest tipus de mitjà.

• El temps en un mitjà televisiu és més breu que en el cas de la ràdio, de
manera que és bàsic que portem el discurs molt ben preparat i que el més
important ho diguem gairebé de seguida, si pot ser, i que com a mínim ho
puguem repetir un cop.

• La intervenció s’ha de preparar amb molta cura, hem de tenir clar si anem a
un reality show, a un talk show, a un programa d’entrevistes, a un de tertúlies
o a fer un reportatge. El millor que podem fer és evitar els dos primers i
preparar correctament els altres. El prestigi, la seriositat i l’autoritat és el
que no hem de perdre, ja que representem a una empresa, un nom i una
marca.

És evident que podem utilitzar indistintament qualsevol dels tres mitjans, i
dependrà dels diners i del volum de comunicació que l’empresa hi vulgui invertir.
Els tres mitjans són viables i poden respondre a criteris diferents per actuacions
diverses.

1.4 Estratègies de comunicació digital

En ple segle XXI, les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) formen
part de la nostra vida quotidiana. Internet, ciberespai, teranyina, espai virtual,
milions d’ordinadors connectats entre si... Tot plegat forma una xarxa on es pot
crear, difondre, compartir informació i intercanviar missatges. Però els sistemes
digitals no es presenten de forma lineal, sinó que se’ns mostra en una evolució
constant, ràpida i fins i tot abassegadora, en alguns moments.

Els usuaris, coneguts a la xarxa com a prosumers, utilitzen els canals no només per
fer cerques sinó també per participar, per ser actius. Així, el plantejament que ens
hem de fer és com gestionarem la presència de l’organització a les xarxes socials
per poder crear un valor, donar un suport a la seva missió i assolir els objectius
desitjats. Si en fem un bon ús, pot ser una eina inestimable per a la nostra empresa.

La comunicació, en l’entorn digital, ve caracteritzada per ser canviant, viva
i en constant evolució i requereix la intervenció activa de les empreses.

La comunicació digital és una nova manera d’entendre com s’ha de mostrar
l’empresa al públic, tant intern com extern. Però no és una eina d’una sola
persona o exclusiva del departament de les RP. La comunicació digital involucra
des dels superiors jeràrquics fins als inferiors, els col·laboradors externs i els
clients, proveïdors i prestataris... Tot condueix cap a un espai on la conversació i
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l’intercanvi d’opinions i d’informacions són elements bàsics de la comunicació i
dels temps actuals.

Si no es té en compte aquesta premissa, correm el risc de patir una pèrdua de
credibilitat perquè en el nou “ecosistema” de la comunicació les noves regles que
s’estan imposant són l’obertura, la participació, la transparència i la democràcia, i
formen part del seu ADN.

Davant la diversitat d’eines que pot oferir el mitjà digital, se’ns presenten unes
característiques que trenquen els sistemes tradicionals de comunicació (premsa,
ràdio i televisió). Però per dissenyar una estratègia de comunicació hem de saber
quines característiques té aquest mitjà i quin pla podem dissenyar.

Les característiques de l’entorn digital són:

• Hipertext. La lectura la podem realitzar a través d’enllaços sense seguir una
estructura lineal.

• Hipermèdialitat o multimedialitat. Les seves connexions hipertextuals
uneixen textos escrits, so i imatges que poden ser fins i tot en moviment.

• Interactivitat. Permet que l’usuari pregunti al sistema, el feedback és més
ràpid i s’interactua sovint.

• Tecnologia barata i fàcil de fer servir. Es creen canals i mitjans per
comunicar-se i informar a un cost baix, i navegar i crear recursos cada cop
és més senzill.

• Emissió de missatges més personalitzats. Amb un ordinador podem crear
una revista per a l’empresa, i fins i tot una ràdio o una televisió electròniques.

• Sense límits espai-temps. L’emissió i recepció d’informacions mostren una
forta immediatesa independentment d’on siguin l’emissor i el receptor.

• Actualització constant de la informació. Però aquesta actualització l’hem
d’adaptar a la necessitat dels continguts i de la immediatesa en que arriben
als missatges als usuaris. Per tant, l’actualització ha de combinar: celeritat,
continuïtat i millora.

Respecte al pla estratègic, hem de tenir en compte que ni totes les empreses tenen
les mateixes necessitats ni totes les marques són iguals, així que s’ha de seguir
un procés que ens permeti crear un pla estratègic de comunicació digital. I al
mateix temps, s’ha d’establir una filosofia de comunicació social, generar xarxa i
compartir informacions, coneixements i tasques.

Per realitzar un pla estratègic digital haurem de seguir els passos següents:

1. Fer una anàlisi tant interna com externa

El primer que hem de fer és una auditoria del que es coneix com a identitat digital
i petjada en xarxa, és a dir, quina incidència té la nostra empresa i si és coneguda
en el món digital. Per aconseguir-ho hem de dissenyar un sistema de monitoratge
de la reputació que té l’empresa.
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Aquest monitoratge ens permetrà saber què es diu de l’organització digitalment
parlant i podrem actuar més ràpidament: si ens arriben opinions negatives, podrem
contrarestar-les amb més rapidesa; si necessitem reforçar una reputació positiva
o prendre decisions, podrem saber quin camí hem d’emprendre per assolir els
objectius, i si es dona la no-presència de la marca a la xarxa, podrem buscar una
solució o iniciar les accions adequades perquè hi sigui present.

A més a més, també és important saber tres coses: la primera, quines són les
estratègies que utilitzen els competidors (benchmarking digital); la segona, què
passa en el sector, i la tercera, saber quines són les tendències i cap on van dirigides
les accions que realitzaré. Hi ha eines que ens poden ajudar a agilitzar les tasques,
per exemple l’ús de paraules clau, que ens permetrà interactuar més ràpidament
amb el nostre públic.

2. Definir els objectius de la comunicació

S’han de definir tant els objectius generals com els específics. Aquest poden ser
de dos tipus: qualitatius i quantitatius.

• Els qualitatius es caracteritzen per proposar fites més genèriques i relati-
vament intangibles. Per exemple: projectar una nova imatge de la marca
per associar l’empresa a nous valors; neutralitzar connotacions negatives
associades a la imatge i crear una imatge de paraigua global.

• Els quantitatius. El seu propòsit és assolir les fites que l’empresa ha mesurat
i que normalment són expressades amb xifres. Per exemple: incrementar la
notorietat de la marca i de la imatge; millorar el grau de satisfacció i fidelitat
dels diferents agents que es relacionen amb l’empresa; incrementar el grau
de credibilitat de la imatge corporativa.

3. Segmentar els públics objectius

Quin és el nostre públic? Per saber-ho hem d’elaborar el que es coneix com un
mapa de públic, on el punt de partida són els usuaris actuals (la nostra clientela) i
un cop els hem determinat hem de plantejar-nos com mantenir-los i, si és possible,
com ampliar-los. Per aconseguir-ho haurem d’investigar en les xarxes socials i
detectar quines són les seves necessitats per veure si el nostre producte o servei
s’hi adapta.

Per poder segmentar els públics, hi ha una sèrie de criteris que podem utilitzar i
que podem englobar segons les seves característiques (vegeu la taula 1.2).

Taula 1.2. Tipus de segmentació de públic

Característiques Segmentació

Sociodemogràfiques Sexe; edat; lloc de residència

Socioculturals Classe social; nivell d’estudis; ocupació; professió

Socioeconòmiques Nivell de renda; patrimoni; estructura de la despesa

Sociopolítiques Afiliació política; simpatia per grups sindicals;
importància de l’autoritat pública

Psicològiques Actituds; personalitat; estils de vida
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4. Definir el nostre posicionament

Com volem que ens coneguin els usuaris i quin és el nostre valor i especificitat? El
posicionament ens permet saber on som, elaborar missatges de reforç i, finalment,
decidir quin canal de comunicació serà el més adient. Hem de ser capaços de
discernir què podem transmetre i afegir-hi un contingut de valor que serà clau per
distingir-nos de la competència i, per tant, poder assolir l’èxit desitjat.

El posicionament és cada cop més important, ja que els consumidors parteixen
d’un excés d’informació per part de les empreses i dels mitjans de comunicació,
i discernir allò que és important és cada cop més difícil. El resultat d’un
posicionament correcte comporta la creació d’una proposta de valor amb èxit i
centrada en el nostre client.

5. Canals i estil

Quan s’hagi assolit la quarta etapa, serà el moment de decidir quins són els canals
de comunicació adequats per a l’empresa. Aquesta decisió es pot fonamentar a
partir de determinar quins són els mitjans de comunicació digitals i les xarxes
socials que funcionen més bé en el nostre sector, i detectar les xarxes i els mitjans
que utilitzen els nostres competidors. Però també podem basar la selecció per les
característiques del mitjà digital, els costos de contractació o el grau d’afinitat del
mitjà amb la nostra empresa, entre d’altres.

Finalment, establirem un guió d’estil que reforci i ajudi a transmetre la imatge
corporativa.

6. Estratègia i pla d’actuació

En aquest moment hem de recollir els objectius generals i específics i saber quines
seran les eines que ens permetran portar-los a terme.

• Respecte als objectius, han de ser coherents amb la missió i la visió de
l’empresa. Els hem de definir de forma precisa, comprensible i clara, i
han de ser mesurables en el temps. No poden haver-hi ambigüitats ni
incongruències.

• Respecte al pla d’actuació, hem de dissenyar, planificar i executar les acci-
ons que considerem oportunes perquè les nostres estratègies comunicatives
en el món digital siguin eficaces. És necessari haver previst prèviament el
disseny, l’estructura i la codificació del missatge.

7. Mesurament de resultats

Mesurar és un procés que permet conèixer el progrés o els resultats i, així, poder
comparar-los amb els objectius de l’empresa i millorar-ne el rendiment. Haurem
de definir els indicadors, les mètriques i les eines més adequades per assolir una
gestió correcta i, si és possible, òptima.

Els indicadors, un cop definits, ens donaran un resultat que ens permetrà saber,
d’una banda, què hem fet bé i què hem fet malament, i de l’altra, què podem
millorar.
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Mesurar i avaluar

Sigui quina sigui l’eina que
utilitzarem, és clar que el que no
es comunica no existeix; i el que

no es mesura, tampoc.

Una de les claus de l’èxit de la comunicació d’una empresa és saber
combinar la comunicació digital amb la tradicional (analògica). Les
estratègies que cal utilitzar han de ser compartides entre els dos sistemes, i
les fites tenen un punt final important: la consecució dels objectius marcats.

1.5 Sistemes i eines de mesurament

Mesurar i avaluar són dues accions que formen part del procés que ens permet
saber quin és el progrés o els resultats que estem obtenint després d’haver utilitzat
els mitjans de comunicació, per assolir els objectius marcats per l’empresa i, en
conseqüència, poder avançar i millorar, tant a curt com a llarg termini. Haurem
de mesurar no només els resultats sinó també els canvis d’actituds, opinions i
comportaments que s’hagin produït per l’ús dels mitjans.

Els resultats obtinguts tenen l’efecte que es coneix amb el nom d’observable; és
a dir, podrem justificar davant els superiors jeràrquics, i fins i tot davant de clients,
proveïdors i treballadors, per què mantenim unes accions o bé les canviem i per
què s’apliquen unes tècniques d’anàlisi i no d’altres per mesurar i documentar-ne
els efectes.

L’objectiu principal d’una anàlisi i una avaluació és saber què hem fet bé i què
hem fet malament, però per realitzar correctament aquesta acció necessitem unes
eines. El valor de les eines ens donarà una informació quantitativa i/o qualitativa.
D’acord amb els nivells de complexitat, tal com assenyala Wilcox, DL en el seu
llibre Relaciones públicas. Estrategias y tácticas, els mètodes es poden dividir
en:

• Bàsics. Comptabilitzen la difusió de missatges i l’aparició en els mitjans, és
a dir, comptabilitzen la mesura de públics objectius, impactes i exposicions
mediàtiques.

• Intermedis. Mesuren el grau de conscienciació, comprensió i retenció d’un
missatge per part del públic.

• Avançats. Mesuren els canvis d’actituds, opinions i comportaments.

Un cop tenim clara l’eina de mesurament que farem servir, ens serà imprescindible
poder dominar les mètriques i els coneixements per analitzar i interpretar els
resultats que ens doni la mesura.



Protocol empresarial 31
Coordinació d'activitats de suport a la comunicació

i les relacions professionals

1.5.1 Indicadors clau de rendiment (KPI)

Els anomenats indicadors clau de rendiment (o KPI, de l’anglès Key Performance
Indicators) han d’estar en consonància amb els objectius que persegueix l’empresa
i ens han de donant informació rellevant de l’impacte de les accions. Entre els
sistemes més destacables tenim:

• La mesura de la producció. Atorga a la direcció de l’empresa una idea
o uns resultats de la productivitat del personal, de l’àrea/departament o
del públic. Aquest sistema, que prepondera la quantitat sobre la qualitat,
consisteix a comptar quants comunicats de premsa, articles, fotos, cartes,
etc., s’han produït en un espai concret de temps. Per tant, estaríem davant
d’una mesura de tipus bàsic.

• La mesura de l’exposició. Comptabilitzarem les aparicions en els mitjans
de comunicació de premsa (press clipping), ràdio i televisió. Volem saber
els cops que ens han mencionat a la ràdio i a la televisió així com els
impactes que tenim amb els mitjans digitals i a la premsa. Aquesta mesura
té diferents indicadors, entre els quals destaquem:

– Els impactes en els mitjans de comunicació. Nombre d’aparicions i
comptabilització de les persones que han estat exposades als missatges.
Què no ens diu? El nombre de persones que han arribat a llegir
el missatge, a escoltar la notícia i finalment quantes persones han
assimilat el que hem volgut transmetre.

– Visites a internet. És la versió virtual dels impactes en els mitjans, ja
que el que pretenem saber és a quantes persones ha arribat el nostre
missatge a través de la pàgina web. És important tenir en compte que
cada vegada que una persona entra a la pàgina es considera una visita.

– Equivalència publicitària. En aquest cas hem de calcular el valor de
l’exposició als missatges. Com ho podem calcular? En funció del cost
de l’anunci o notícia, que pot ser determinat pel lloc que ocupa en un
espai de premsa escrita, en una franja horària o en el temps de ràdio i
televisió.

– Seguiment sistemàtic. En aquest cas utilitzarem les bases de dades
i els programes informàtics que permeten fer un seguiment de les
aparicions en els mitjans de comunicació, de forma continuada i
metodològica (sistemàtica).

– Sol·licituds d’informació i números de telèfon gratuïts. Comptarem
l’exposició als mitjans a través de les sol·licituds d’informació addici-
onal, i oferirem a més a més, en aquests casos, un número de telèfon
gratuït.

– Cost per persona. És un dels més complicats perquè ens cal determinar
què ens pot costar arribar a cada oient, lector o espectador.

– Assistència de públic. Comptabilitzarem l’audiència que ha assistit en
un esdeveniment que hem creat. Si obtenim molta audiència, signifi-
carà que l’impacte dels mitjans de comunicació que hem utilitzat ha
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estat molt alt; si en canvi aconseguim poca audiència, és evident que
el mitjà que hem fet servir potser no ha estat el més adequat i per això
l’impacte ha estat baix.

• La mesura de la conscienciació. També és coneguda com a mesura
d’impacte i és de nivell intermedi. Aquesta eina ens permet fer una
avaluació del públic que ha comprès el missatge (consciència del missatge).
En aquests casos, normalment farem servir els qüestionaris, ja que la mesura
serveix per saber si el públic ha rebut, entès i retingut el missatge, sencer o
en part.

• La mesura de l’acció al públic o participació del públic (benchmark). Ens
permet saber com s’ha de realitzar una campanya. Inclourem les mesures
d’actitud i participació de públics. Els canvis de les percepcions i actituds
estan estretament relacionades amb la comprensió i conscienciació del
públic envers el missatge. Una de les tècniques per obtenir aquesta mesura
és la que es coneix com a línia bàsica, que consisteix a mesurar les actituds
del públic abans, durant i després de la campanya o del missatge que portem
a terme.

• La mesura de públic ens permet saber a quanta gent hem arribat amb les
informacions que hem donat als mitjans tradicionals o digitals. En el cas
digital, podem esbrinar fins i tot quant de temps han estat mirant la nostra
pàgina i com hi han arribat. Si obrim un perfil a Twitter, podem saber
quantes vegades ens han mencionat, els retuits (RT), els seguidors... En
certa mesura també podem utilitzar enquestes-qüestionaris o reunions on
hem de tenir en compte els factors següents:

– La circulació i les mesures d’audiència. Els mitjans de comunicació
mateixos en fan el seguiment, però també poden contractar una
empresa externa especialitzada en mesures.

– Grups de lectors o espectadors. Es fa servir per saber qui utilitza els
mitjans.

– La trajectòria. És a dir, quin tipus de reputació tenen els mitjans davant
els seus destinataris.

• Les auditories. Són un procés de diagnosi que pretenen examinar i
millorar els sistemes i pràctiques tant de la comunicació interna com externa.
La primera dimensió que cal valorar és l’avaluació del sistema i de les
pràctiques de comunicació d’una organització; tant a nivell macro com
micro.

– Macro: se centra en l’estructura formal i informal de la comunicació,
la interdepartamental i la comunicació amb els sistemes externs que
poden impactar amb l’empresa.

– Micro: avalua les pràctiques de comunicació interpersonal i de grup
en els diferents nivells en què poden interactuar.

La finalitat perseguida condiciona les KPI que haurem d’utilitzar a l’hora
d’analitzar i mesurar.
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1.5.2 Ítems claus per al mesurament

Per fer servir els sistemes de mesurament, necessitem treballar amb uns ítems
que, alhora, seran condicionats pels objectius que perseguim. Així, els ítems més
recomanables són:

1. Característiques del tipus del mitjà.

2. Tipus de secció, dins de la publicació, de la graella informativa.

3. Abast de la tirada i de l’audiència.

4. Difusió.

5. Ubicació del contingut en la pàgina o en la programació.

6. Dia de la setmana en què surt.

7. Extensió espai/temps dedicat.

8. Inclusió de fotografies o altres suports audiovisuals.

9. Tipus de menció (missatges, citació de la marca, producte, servei, testimo-
nis...).

10. Tipus de to utilitzat: positiu, crític, neutre o negatiu.

11. Persona que firma la informació en cas que sigui la primera vegada que
apareix en el mitjà.

12. Difusió o no a través d’una agència de notícies.

13. Nombre de visites al web.

14. Enllaços que apareixen i informació que donen.

15. Si la informació es queda en repositori (guardada) com a podcast (entés en
la seva expressió d’audio) p com vídeo.

16. Possibilitat de compartir-ho amb xarxes socials o blogs; resultats que dona
el fet de compartir-ho i comentaris que genera.

En temes de publicacions de continguts en línia, web/blog, els ítems són:

1. Tipus de contingut que es publica (text, fotografia, àudio, presentació).

2. Periodicitat i quantitat: quin dia de la setmana es publica, amb quina
freqüència es fa, si és per setmana o si és per mes.

3. Temàtica. Quins continguts tenen més i menys visites.

4. Interaccions. Quants vegades ho compartim a les xarxes socials.

5. Opinions i comentaris: positius, crítics, neutres o negatius.
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6. Nombre de clics i d’enllaços.

7. Nombre de subscriptors per correu electrònic, el feedback i el nivell
d’interacció dels subscriptors.

8. Les pàgines visitades.

9. La procedència i durada de les visites, quins cercadors s’utilitzen, des de
quins enllaços provenen.

10. Els butlletins d’informacions (newsletter) i les descàrregues.

En el cas de les xarxes socials, les hem de veure una per una i saber quines
característiques tenen. Les més conegudes són YouTube, Facebook i Twitter, i
els criteris que podem utilitzar són els següents:

• YouTube. Hem de tenir en compte les subscripcions al nostre canal; els
usuaris únics; si genera o no comentaris; si cliquen a “m’agrada” o no; si
comparteixen el que han vist; si es veu una part o tot el vídeo; i a més a més
d’on provenen els usuaris (webs, xarxes socials, cercadors...).

• Facebook. En aquest cas, hem de tenir en compte el nombre de seguidors;
el nombre de “m’agrada”; si els continguts es comparteixen i es comenten;
si hi ha referències externes; si genera tràfic al web i enllaços; i les
visualitzacions per pestanyes, entre d’altres.

• Twitter. Hem de comprovar el tipus de format del tuit, si s’edita o es
retuiteja; si genera seguidors i t’inclouen en una llista i en quina llista;
s’hi ha etiquetes (hashtags), si genera diàleg o comentaris, quin tipus de
comentaris són; quins sentiments genera i nombre de clics en els URL
(Uniform Resource Locator).

1.5.3 Finalitzant la mesura

Per tancar els processos de mesurament, independentment del que hem triat, hem
de tenir en compte els següents passos:

1. Estructurar un programa de comunicació que refermi els objectius empresa-
rials.

2. Definir les capacitats centrals de la nostra funció comunicacional (informar,
promoure, aconsellar...).

3. Concentrar els esforços en els elements que donin suport a les nostres
estratègies de negoci.

4. Identificar els indicadors clau que mesurin els factors que ens permetran
tenir èxit en les nostres estratègies.
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5. Assignar diferents prioritats als indicadors clau segons el missatge que
volem transmetre. De totes maneres, els indicadors han de ser equilibrats,
rellevants i que sigui possible controlar-los.

6. Determinar la freqüència i paràmetres dels indicadors per tenir més exacti-
tud.

7. Suposar el cost de la mesura (potser tenim un mesurador molt bo però ens
costa massa temps compilar la informació i analitzar-la).

8. Provar periòdicament les mètriques perquè ens garantirà que el que estem
fent és el més adient; si no ens ho garanteix, hem de rebutjar el sistema i
buscar-ne un que s’adapti millor al que pretenem.

1.6 Components de les relacions públiques, en línia i fora de línia

Les relacions públiques són la gestió estratègica de les relacions entre una
organització i les seves diverses audiències. El seu objectiu bàsic és incrementar
el posicionament de l’empresa, estimular les vendes, facilitar les comunicacions i
establir les relacions entre les audiències reals i potencials, l’empresa i la marca.
Per assumir totes aquestes fites, els components que els RP poden utilitzar es
troben tant en línia (online) com fora de línia (offline).

És important saber delimitar l’audiència; és a dir, saber discernir amb claredat
a quins públics dirigirem les nostres accions: a l’empresa com a individu, a
l’empresa com a organització, als mitjans de comunicació, als nostres clients
i proveïdors... Això ens determinarà com haurem de fer servir les eines o els
components que tenim en línia o fora de línia.

1.6.1 Components fora de línia

Tota empresa ha d’informar i s’ha de comunicar amb els seus diferents públics. Per
tant, es converteix en un instrument de diàleg social i comercial. És per aquest
motiu que les relacions públiques esdevenen tan importants, ja que no només
s’encarregaran de conduir la comunicació empresarial, sinó també d’establir la
concepció, planificació i gestió de qualsevol tipus d’activitat que afecti la imatge
que l’empresa doni a tots els seus públics.

Les estratègies que s’utilitzen fora de línia (offline) poden ser controlables fàcil-
ment, perquè podem treballar amb els mitjans locals, de tot tipus, per fer més forta
la imatge empresarial. El control dels documents que cal fer servi així com els
components del protocol (intern i extern) consoliden les relacions comunicatives
i generen confiança i fiabilitat.

Els documents més importants són, bàsicament:
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Trobareu més informació
sobre l’eWom a la unitat

“Caracterització dels
fonaments i elements de

relacions públiques”,
d’aquest mateix mòdul.

• Redacció de cartes, memoràndums

• Taulers d’anuncis, expositors exteriors

• Bústia de suggeriments i punts d’informació

• Web corporativa (la intranet)

• Butlletí informatiu, també conegut com newsletter, diari i revista institucio-
nal, memòria anual, balanç social...

A banda de tots aquests documents que s’inclouen fora de línia, també tenim:

• Les declaracions públiques

• Les presentacions públiques a través de conferències i discursos

Per tant, serà important que el missatge que es transmeti sigui clar, veraç i al
màxim d’objectiu possible. La major part de la comunicació fora de línia es
dona amb l’ús dels mitjans pertinents. Però també hi ha una petita part coneguda
com a boca–orella, que fins ara tenia una àrea d’influència molt petita perquè
es localitzava en un entorn social, laboral i familiar, però que ha estat capaç de
traspassar fronteres a través dels sistemes en línia, com és el cas del conegut eWom.

Qui farà que tot això sigui possible? L’RP o el gabinet de comunicació, si és que
l’empresa en té, i que pot ser d’empresa o es pot donar a una assessoria externa. Els
gabinets són les fonts actives, informatives, organitzades i habitualment estables
que cobreixen la necessitat comunicativa tant interna com externa. Com més
gran sigui l’empresa, més important és que l’RP sàpiga elaborar i executar tots
els elements que configuren el fora línia.

Cartes, discursos, memoràndums i articles d’opinió

Un bon RP ha de saber escriure en diversos formats: el literari, el concís, l’abreujat
i el discurs parlat.

En aquesta era -que va cap a la digitalització total- encara que ens pugui semblar
mentida, s’escriuen cartes personalitzades per a la nostra comunicació interna i
externa; aquestes cartes tenen molta més força que si fem un enviament massiu.
Així, si hem d’escriure una carta del director general als seus treballadors i les
seves famílies caldrà donar-hi un to més informal i personalitzat, i això causarà
més impacte i immediatesa al missatge que es vol transmetre.

És evident que el missatge no és igual si és de l’alta direcció cap als seus treballa-
dors de manera més privada o si és dirigit als treballadors de forma més general a
través d’un butlletí intern. La carta dirigida a tots els lectors és generalista, mentre
que la que enviem a un o diversos treballadors és personalitzada, i això implica
que haurà de portar el nom del destinatari.

Finalment, el format de les cartes ha de tenir sempre una salutació i un comiat,
que poden ser més o menys complexos segons a qui vagi dirigit.
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La paraula memoràndum prové del llatí i significa ‘quelcom que hem de recordar’.
Es tracta d’una comunicació escrita diplomàticament i que té com a missió, d’una
banda, recapitular una sèrie de fets i raons que han passat a l’empresa, i de l’altra,
donar informació a les diferents àrees de l’empresa.

No hem d’identificar la paraula memoràndum amb una sanció o càstig; és un
document informatiu que té les característiques següents:

• Facilita la tasca de la comunicació interna.

• Pot tenir diferents estils: des del més tradicional (un escrit en paper) al més
modern (un escrit digital).

• Es dirigeix a un o més receptors.

• Permet atribuir responsabilitats, notificar canvis i recaptar cooperació.

• Tracta sobre assumptes administratius.

• Ha de tenir un enfocament positiu.

• Es considera menys formal que la carta i per aquest motiu no té ni salutació
ni comiat, és simple i directa.

En definitiva, qualsevol document escrit que tracti de presentar l’organització
haurà d’explicar quina és la seva filosofia empresarial i haurà de donar a conèixer
quins són els seus objectius. Caldrà ser sempre molt clars, no donar lloc a
malentesos i que cadascun dels documents s’adapti al públic al qual va dirigit.

Taulers d’anuncis i expositors exteriors

Tant els taulers d’anuncis com els expositors exteriors tenen una funció directa
i de curt termini. Hem d’emprar un llenguatge senzill, accessible a tothom i
directe, que ens porti a una efectivitat màxima. S’han de col·locar a un lloc ben
visible i les informacions que han de contenir han de ser de dos tipus:

• Informacions de la direcció adreçades al personal. Per exemple: descrip-
ció de nous productes en fase de llançament, esdeveniments externs que
interessen a l’organització (tasques de mecenatge), retalls de premsa escrita,
sensibilització (campanyes antitabac, de riscos laborals...).

• Informacions que intercanvia el personal. Per exemple: petits anuncis o
missatges d’associacions (clubs esportius, associacions de barri...).

Els avantatges d’aquests dos components és que són fàcils d’utilitzar, senzills,
poc costosos i es gestionen ràpidament.

Però tenen alguns desavantatges:

• La simplicitat: no hi ha lloc per cap mena d’argumentació.
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• La desatenció: no tothom en fa cas i això provoca que el seu manteniment
sigui molt poc curós i que sovint hi hagi informacions obsoletes.

• Les limitacions: el nombre de missatges és limitat.

• La indiscreció: segons on estiguin col·locats, pot ser arriscat que tothom
pugui veure dades relatives als resultats empresarials o a notícies internes.

Per evitar problemes com aquests, els RP poden optar per:

• Controlar el missatge. En els missatges penjats es pot remetre a altres
tècniques o mitjans de comunicació, com per exemple remetre a un butlletí
intern.

• Ocupar-se de la seva concepció. Crear un missatge en funció del que hi hagi
d’anar penjat, de la distància de lectura, del temps d’exposició, del format i
del públic a qui va dirigit.

• Cuidar la presentació. De vegades cal un xic de creativitat publicitària, és a
dir, cal que el missatge sigui atractiu (impacte visual) i llegible.

• Diferenciar les informacions importants i urgents (situacions especials o
de crisi). Potser el millor sigui crear un tauler especial per a aquestes
situacions.

• Fragmentar el tauler. Per seccions, per exemple, de manera que a cada
secció li correspongui una informació concreta: resultats, oci, vacances,
petits anuncis...

• Evitar la saturació d’informació. El que és ideal és una sola informació per
anunci.

• Identificar el remitent. Hem d’assenyalar clarament qui envia el missatge
i amb quina data: la direcció, el comitè d’empresa, un sindicat, el club
esportiu...

• Col·laborar sempre amb els departaments que remeten informacions.

Bústia de suggeriments i punts d’informació

La bústia de suggeriments és una eina que ajuda a promoure la participació
del públic intern. Els seus objectius bàsics són dos: que hi hagi propostes o
generació d’idees i que hi hagi suggeriments que puguin servir per millorar algun
aspecte laboral, de procediment o qualsevol altre que estigui relacionat amb el
marc treballador-empresa.

La forma que adopta la bústia pot ser doble: pròpiament com a bústia o com una
capsa amb forma d’urna, amb ranura a la part superior.

És aconsellable que en fem un control diari, que n’analitzem la pertinència
(demanar unes vacances de dos mesos potser no és el més pertinent) i remetre-ho
al departament responsable perquè n’estudiï la viabilitat i la posada en pràctica.
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Les bústies han de situar-se a llocs d’accés fàcil o de pas, com per exemple a prop
de la recepció o a l’entrada de l’edifici o dels magatzems, entre d’altres. És evident
que la intranet arribarà a substituir la bústia, ja que amb el sistema digital podem
introduir sense problemes un apartat que s’anomeni bústia de suggeriments. Però
ara com ara la manera tradicional segueix funcionant en moltes empreses.

Els punts d’informació són els llocs on les empreses ofereixen la informació que
els seus públics li demanen. Aquests punts es poden donar a través del contacte
humà, via veu (telèfon) o per pantalla tàctil. Perquè els punts d’informació
funcionin correctament és important que disposem de fullets, mapes i panells que
ajudin a comprendre correctament la informació.

Però a banda de saber escriure, també s’han de saber utilitzar els elements que
componen una oratòria clàssica. Això aportarà als escrits la persuasió necessària
per convèncer. La manera com es diuen les paraules i el moment en què es diuen
són importants. A més a més, si és un acte públic, la gestualitat de l’orador donarà
suport al missatge que volem comunicar.

Web corporativa o intranet

La intranet és una xarxa de terminals interconnectades dins de l’empresa i que
no tenen sortida a l’exterior, i totes estan controlades per un servidor comú. El
primer que hem de tenir present és que estalvia paper i pot arribar a ser el substitut
d’alguns dels sistemes com els punts d’informació, les bústies de suggeriment, els
butlletins informatius i els taulers d’anuncis.

L’accés és restringit: només hi poden accedir les persones que són usuàries
i tenen una contrasenya que els ha donat l’empresa. En la intranet es poden
compartir arxius, idees que ajudin a gestionar millor el públic intern i els clients,
en alguns casos. Normalment s’utilitza en grans empreses o quan hi ha un gran
nombre de sucursals o delegacions.

Dins la intranet podem tenir les adreces de correu electrònic: és una manera
fàcil i ràpida d’enviar una informació a tots els treballadors o al departament
corresponent. L’únic inconvenient que presenta és que no es dirigeix de manera
individual a cada membre.

Les accions d’un RP en la intranet consisteixen a:

• Crear i difondre de manera instantània una informació en qualsevol dels
àmbits de la comunicació interna.

• Comunicar i col·laborar en tasques generals, sobre aspectes corporatius
(viatges d’incentiu), sobre normativa comuna (legislació laboral, vacances,
serveis mèdics...), etc.

• Crear grups virtuals i dinàmics de treball. Els grups poden respondre a
conceptes funcionals, temàtiques d’interès o per departaments.

• Elaborar i integrar bases de dades sobre tot tipus de documents, referits a
l’organització en general i a cada departament.
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• Comunicar interactivament, a través de videoconferències.

• Navegar i buscar informació dins i fora la xarxa.

• Aprenentatge en línia (e-learning). És una formació en línia, no presencial.
En aquest cas serà en línia interna, ja que està pensada exclusivament per
als treballadors que integren la plantilla de l’empresa.

• Suport d’ajuda immediata a través de la informació constant i dels docu-
ments que es poden trobar a la intranet; significa un estalvi important de
temps.

Butlletí informatiu, ’newsletter’, revista institucional; memòria anual i
balanç social

El butlletí informatiu (butlletí intern o revista interna) es tracta d’una publicació
periòdica (setmanal, mensual, trimestral, semestral o anual) on hi ha notícies i
informació dirigides específicament al públic intern. El suport pot ser en paper o
digital. És una eina d’informació i de dinamització amb què es posa a l’abast de
tots els lectors els valors de l’empresa, els seus productes, dels seus serveis, els
departaments i les seves funcions.

Hem de tenir en compte que expressarà el punt de vista de la direcció, però no per
això ha d’esdevenir una eina propagandística, perquè el que és important és que
sigui de l’interès dels treballadors.

Les newsletters sovint estan integrades a la intranet, però també es poden ser en
paper. Són uns butlletins d’informació amb articles sobre un tema determinat
o sobre els darrers esdeveniments importants dins de l’empresa: noves compres,
noves ampliacions, nous projectes...

La periodicitat de les newsletters pot ser setmanal, quinquennal o mensual. Més
enllà del mes, podríem entendre que estaríem treballant en un butlletí informatiu
més que en una newsletter. Abans d’iniciar el redactat és important saber a quin
públic es dirigirà, si a tots els treballadors, si a un departament en concret..., ja
que no sempre tots els temes poden ser d’interès general.

Els diaris i les revistes institucionals són una altra eina de la comunicació. El
que fan és informar, formar i entretenir. I van dirigides tant a públics interns com
externs. L’empresa pot enviar-les en format paper o en format digital.

La memòria anual va lligada a temes financers i per tant amb el departament
de finances de l’empresa. Se la considera una publicació de prestigi en què es
reflecteix què vol i on vol arribar l’empresa. Va dirigida tant a públics interns
com externs. Normalment aquesta memòria serveix per justificar la bona gestió
i promoure la confiança entre treballadors, accionistes i públic extern (clients,
proveïdors, inversors...)

El balanç social va lligat a tot allò que produeix l’empresa (proveïdors, treballa-
dors, clients...). És un estudi comparatiu de les circumstàncies d’una situació per
tractar de preveure’n l’evolució.
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Declaracions públiques

En les declaracions públiques cal que la tècnica de redacció de discursos sigui
molt acurada; no es pot deixar gairebé res a la improvisació, tot ha d’estar
escrit, preparat i programat perquè l’auditori rebi correctament allò que volem
transmetre. No hem d’oblidar que en una declaració hem d’aconseguir que
l’orador (el president de l’empresa, el director general o qualsevol altre càrrec
executiu) brilli davant el públic al qual es dirigeix.

Però també ha de saber utilitzar els elements que componen una oratòria clàssica;
això aportarà la persuasió necessària als escrits. La manera com es diuen les
paraules, el moment en què es diuen i la gestualitat de l’orador, si és un acte públic,
donaran suport al missatge que volem comunicar.

Presentacions públiques

Les presentacions públiques són un mitjà de comunicació directe i persuasiu.
Ajuden a personalitzar l’empresa i promouen una comunicació bidireccional. En
una època en què els treballadors de grans empreses multinacionals sovint veuen
aquestes organitzacions com quelcom impersonal, aquesta eina és molt adequada
per evitar-ho.

Els objectius són bàsicament dos:

• La voluntat d’expressar els punts de vista empresarials sobre assumptes
importants.

• La necessitat de proporcionar informació a grups que ho sol·licitin, tant
interns com externs.

Les presentacions es poden mostrar en els formats següents: conferències, confe-
rències tècniques, reunions, congressos, jornades, tallers, seminaris...

1.6.2 Components en línia

Els mètodes utilitzats per les empreses han variat radicalment en els darrers trenta
anys, i del pas de les RP tradicionals anem cap a les RP en línia. Les estratègies
en línia són més difícils de controlar que les de fora de línia, perquè cada cop
hi ha més canals diferents per transmetre el missatge i també perquè s’obren a
discussions, opinions i imatges, tant positives com negatives.

És necessari que estiguem pendents de què es produeix a la xarxa i fer una alguna
recerca setmanal per saber què es diu de l’empresa o de la marca. Qualsevol
element negatiu que detectem l’haurem de registrar, inventariar i després utilitzar
les eines pertinents per poder-lo refutar. La perillositat de l’eWom (boca-orella
digital) s’estén molt més ràpidament que si estiguéssim fora de línia i, per tant, ens
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pot fer molt més mal i pot resultar més difícil de capgirar per transformar-lo en
quelcom positiu.

Per tant, és pertinent fer aquesta activitat setmanal de control entre les diferents
fonts legitimades, com poden ser els blogs i els llocs web d’opinió, reflexió,
critica... Respecte a les fonts no legitimades, els hem de dedicar menys temps:
per volum i envergadura, però també perquè el sector de l’empresa utilitza les
legítimes.

Per poder ser un professional de les RP en línia, ens cal una sèrie de característi-
ques:

• Nadius digitals. Hem de conèixer i dominar les tàctiques i eines necessàries
per difondre qualsevol missatge per internet. En altres paraules: hem de
saber posicionar-nos a Google o qualsevol altre cercador important, saber
utilitzar els formats d’arxiu en llenguatge XML (RSS) o saber gestionar les
xarxes socials.

• Analítics. Hem de tenir una alta capacitat d’observació i d’anàlisi de
les dades per saber extreure les conclusions més importants, detectar els
problemes i suggerir solucions.

• Cercadors i gestors dels contactes així com d’una àmplia xarxa social.

• Capaços generar continguts d’alt valor, difondre’ls i treballar els debats
en les xarxes socials, això permetrà atreure més mitjans de comunicació
com bloggers o tuitaires.

• Bons estrategs. Hem de saber exactament quins passos cal seguir des de
l’inici fins al final perquè la campanya de relacions públiques sigui efectiva.

Els RP en línia han de reunir les qualitats i aptituds necessàries per establir
relacions estretes amb els mitjans i usuaris a través de la planificació d’una
comunicació estructurada.

En plena era digital és bàsic saber si som a la xarxa, de manera que caldrà que fem
un seguiment setmanal per conèixer el posicionament de la nostra marca o nom
de l’empresa. Avui en dia, les eines per comunicar-nos que ens ofereix internet
són, entre d’altres, les següents:

• El correu electrònic (e-mail). És un mitjà que es caracteritza per la rapidesa
i un cost baix. Es tracta d’un sistema modern per enviar i rebre missatges des
de qualsevol part del món, s’hi poden adjuntar un gran volum de documents
i es pot enviar o rebre missatges de manera massiva. A més a més, aporta
noves formes d’enviar els missatges: a banda de l’escrit tradicional, es
poden enviar imatges, so, enllaços (hipertext)...

• La missatgeria instantània (instant messenger). Molt semblant al correu
electrònic, però afegeix la possibilitat de poder mantenir una conversa a
temps real i ens avisa de la disponibilitat de la persona a qui va destinat el
missatge.



Protocol empresarial 43
Coordinació d'activitats de suport a la comunicació

i les relacions professionals

• El xat. Programes que permeten mantenir converses a temps real en xarxa.

• Videoconferència. Transmissió d’imatge i àudio a temps real a curta,
mitjana i llarga distància. Bàsicament, requereix que l’ordinador tingui un
micròfon i una videocàmera. És un sistema molt adequat per a reunions,
actes i converses personals.

• Treball en línia. Hi ha espais que es poden utilitzar gratuïtament com a zones
de treball en equip, com ara Google Docs o Google Drive, entre d’altres.

• Podcast. És un programa per crear i distribuir arxius de so: si qui el rep té el
programa instal·lat, pot escoltar-lo en el moment que cregui més convenient.

• El web. Seu situada en un servidor on es posa informació. Es combinen
textos, imatges, enllaços, so..., que aconsegueixen fer atractiva la imatge
corporativa i donar a conèixer la filosofia empresarial.

• El blog. Espai que s’actualitza periòdicament i que es mostra de manera
cronològica. Es poden col·locar articles i qualsevol tipus de text, i a més
a més, si el creador del blog ho vol, permet que els lectors hi participin.
El blog es pot presentar de moltes maneres: el tumblelog, quan no té una
estructura definida; l’audiblog, quan recull arxius de so; el fotolog, quan
es publiquen fotografies; el vlog, quan es publiquen vídeos, i finalment el
moblog, que permet ser utilitzat a través del telèfon mòbil.

• La comunitat virtual. Es tracta d’un grup de persones que estableixen
vincles i interactuen en un espai virtual en comptes de fer-ho en un espai
físic.

• Programari lliure. És un software lliure, és a dir, sense copyright, sense drets
d’autor, i es pot fer servir i modificar lliurement perquè pretén fomentar la
participació dels usuaris en xarxa.

• La wiki. Es tracta d’una plataforma interactiva basada en el treball conjunt
de diverses persones que creen i modifiquen el contingut sense que existeixi
un control abans de la seva edició. L’avantatge és que manté l’historial i per
tant es pot recuperar una versió anterior en qualsevol moment.

• Bliki. Es tracta d’una plataforma híbrida entre un blog i una wiki. També
és coneguda com a wikilog, wog, wikiweblog, wikiblog o bloki.

• Les xarxes socials. Són aplicacions que permeten als usuaris connectar-se
entre si i que se sentin units per un criteri que pot ser d’amistat, professional,
de parentiu... El tipus de connexió és interpersonal. Entre el 2015 i 2016 les
xarxes socials han crescut i evolucionat al mateix ritme que ho ha fet internet,
però les més conegudes són: Facebook, YouTube, WhatsApp, Linkedin,
Tuenti, Myspace, Hi5, Instagram, Google+, Habbo, Badoo, Telegram,
Flickr i Pinterest, entre d’altres.

Continguts i expressió escrita digital

La redacció de textos ha de seguir les normes ortogràfiques completes, incloent-
hi les majúscules i l’accentuació. En un context laboral, el llenguatge volgudament
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abreujat es considera propi d’una persona amb un fort grau d’immaduresa i és
transmissora d’una imatge d’apatia i d’indolència, valors inadequats per a la
pràctica professional. Tampoc és acceptable escriure sistemàticament tot el text
en lletres majúscules perquè resulta desproporcionat, inconvenient i fins i tot
incòmode per al lector. La norma general és escriure amb el mateix rigor que
en una publicació sobre paper, sense excepcions.

Transmetre missatges també suposa, sovint, acompanyar-los de fitxers adjunts, la
grandària dels quals pot crear dificultats en la transmissió o el sistema informàtic
del receptor. Aquest aspecte cal tenir-lo en compte i sempre que sigui necessari cal
trobar-hi una solució tècnica específica. S’han de cercar alternatives tecnològiques
plausibles, però sempre havent-ho consultat l’interlocutor, sobretot si feu servir
programari especial de compressió o d’altres de què el destinatari no disposi els
recursos necessaris.

Hi ha el risc d’enviar virus informàtics de forma involuntària, per la
qual cosa és imprescindible que sempre us assegureu plenament que tota
transmissió de fitxers adjunts compleix les normes de seguretat establertes.

Tots els éssers humans som imperfectes per naturalesa. Les persones tenim
aspectes conductuals bons i no tan bons. En la comunicació en línia és una
norma de correcció oferir sempre la millor imatge d’un mateix i garantir que
l’interlocutor se senti còmode. Per tant, eviteu tota referència a aspectes personals
propis que siguin susceptibles de ser mal interpretats; a més a més, són aspectes
que rarament us serà necessari fer aflorar.

En aquest sentit, cal tenir cura de la imatge que es pot transmetre en aquells espais
virtuals en què tingueu una fotografia que és visible públicament, com per exemple,
dins de les xarxes socials, en aplicacions tipus Linkedin o Facebook, o fins i tot
la imatge presentada en el mateix dispositiu smartphone. Oferiu sempre la vostra
millor imatge i feu que sigui factible segons els cànons més tradicionals; llevat,
altre cop, que l’entorn professional o empresarial indiqui una altra necessitat més
adient. En general, la vostra imatge a internet ha de ser neutra, acceptable i positiva
per a tota classe d’hipotètics interlocutors. Així doncs, és recomanable mostrar
una fotografia descontextualitzada, sense connotacions negatives. Una possibilitat
acceptable és l’ús d’una imatge al·legòrica (un paisatge, un objecte, un dibuix...)
i és molt recomanable una fotografia d’ambient familiar.

En la participació proactiva en grups de treball virtuals o a distància o bé en
fòrums o d’altres plataformes d’expressió en xarxa, no és correcte ocultar coneixe-
ment sense justificació: ocultar informació es considera egoista, inapropiat i fora
de lloc. Aporteu el vostre coneixement sempre que sigui possible, naturalment
dins del respecte a les normes internes de l’empresa, les dades confidencials i les
protegides per la llei. Assegureu-vos, també, que la informació transmesa és del
tot correcta i contrastada, perquè en sereu plenament responsables.

En les participacions i debats col·lectius en línia, es pot ser apassionat i manifestar
amb vehemència les pròpies conviccions, però no seria correcte perpetuar les
discussions indefinidament perquè treu temps i recursos als altres participants.



Protocol empresarial 45
Coordinació d'activitats de suport a la comunicació

i les relacions professionals

Com en la majoria d’aspectes, les normes de netiqueta (de l’anglès, netiquette
o network etiquette), la moderació i el sentit comú són sempre la millor recepta.

La reputació digital; adequació al canal de comunicació

Dins dels departaments de màrqueting de les grans empreses s’inclou cada cop
més la figura del community manager com a responsable de comunicació i
relacions públiques en l’entorn digital. A les petites i mitjanes empreses, aquesta
funció pot ser externalitzada o bé es pot portar a terme a temps parcial per una
persona que ja té assignades altres funcions específiques, com la d’assistent de
direcció.

Són funcions pròpies del community manager:

• Actuar com a veu de l’empresa dins de les comunitats en línia i aportar
continguts propis que suposin valor per als interessos de la marca o que
contrarestin possibles indicadors negatius presents a la xarxa.

• Executar les estratègies dins de les xarxes socials previstes en els plans de
màrqueting i comunicació aprovats.

• Dissenyar i crear continguts per a campanyes d’inbound marketing i màr-
queting de continguts.

L’inbound màrqueting o l’estratègia de la satisfacció plena

L’expressió inbound marketing es refereix al conjunt d’accions adreçades a acompanyar el
client en el procés de compra, des de l’inici i fins a les gestions de postvenda. Per exemple:
adquirim un article per internet i anem rebent instruccions, ajudes, explicacions, localització
permanent del producte i d’altres comunicacions mentre dura el procés de lliurament. El
procés acaba amb la petició de la nostra valoració global de l’experiència. La finalitat és la
satisfacció plena del client i, en conseqüència, la seva fidelització.

• Publicar continguts de resposta als comentaris i requeriments de la comuni-
tat d’acord amb l’estil i el to de la marca.

• Generar informes de resultats, evolució i engagement de les comunitats a
les xarxes socials.

• Tuitejar esdeveniments en directe que aportin valor a l’organització.

• Construir i liderar comunitats de fans, amics o subscriptors, amb la idea de
mantenir en ferm el públic objectiu a qui adreçar accions de comunicació,
de presentació de nous productes o d’altres tipus.

• Fer recerca i anàlisi de mencions i comentaris sobre l’empresa i la compe-
tència, així com mesurar-ne els resultats.

• Mantenir-se al dia sobre les novetats del sector i convertir-se en un referent
intern d’aquesta especialitat.

Trobareu més informació
sobre el concepte
netiqueta a la unitat
“Caracterització dels
fonaments i elements de
relacions públiques”,
d’aquest mateix mòdul.

’Engagement’; entusiame i
fidelitat

L’anglicisme engagement fa
referència al grau d’entusiasme i
implicació de l’individu en
relació amb un projecte,
especialment laboral. Per
extensió, s’empra també en
l’àmbit de les xarxes socials per
descriure el grau de fidelitat
aconseguit.
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Anunci mediàtic a Twitter

L’estrella mediàtica Justin Bieber
-en realitat un producte comercial

com qualsevol altre- anuncià la
seva retirada dels escenaris a

Twitter i amb aquest procediment
va aconseguir comunicar-se amb
els seus 50 milions de seguidors

-gairebé- arreu del món de forma
personal i immediata.

El community manager coneix a la perfecció les principals xarxes socials i els
seus mecanismes de transmissió i navegació, per tant, en treu el màxim profit. Tot
i que les plataformes per on es mouen les xarxes socials són molt dinàmiques i
les novetats es produeixen a curt termini, les més notòries són les següents:

• Facebook. Disposa de més de 1.500 milions d’usuaris estesos per tot el
món, excepte a la Xina. Aquesta popularitat i abast suposa una oportunitat
per a les empreses de crear-hi la seva pròpia pàgina, integrada en el sistema,
i difondre campanyes, fidelitzar grups, exposar productes... Les pàgines
comercials i publicitàries (com per exemple la pàgina Facebook de Cola
Cao) atrauen els usuaris perquè hi mostren vídeos divertits, proposen jocs i
concursos i, sobretot, permeten els comentaris en línia, que són dinamitzats
pel community manager de l’empresa.

• YouTube. És la plataforma de vídeos en línia més coneguda. Moltes
empreses han aprofitat aquesta oportunitat per editar i presentar vídeos
promocionals i rebre milers de visites. Per atreure els consumidors, els
vídeos poden adaptar-se a diferents estratègies promocionals, des d’oferir
imatges sensuals, còmiques o informatives a oferir una molt bona realització
i direcció cinematogràfica amb bons actors, que per si mateixa ja sigui
atractiva.

Exemple de vídeo promocional; la cervesa Voll-Damm

Aquest vídeo de caràcter merament publicitari sorprèn per la qualitat cinematogràfica,
resolta amb un brillant final, fet que genera en l’espectador una gran empatia envers el
producte i l’empresa i l’indueix a compartir-lo:

https://www.youtube.com/embed/Sb2OT4dZ8ew?controls=1

• Twitter. És un servei que proporciona la possibilitat d’emissió i de lectura
de missatges curts anomenats tuits o piulades seguint un determinat tema
de referència. Amb aquest procediment, es pot seguir pràcticament en
directe tota classe d’esdeveniments col·lectius -polítics, esportius, artístics-
i tothom pot aportar la seva opinió de forma molt dinàmica, radicalment
immediata. Una utilitat també molt emprada a Twitter és la d’emetre un
comunicat públic directament, sense passar per mitjans de premsa, ràdio o
televisió, per part de polítics, esportistes, artistes...

• Instagram. És una xarxa social basada en la idea de compartició d’imatges
i vídeos d’una forma àgil, ràpida i eficient. Es poden fer fotografies,
retocar-les i millorar-les per mostrar-les, finalment, a amics i familiars,
des del mateix Instagram o en connexió amb Facebook, Twitter o altres
plataformes similars. Té 100 milions d’usuaris actius i és considerada
la xarxa social amb més capacitat de creixement. El seu potencial com

https://www.youtube.com/embed/Sb2OT4dZ8ew?controls=1
https://www.youtube.com/embed/Sb2OT4dZ8ew?controls=1
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a eina de comunicació i relacions públiques institucionals rau en la gran
capacitat que ofereix de suscitar emocions en les persones, en aquest cas,
per mitjà del sentit visual; emocions que, com està demostrat, en molts
casos determinen els comportaments i les actituds. Com que les modes i les
tendències estètiques evolucionen a partir de les actituds humanes, la gestió
acurada d’una xarxa social com Instagram queda plenament identificada
amb molts dels objectius de comunicació, relacions públiques i màrqueting
de les empreses i institucions.
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2. Mitjans i relacions públiques

És necessari que les RP de les empreses estiguin sempre a l’aguait dels mitjans
de comunicació, ja que a través d’ells la gent s’informa i, per tant, adquireixen
un criteri que reafirma o modifica l’opinió sobre l’organització, tant de manera
positiva com negativa.

Les RP i els mitjans de comunicació s’han de complementar mútuament, han de
col·laborar estretament, i s’ha de ser sempre veraç i objectiu en les informacions
que farem arribar als mitjans que creiem convenients.

2.1 Normativa de l’organització; manuals operatius i manuals d’estil

Perquè una empresa funcioni correctament i els seus objectius arribin a tots els
treballadors així com als seus clients i proveïdors, s’ha de regir per un conjunt
de normes organitzatives que es converteixen en manuals empresarials, com els
manuals operatius i els manuals d’estil.

La norma és una guia per fer una cosa d’una manera determinada que no permeti
desviació i en què s’han d’ajustar els treballadors d’una organització empresarial.
Per tant, les normes han de ser:

• consistents

• justes

• reconegudes per tot el personal

• relacionades amb els objectius de l’organització

• s’han d’exposar explícitament les conseqüències d’incomplir-les

Aplicar la norma condueix als següents beneficis empresarials:

• Redueix els problemes interpersonals minimitzant les injustícies, ja que
s’apliquen a totes les persones que treballen en l’organització.

• Facilita la interacció entre el personal perquè tothom sap què pot fer i què
no, i això genera un comportament adequat.

• Estalvia temps als alts comandaments perquè si es comet una infracció,
només cal aplicar la norma.

• Aplica criteris objectius independentment de qui hagi comès la infracció.
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Aquests manuals han de ser concisos, breus i directes, de manera que el protocol,
que és una eina al servei de la gestió global d’una empresa, va de la mà de
la disciplina organitzativa, i per tant està orientada a la consecució de resultats.
Com que el protocol afecta tots els departaments, unitats i responsables de
l’organització, condueix a que els manuals puguin entendre’s com una eina
protocol·lària per poder confeccionar materials documentals, com ara:

• Política. Es tracta d’un marc d’acció predeterminat, de caràcter general,
que s’utilitza com a guia en la presa de decisions. Les polítiques es deriven
dels valors, dels objectius estratègics o de canvis en l’entorn. Exemples:
política de compres, de qualitat, de desenvolupament organitzatiu, salarial,
de contractació de personal, etc.

• Norma. Guia per a l’acció que no permet desviació. Són regles que s’han
de seguir i ajustar a les activitats que es descriuen en els procediments.
Exemples: normes de control de seguretat, d’actius fixos...

• Procediment. És un document que prescriu el mode seqüencial i correcte
de fer una activitat o tasca. En aquest document apareixen el marc regulador,
els càrrecs responsables i, si n’hi ha, la vinculació a altres normatives.
Exemples: procediment per a l’elaboració i execució d’un pla de màrque-
ting, procediment per a la realització de reunions de la junta directiva...

• Instrucció tècnica. Es tracta d’un document que descriu detalladament
algunes de les activitats i tasques d’un procediment, executades per un únic
càrrec. Sol anar acompanyada de material gràfic. Exemples: activació de
productes, gestió de la balança analítica...

• Formulari. És una eina estandarditzada per a la recopilació i el registre
d’informació sobre com portar a terme les activitats. Un cop emplenat, el
que fa és evidenciar que l’activitat s’ha realitzat. Exemples: registre de
clients, comanda...

2.1.1 Manual operatiu; funcions i estructura

El responsable de comunicació té la capacitat de transmetre els coneixements
(know how) del producte o del servei poden utilitzar diferents eines, per bé que
la més efectiva que té aquest responsable és el manual operatiu. Aquest manual
operatiu és un document que no es pot fer a la lleugera perquè marca les pautes
que s’han de seguir per poder realitzar correctament els procediments per cuidar i
respectar la imatge de la marca.

La intencionalitat del manual és que sigui una eina d’ajuda però mai té la pretensió
d’oferir solucions a totes les eventualitats que es puguin presentar en una empresa.
Seran els professionals del departament corresponent els que actuïn d’ofici quan
sigui necessari resoldre una situació que s’ha produït fora del que prescriu el
manual. Els professionals, a més a més, també poden prestar assessorament a
les unitats i als departaments que així li ho sol·licitin.
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Aquest manual s’elabora mitjançant la compilació de dades rellevants en els
diferents departaments i amb l’assessorament dels recursos humans (RH), que
ens proporcionen les tècniques que necessitem per assolir les fites i ens ajuden
a determinar les errades per poder-les esmenar al més aviat possible, abans que
puguin afectar la productivitat de l’empresa.

Les funcions d’un manual operatiu són:

• Ha de ser una eina de referència per a la pràctica operativa, és a dir, que
puguem consultar-la quan la necessitem.

• Ha de transmetre clarament el know how, els coneixements de les pràctiques
operatives.

• La informació que contingui ha de ser homogènia per a tot el personal i socis
de la marca.

• Ha d’ajudar a mantenir la informació actualitzada a tots els treballadors.

• Ha de ser impresa de la manera tradicional, en paper, o digital, online, però
el que és important és que qualsevol treballador de l’empresa sigui capaç de
trobar-la amb certa rapidesa.

• Ha de ser flexible, àgil i fàcilment modificable, per això cada cop té més
èxit la digitalització del document.

El manual operatiu és una eina de suport per al funcionament del negoci i
un instrument de mesura que permet assegurar la qualitat en els processos i
les tècniques per a una bona execució.

Els avantatges de tenir els manuals operatius en una empresa són els següents:

• Ajuden a la capacitació i ensenyament del personal.

• Ajuden a l’integració del lloc de treball.

• Descriuen de forma molt detallada les activitats de cada lloc.

• Faciliten la interacció amb altres departaments.

• Permeten que el personal operatiu conegui el procés de desenvolupament
de les activitats diàries.

• Permeten una adequació correcta entre les activitats i la informació.

• Proporcionen una visió integral de la gestió empresarial i la descripció, per
al personal, de cada una de les tasques de l’empresa.

• Esdevé la referència documental per precisar els errors i les omissions en
els procediments.

• Són guies de la feina que s’ha d’executar.

Eina de transferència

Un manual operatiu és una eina
que transfereix el coneixement
del funcionament de l’empresa.
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Les fonts d’informació que ens ajuden a preparar els manuals són: els arxius
de l’empresa i dels directius, executius, assessors i treballadors. Els mètodes
per recopilar la informació són: les enquestes, la investigació documental i
l’observació directa.

El manual marca els processos en l’empresa, però també requereix que li donem
una presentació adequada, per tant, haurem de tenir en compte els elements
següents:

• logotip.

• nom de l’empresa.

• lloc i data d’elaboració.

• responsables de la revisió i autorització.

• índex amb els capítols que formen el manual.

• coberta,portada, índex general, introducció, part substancial del manual,
diagrames i annexos.

• format de fulls intercanviables de mida carta o ofici per facilitar-ne la revisió
i l’actualització.

• impressió dels fulls a una sola cara.

• ús de separadors per a capítols i seccions.

Respecte a la finalització, un cop completat el manual s’ha de revisar per verificar
que hi ha tota la informació, que sigui certa i que no tingui contradiccions. El
responsable de cada àrea ha d’aprovar-ne el contingut per imprimir-lo, difondre’l
i distribuir-lo entre els executius i treballadors.

Pel que fa a la implementació, serà necessari capacitar el personal encarregat de
realitzar les activitats. Al final, les actualitzacions que es produeixen anualment
s’ajunten al document general.

Normalment, un manual presenta una estructura o esquema preestablert, de
manera que encara que substituïm la persona responsable d’actualitzar-lo, no
hi haurà problemes de configuració. Perquè el manual sigui efectiu i es pugui
transferir, haurem de tenir en compte dos nivells d’actuació: un respecte al format
i l’altre respecte als continguts.

Format d’un manual operatiu

Un manual se sol dividir en capítols i cada capítol en temes. Així tenim que un
format general ens presenta la configuració següent:

• Capítol 1. S’hi fa la introducció. Es dona la benvinguda, s’explica la
història de l’empresa i la marca, i els objectius i la visió empresarial i valors
que té l’empresa. A més a més, si l’empresa té franquícies hi ha d’aparèixer
l’acord de confidencialitat.
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• Capítol 2. S’hi contemplen els procediments previs a l’obertura. Cal que
hi especifiquem:

– els temps i terminis contemplats en els contractes

– les recomanacions bàsiques i específiques per a l’adquisició o ambien-
tació d’un lloc (si hi ha franquícies)

– la zona reservada per a l’explotació del negoci

– les especificacions per a la contractació del local

– l’explicació de les etapes i normes per posar en marxa l’establiment

– l’ús i la instal·lació de l’equipament que necessita la marca

– un recordatori del compliment de les habilitacions i els serveis obli-
gatoris tant per a la llei local com per a les necessitats pròpies dels
signants (en cas de franquícia)

– la contractació de personal, incloent-hi la formació que sigui necessà-
ria.

– els rols i la participació de cada departament i també la relació amb el
franquiciat (si escau)

– dins del manual operatiu, el manual del treballador amb les normes de
conducta, atenció al client, higiene personal i convivència

– les infraccions (com s’apercebrà el treballador i quines multes hi
haurà)

• Capítol 3. Temes administratius. S’han d’especificar els mètodes per
gestionar i controlar les activitats diàries, setmanals o mensuals. És
important que assenyalem correctament com s’ha de fer el registre i les
modificacions en cas que siguin necessàries. Hi hem d’incloure, a més a
més, els formularis que s’hauran de fer servir i com s’hauran d’emplenar; els
inventaris i la manera de reposar les mercaderies; els proveïdors autoritzats;
les normes de gestió i control, i finalment els sistemes de pagament que
s’especifiquin en el contracte en cas que hi hagi franquícies.

• Capítol 4. Atenció al client. Hem d’estudiar les normes de l’organització
per atendre i assistir els clients, les tècniques de venda i què s’ha de conèixer
dels serveis o dels productes que s’ofereixen. A més a més, també hem de
preveure els temes de reclamació i suggeriments.

• Capítol 5. Màrqueting i publicitat. L’empresa pot preveure un fons per a
temes de publicitat, per tant, hem d’estudiar com s’ha d’invertir. També hi
ha de constar l’obertura o l’ampliació de nous establiments (l’estratègia per
a tot un any). A més a més, hem de preveure les normes i especificacions
sobre l’ús ideal de la imatge i de la marca. És evident que si tenim
franquiciats, també hauran de seguir aquestes normes.

• Capítol 6. Assegurances, aportacions i càrregues socials. Hem de
recollir les assegurances que estem obligats a pagar. Recordem que el fet de
no conèixer la llei no eximeix de complir-la, de manera que hem d’aplicar
sempre la normativa del lloc on l’empresa estigui ubicada i considerar
possibles variacions en les sucursals, així com en les franquícies. En el
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cas que hi hagi manipulació d’aliments, haurem d’incloure-hi els controls
bromatològics.

• Capítol 7. Manteniment i higiene del material i les màquines de l’empresa,
i de la comercialització de la marca.

• Capítol 8. Pla de contingències, en cas d’accident del personal, dels
clients, i l’edifici i les instal·lacions que tingui arreu.

• Capítol 9. Supervisió i comunicació entre les parts. Aquí inclourem tots
els formularis necessaris per portar a terme la comunicació amb els mitjans.
Hem d’explicar i pautar les formes de supervisar, què supervisarem i què
qualificarem, així com el mètode que utilitzarem. En el cas que hi hagi
franquícies també haurem d’incloure-hi els mitjans i les formes que seran
utilitzats i qui tindrà l’autorització per implementar-los.

Continguts d’un manual operatiu

Perquè un manual operatiu sigui plenament eficaç cal que delimiti clarament
els seus continguts i la seva estructura. Així el model que haureu de seguir ha
d’incloure els següents apartats:

• Se n’ha de definir l’estructura: cada concepte requereix característiques
concretes, com per exemple l’ús d’un determinat llenguatge, de gràfics,
d’imatges...

• No tot el contingut porta el mateix redactat: com que es tracta d’un
document que afecta tot l’organigrama empresarial, és necessari adequar
el llenguatge al departament corresponent.

• Un cop identificat l’usuari o usuaris, haurem de definir si la part corres-
ponent del document està dirigida a un lloc de treball, a una àrea o a tota
l’organització. La classificació resultant ens permetrà saber si necessitem
elaborar submanuals o guies operatives per a cada cas.

• S’han de definir les polítiques que delimitaran les tasques de cada individu.
Per tant, s’han de determinar els factors de mesurament i avaluació en
l’operativa quotidiana.

• S’han d’identificar i seleccionar els principals processos del negoci, tenint
en compte que només cal que aparegui la informació que necessita l’usuari.

• La redacció del manual ha de ser àgil, dinàmica, concreta i accessible. Pot
incloure gràfics i imatges, no oblidem que una imatge val més que mil
paraules.

• S’ha d’actualitzar el manual un cop a l’any, tenint en compte les noves
formes de treball així com les necessitats dels nostres consumidors, que
varien any rere any.

• El manual s’inicia amb tota l’organització empresarial, el procés comercial,
legal i tècnic que comporta el negoci.



Protocol empresarial 55
Coordinació d'activitats de suport a la comunicació

i les relacions professionals

Com que les estructures dels manuals són força generalistes ens poden servir per a
qualsevol tipus d’empresa incloent-hi les franquiciades, adaptant-les a la política
empresarial de cadascuna, òbviament. Tot procediment permet treballar, a part
dels temps i mètodes, els usos dels recursos materials, tecnològics i financers,
així com el control eficient de les diferents operacions de l’empresa.

Tipus de manuals operatius

En una empresa, no trobem, a nivell escrit, una única manera de comunicar-se
amb els treballadors; i passa el mateix amb els manuals. De manera, que segons a
qui va dirigit, què regula i quines funcions compila, trobem un seguit de manuals.
Les tipologies de manuals són les següents:

• Manuals de benvinguda: s’encarreguen de fer una introducció breu de
l’empresa. Habitualment contenen els objectius, la missió i la visió: en
definitiva, els valors de l’organització. Normalment va acompanyat del que
es coneix com a manual adjunt, referit als alineaments de l’empresa i les
regles internes per donar una introducció a l’àmbit laboral.

• Manuals d’organització: descriuen, de forma resumida, la gestió i l’estruc-
tura de l’empresa. Mostren l’estructura, els rols i funcions que cada depar-
tament té adjudicats. El seu contingut pot ser molt variat i l’impacte que pot
tenir anirà determinat per la creativitat i originalitat dels responsables que
en facin la redacció. Aquests manuals es poden classificar en:

– Manual general d’organització: hi queda reflectida tota l’estructura
orgànica de l’empresa

– Manual específic d’organització: s’hi recullen les funcions i respon-
sabilitats d’una unitat administrativa segons la divisió administrativa
que posseeix l’empresa.

• Manual de procediment o de normes: és un dels més importants perquè
s’hi recull tota la informació cronològica i seqüencial de les operacions que
realitza l’empresa. És de gran ajuda per a la realització de cada funció, tasca
i activitat de l’empresa. El seu objectiu és controlar i unificar les tasques,
fet que permet evitar qualsevol tipus d’alteració arbitrària.

• Manuals per a especialistes: van dirigits a grups especials i, per tant,
s’agrupen per continguts. Ajuden a desenvolupar les tasques de cadascun
dels sectors o àrees en què es divideix l’empresa. El seu objectiu és capacitar
i entrenar els treballadors.

• Manuals per a departaments: expliquen com està regulada legalment una
empresa i com ha de desenvolupar, cada àrea, les seves funcions.

• Manuals de finances: verifiquen l’administració dels béns que es correspo-
nen a l’empresa.

• Manual del treballador (o del lloc de feina): és un altre dels manuals
més importants. S’encarrega de marcar les funcions, característiques i
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responsabilitats que es desenvolupen en els diferents llocs de feina. A
més a més conté informació que interessa al treballador que s’incorpora
a l’empresa perquè explica els temes relacionats amb el funcionament,
els objectius, les activitats, els plans d’incentivació, drets i obligacions...
Aquest manual ha d’incloure els següents elements:

1. L’anomenada política de compensació, és a dir, els drets i obligacions.
Entre altres elements tenim:

– La nòmina: els treballadors han de conèixer la freqüència de
pagament (per hores, per dia, per setmana, per mes) i el mètode
(amb xec, per transferència bancària, en efectiu...).

– Lliurament de les hores treballades: el personal que treballa per
hores ha de saber com s’han de lliurar els fulls d’hores de feina
perquè els les paguin.

– Els dies festius: l’empresa ha de proporcionar una llista de dies
festius amb la indicació de si els treballadors necessiten treballar
en alguna data concreta -o dates- i com seran compensats (un
pagament addicional, a canvi d’un altre dia que no és festiu...).

– Pagament de temps fora: vacances, necessitats personals o malal-
tia són alguns dels motius per conèixer aquest element. Els
treballadors han de saber quant de temps se’ls pagarà atenent la
seva categoria professional i anys de servei.

2. Altres beneficis. S’ha de proporcionar la descripció de què poden ser
aquests altres beneficis: maternitat, discapacitat a curt termini, raons
mèdiques i familiars, entre d’altres. A més a més, també han de quedar
descrits els procediments per obtenir i contribuir a l’assegurança de
salut (assegurança dental, per jubilació...).

3. Revisió de les tasques. S’han d’incloure els procediments i determinar
la freqüència amb què es revisen.

4. Política de conducta de la companyia. Les expectatives dels treballa-
dors han de quedar descrites clarament. Per exemple, la política de no
fumar, els temps de descans, el codi del vestuari, la política sobre l’ús
de la propietat de l’empresa...

5. Confidencialitat de la informació. Quan l’empresa considera que
certes informacions no poden ultrapassar el llindar de l’empresa, cal
que ho faci constar en el document i que al treballador li quedi clar.

6. Polítiques antidiscriminació. S’ha d’assenyalar que és il·legal discri-
minar per motius de minusvalidesa, sexe, raça, religió, nacionalitat
d’origen o edat. També s’han d’incloure les accions contra l’assetja-
ment sexual.

7. Procediments de queixa. Els treballadors han de saber què han de fer
si tenen una queixa.

8. Disciplina. S’han de proporcionar els procediments disciplinaris que
violin les normes de l’empresa.

• Manuals de tècnica. S’hi detalla com s’han de realitzar les diferents
i múltiples tasques així com les tècniques que cal utilitzar per al seu
desenvolupament.
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• Manuals de política. Detallen com està dirigida una empresa. S’estableix
la presa de decisions per aconseguir els objectius empresarials -a través
d’una descripció detallada- i serveix de base per a una revisió constant i
efectiva. Aquest manual, per tant, permet aconseguir dues coses: agilitza
el procés en la presa de decisions i, com que subministra les línies que cal
seguir als nivells intermedis, facilita la descentralització.

• Manual de crisi. Pensat per aplicar-lo en moments de risc i conflictes.
Malauradament encara hi ha moltes empreses que no en tenen. Aquest
manual és el full de ruta perquè la gestió de la comunicació tingui una
metodologia, un rigor i una professionalitat. Per aconseguir-ho, el manual
conté les indicacions necessàries i els procediments que cal seguir a l’hora
d’enfrontar-se amb situacions problemàtiques o de crisi.

• Manuals de múltiples. Tal com diu el seu nom, descriu diferents qüestions.
És una mena de calaix de sastre: assenyala les normes que regeixen
l’empresa, explica l’organització de forma precisa i clara...

• Manual microadministratiu. Es refereix a una sola administració. Només
tracta algunes àrees.

• Manual macroadministratiu. Conté informacions de més d’una àrea de
l’empresa. És més ampli que el microadministratiu, i per tant, les empreses
l’utilitzen més que l’anterior.

• Manual d’identificació. Consta de diferents punts:

– les sigles i el nom de l’empresa

– el logotip

– el nombre de pàgines

– les unitats responsables de l’elaboració, revisió i acceptació

– el lloc i la data de l’elaboració

– la substitució de pàgines

– l’extensió i la denominació del manual, específic o general

2.1.2 Manuals d’estil; funció i estructura

Els manuals d’estil són una de les formes més eficaces de definir les bases i normes
de comunicació de l’empresa. Avui en dia és un document imprescindible per a
les empreses o institucions modernes perquè donen informació de la seva imatge:
com cuidar-la, unificar-la, donar-li identitat i normalitzar-la.

La seva utilitat reverteix cap a les persones creadores de continguts interns,
col·laboradors externs i dissenyadors, entre d’altres. Aquests manuals poden
ser molts extensos o tenir només algunes pàgines, tot dependrà del que vulgui
l’organització, i aniran des de l’elaboració de la identitat corporativa fins a la

Eina de comunicació

Els manuals són les eines de
comunicació i coordinació que
permeten registrar i transmetre
ordenadament la informació
d’una empresa.
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tècnica i execució de tot tipus d’actes empresarials i de tots els seus documents,
així com de les jerarquies, precedències i comportament dels executius.

Elements bàsics dels manuals d’estil:

1. Definició i filosofia de la marca. No és fàcil comunicar quina és l’essència
de la marca, així que el manual ens ajudarà a establir-ho.

2. Logotip. És molt convenient que diguem a la guia quin és l’ús correcte del
logotip, el color el codi CMYK (sigles de cyan, magenta, yellow i key), com
s’ha d’utilitzar quan el fons és clar o quan és fosc, la mida mínima i màxima
per a la impressió (en mm) i per a web (en píxels).

3. Tipografia. És important que marquem la font o família de lletres que
utilitzarem, la mida, el color o colors i les jerarquies, i les variacions de
la tipografia dins del text. No hem d’oblidar la negreta, la cursiva ni el
subratllat o altres especificacions que creiem convenients.

4. Els colors. És un dels elements més importants perquè pot definir la
diferència entre una marca i una altra. Hem d’incloure els colors que són
principals i els que són secundaris, així com els tipus de lletra, ja que això
aporta equilibri i ajuda a distingir-nos.

5. Característiques del llenguatge: claredat, precisió, informació en positiu,
etc. És important com ordenem les paraules i de les frases, la puntuació
(coma, punt i coma, punt), el gènere (masculí, femení, formes neutres...),
l’ús dels verbs (com utilitzar correctament l’infinitiu i el gerundi, les
concordances) i finalment els adverbis i adjectius.

6. Redacció del missatge. És com volem que el text transmeti l’essència
de la marca de l’empresa. El to pot ser formal, neutre, informal, causal,
d’optimisme proactiu, de tu o de vostè... No és el mateix escriure en
publicacions de les xarxes socials, que una entrada en un blog o una nota de
premsa.

7. Ús d’imatges i fotografies. A l’hora de triar les fotografies hem de pensar
en el caràcter, el valor i la marca, i han d’estar d’acord amb els principis
empresarials. També hem d’assenyalar les mides i l’ús de Flickr, dels
copyrights i d’altres temes legals.

2.2 Protocol intern

Per protocol intern s’entenen tots aquells actes que es realitzen dins l’àmbit
empresarial o institucional i que han de seguir unes pautes de conducta.

Tenir un estil propi, relacionar-se d’una forma adequada, prestar atenció als
públics, cuidar els detalls en les presentacions o visites a les instal·lacions ,i molt
més, és el que marca la diferència d’una empresa a l’altra a l’hora de relacionar-se.
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Per aquest motiu una gran part de les empreses, per no dir totes, tenen un
manual de protocol intern. És un instrument que impulsa la qualitat i que
incideix directament en el compte dels resultats perquè ajuda a diferenciar-se dels
competidors. A més a més, ha de formar part del pla general de comunicació de
la organització.

La missió fonamental d’un manual intern de protocol consisteix a establir un estil
propi, tot adaptant les normes protocol·làries tradicionals a l’estructura, la filosofia
de l’empresa i la imatge general que vol projectar l’entitat a més a més d’enfortir
la fidelització dels clients davant dels competidors.

Tenir un estil propi, relacionar-se de manera adequada, prestar atenció als públics,
cuidar els detalls en les prestacions o visites a les instal·lacions és la raó principal
de tenir un manual de protocol intern que repercutirà en gran mesura en els
resultats de l’empresa.

Que les empreses inverteixin en protocol i relacions públiques (RP) és molt
rendible: no només en l’aspecte econòmic sinó també pel que fa a la imatge i
la comunicació que es vol projectar.

Atendre de manera adequada les visites, els proveïdors i els clients, i tenir unes
relacions cordials i fluides amb altres organitzacions, institucions i organismes
oficials i privats és una bona targeta de presentació de l’empresa.

Els manuals de protocol intern solen ser relativament breus i recullen una sèrie de
normes no escrites o tradicions que comprenen tots els aspectes imprescindibles
per als actes que du a terme l’empresa. Entre altres temes, estableixen els criteris
en la constitució de presidències, el tractament de les visites generals i especials,
la recepció d’autoritats, el llibre d’honor, l’ús de les banderes oficials i les de
l’empresa, etc.

Quan les empreses són multinacionals (com Inditex, Banc Santander, McDo-
nald’s...) amb un conjunt molt divers d’actes protocol·laris és impossible deter-
minar un sistema rígid de precedències, de manera que podem trobar empreses
que poden arribar a tenir quatre llistes de precedència de càrrecs segons l’acte
que han de realitzar i altres empreses que només en tenen un. La dimensió de
l’empresa determinarà els protocols que aplicarà.

Per bé que les normes protocol·làries són diferents segons la magnitud de l’em-
presa, el nombre de departaments i els actes que s’han de celebrar, el manual
de protocol intern haurà d’establir una sèrie de criteris que aniran referits als
següents elements:

1. Filosofia general de com celebrar els actes empresarials (descripció com
més detallada millor dels aspectes relacionats amb els actes principals:
escenaris, banderes, cerimonial, etiquetes...).

2. Aplicació de la normativa vigent del Protocol envers les autoritats públiques.
És evident que hi ha una normativa que prové del Govern de l’Estat, que
serà la base, i després caldrà veure com cada comunitat autònoma regula
protocol·làriament les seves institucions. Pel que fa a la normativa estatal

Importància del protocol

Una marca empresarial amb
protocol és molt més fiable, més
sòlida, més creïble, més
estimada i molt més duradora.

Podeu veure les
normatives, estatals i
catalanes, a la secció
“Annexos” del web del
mòdul.
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hi ha el Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost, “por el que se aprueba el
Ordenamiento General de Precedencias en el Estado”. I pel que fa a la
comunitat autònoma de Catalunya les normes base són: la Llei 13/2008,
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del govern; el Decret
189/1981, de 2 de juliol, que estableix les normes de Protocol i Cerimonial
en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

3. Precedències quant a col·locació d’autoritats de l’empresa.

4. Previsió de precedències en ordenaments mixtes, és a dir, quan a l’acte
assisteixin autoritats o executius d’altres empreses o institucions.

5. Establiment de situacions en què se cedirà la presidència i davant de quines
autoritats es farà aquesta cessió.

6. Ús i col·locació de símbols i banderes, així com l’ús de quins himnes que
s’hauran de tocar.

7. Creació i reglamentació de recompenses. Formes, lloc i moments en què
s’hauran de lliurar.

8. Regals de prestigi i manera de lliurar-se. Obsequis que es poden fer al
personal en circumstàncies concretes.

9. Llibre d’honor -i assenyalar qui pot signar-hi-.

10. Tractament de les efemèrides i tradicions.

11. Tractament de jornades de portes obertes.

12. Ritual de presentació de la memòria anual.

13. Fires i exposicions.

14. Col·laboracions amb altres entitats.

15. Tractament de les visites de socis i accionistes.

16. Tractament de les visites que sol·liciten altres entitats.

17. Patrocini i mecenatge.

18. Qualsevol activitat quotidiana que requereixi seguir unes pautes.

2.2.1 Tipologia de la comunicació interna

La comunicació interna és la que es dirigeix al públic intern de l’empresa, en
concret als treballadors. La comunicació externa és la que es dirigeix al públic
extern de l’empresa: clients, proveïdors, institucions, entorn... Els mitjans que
s’utilitzen són el vincle que materialitza els objectius que cal seguir i que la imatge
que es vol donar sigui interioritzada pels treballadors de l’empresa i el personal
que hi col·labora.
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Per tant, la comunicació en les organitzacions és un element integrador del sistema
i és la manera de coordinar les activitats dels individus amb relació a les regles
que serveixen a l’organització per aconseguir als objectius. La comunicació es pot
donar tant en les organitzacions com en grup.

Respecte a la comunicació en les organitzacions, podem distingir entre:

• Comunicació ascendent. Algú comunica informació, idees, opinions,
suggeriments o queixes a una altra persona que es troba en un nivell jeràrquic
superior. Aquesta comunicació estimula i fomenta la participació dels
empleats i, a més a més, aporta idees valuoses que ajuden a millorar el
funcionament de l’organització.

• Comunicació descendent. Algú comunica informació, idees, instruccions,
opinions, suggeriments o queixes a una altra persona que es troba a un
nivell jeràrquic inferior. El mètode més ràpid per informar i motivar és
la comunicació vertical. L’eina més utilitzada per transmetre informació a
nivells inferiors és la comunicació per escrit. Mentre que la comunicació
oral és òptima per transmetre instruccions i decisions ràpides que poden
necessitar aclariments.

• Comunicació horitzontal. Els membres d’un mateix nivell jeràrquic es
comuniquen per vies oficials utilitzant els canals formals (entre departamen-
tals) o informals (introdepartamentals).

La comunicació interna més habitual és la jeràrquica o descendent, que permet
potenciar el treball en equip, la professionalitat, el compliment de normes i la
motivació del personal. Però les altres dues també són importants; com més oberta
i dialogant sigui l’empresa, més acceptarà les tres formes de comunicació.

D’altra banda, tenim el rumor. Es tracta d’un mitjà de comunicació universal
de caire informal. Tenint en compte que les càrregues emocionals i personals
poden distorsionar el contingut del missatge, mitjançant el rumor les informacions
s’abrevien, distorsionen i s’exageren. Pensem que un rumor pot no transmetre
informació falsa o negativa, però la seva principal característica és que són
informacions no confirmades perquè no hi ha prou informació oficial o perquè
la informació no és creïble.

Com es pot frenar un rumor? La resposta és fàcil: es frena amb la informació, que
ha de ser vertadera, amb dades sòlides i textos clars. Aquesta informació ha de ser
estesa per una font competent i creïble dins de l’empresa, els portaveus. A més a
més és important difondre-la tant com sigui possible per evitar que es produeixin
altres rumors.

La situació ideal és que hi hagi un flux permanent d’informació rellevant que
eviti la generació de rumors. Per aconseguir-ho són vitals els sistemes de
retroalimentació que permeten als RP escoltar i conèixer les inquietuds dels
membres de l’organització.

Evitar rumors

Una organització que escolta i
parla de manera habitual i
pertinent, difícilment patirà la
reproducció de rumors.
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El treball en equip

La comunicació en grup depèn del nombre de persones que el constitueixin
i té l’objectiu d’aconseguir la interrelació entre els membres i assolir millors
dinàmiques. Com que hi ha una gran varietat de factors que influencien els grups
i la seva formació, també hi ha diverses tècniques que ajuden a perfeccionar el
treball que es realitza en grup; són les següents:

• Desenvolupar el sentit d’unitat, és a dir, de nosaltres.

• Encoratjar les actituds positives en situacions adverses.

• Estimular les persones a pensar activament.

• Estimular les persones a escoltar correctament.

• Promoure la cooperació interpersonal.

• Desenvolupar qualitats i virtuts personals com poden ser: la responsabilitat,
l’autonomia i la creativitat.

• Superar les barreres intrapersonals, com poden ser: les pors, les inhibicions,
els sentiments d’inseguretat, els sentiments de superioritat...

Per treballar en grup caldrà, doncs, que tinguem en compte: les personalitats
dels membres, les edats, els interessos, el nivell d’experiència, la mida del grup
i finalment també haurem de considerar l’espai físic on es realitzarà el treball en
grup.

En les reunions de feina la comunicació en grup es desenvolupa tenint en compte
el nombre d’assistents. Si el grup és molt reduït, cada membre pot dirigir-se a qui
li convingui de manera personal, però si és més nombrós, s’ha de dirigir a tothom
i mai a una sola persona o al moderador. En les reunions de feina es produeixen
reaccions positives o negatives. Les reaccions negatives reflecteixen desacords i
tensions, mentre que les reaccions positives mostren acords, distensió i solidaritat.
Però l’èxit d’una reunió no es mesura pel nombre de reaccions positives o
negatives, ja que en alguns casos pot reflectir falta d’interès, compromís, falta
d’implicació o indiferència en un clima tens o forçat.

Com que els grups no són uniformes, sorgeixen les tipologies de grups; en una
empresa poden haver-hi grups segons:

• El temps:

– Grups permanents organitzats de manera formal i amb continuïtat a
l’empresa. Aquests grups s’encarreguen de les tasques habituals.

– Grups temporals formats per atendre les necessitats puntuals de l’em-
presa. Solen ser grups que es dediquen a tasques de desenvolupament
i innovació.

• El nivell formal:
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– Grups formals. Són previstos per l’organització.

– Grups informals. Són basats en les relacions espontànies.

• La finalitat:

– Grups de producció o projecte. Es creen per tasques determinades, per
realitzar un producte o una investigació.

– Grups de negociació. Es creen per resoldre conflictes. Estan formats,
bàsicament, pels sindicats, els comitès d’empresa o els representants
dels treballadors.

– Grups de sensibilització. Es creen per l’existència de possibles canvis
i desenvolupament de l’organització.

• La jerarquia:

– Diferenciació vertical. Directius de planificació, executius i comanda-
ments intermedis, grups de treballadors i operaris.

– Diferenciació horitzontal. Proporcionen serveis especialitzats (inves-
tigació i producció).

2.2.2 Els mitjans de protocol intern

Transmetre missatges corporatius, informar sobre el que passa dins de l’empresa,
motivar i establir una línia de comunicació eficaç entre els treballadors, són
algunes de les fites que s’han d’assolir a través de la comunicació i el protocol.
De manera que podem distingir entre:

• les eines orals

• les eines escrites

• material de benvinguda, publicacions, regals...

• la comunicació financera

Les eines orals

Les eines orals són els mitjans que tenen la paraula com a absoluta protagonista;
les més importants són tres:

• conversa cara a cara

• conversa telefònica

• discursos i conferències
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La conversa cara a cara

La conversa cara a cara és el procediment més habitual, la manera més senzilla
i elemental de comunicació a l’hora de ser un bon RP. Té una sèrie de regles
bàsiques:

• Hem d’escoltar amb efectivitat, deixant parlar l’interlocutor. S’ha de posar
en pràctica l’escolta activa per conèixer els seus pensaments, motivacions i
estat d’ànim.

• Hem de buscar l’equilibri entre el que pensem i el que escoltem.

• Hem de mantenir una posició corporal durant el diàleg que transmeti, amb
els gestos, que ens interessa el que ens diuen.

• Hem de mantenir contacte visual de manera no dominant o intimidatòria.

• Hem d’escoltar sense interrompre, amb un somriure i amb expressió d’as-
sentiment. No cal estar-hi d’acord.

• L’escolta ha de ser reflexiva, és a dir, cal mostrar empatia, comprendre els
sentiments de qui ens parla. Això ens ajuda a aclarir els missatges i promou
l’enteniment mutu.

• Tractarem de comprendre el punt de vista de qui parla i acceptar les seves
opinions, encara que no les compartim.

• Hem d’eliminar obstacles que frenin la comunicació: crítiques, desqualifi-
cacions, exigències, prejudicis.

• Hem de respectar l’espai vital que l’altra persona vol mantenir.

La conversa telefònica

La conversa telefònica és el segon mitjà en importància dins d’un relacions
públiques. El telèfon és una eina insubstituïble de treball. Es configura cada cop
més com una eina ràpida i útil i que pot arribar a prestar multitud de funcions.
Podem utilitzar la comunicació telefònica de tres formes:

• Ascendent: línia oberta a les preguntes dels treballadors. Els treballa-
dors i col·laboradors tenen la possibilitat de formular preguntes de manera
molt senzilla: despenjant el telèfon. Però és evident que requereix un
cost, que potser per a una gran empresa no sigui considerable, però sí per
a una petita o mitjana empresa. El sistema més utilitzat és el de gravar
les preguntes i fer-ne la transcripció com a mínim un cop a la setmana
i reconduir-les al departament que correspongui. Si és una informació
general, la resposta es reconduirà a altres eines com el tauler d’anuncis, el
butlletí intern...

• Descendent: butlletí telefònic. Es tracta d’un missatge gravat, breu (no
més de tres minuts), clar i concís, en què es diu el més essencial. Es
configura d’acord una graella de programació permanent i constantment
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actualitzada. L’estil ha de ser adequat, així com el to de veu utilitzat.
Finalment quedaria la redacció del butlletí, en què caldria aplicar els
mateixos criteris que utilitzem per butlletí escrit.

• Múltiple: teleconferència. Permet reunir el personal, a través de terminals,
quan està geogràficament distant. Aquesta forma està perdent completament
la seva funció, perquè ara ja hi ha els nous programes i aplicacions en línia
o pel mòbil.

Ara bé, per utilitzar correctament la conversa telefònica hi ha una sèrie de normes
bàsiques que haurem de seguir:

• Si truquem nosaltres, respectarem els horaris i tindrem cura de la qualitat
de la veu i l’entonació per substituir la falta de presència corporal.

• Ens hem d’identificar ràpidament, encara que parlem amb algú que conei-
xem.

• Si ens equivoquem de número, demanarem disculpes: no penjarem mai
directament.

• Ens hem d’expressar amb brevetat, precisió i claredat.

• No hem d’allargar la conversa, i l’ha de finalitzar la persona que truca.

• Si ens truquen, no hem de mostrar contrarietat per la trucada rebuda. En el
cas de no poder-la atendre, ens disculpem i busquem un moment per retornar
la trucada.

• Hem de tenir paciència per escoltar.

• Hem d’intentar entendre els aclariments sol·licitats.

Els discursos i les conferències

Tant els discursos com les conferències són comunicacions verbals unidireccio-
nals. És una exposició que es pronuncia en públic, on hi ha un orador que vol
parlar sobre un tema determinat, normalment amb una intenció determinada. És
justament aquesta intenció la que fa que el discurs es pugui catalogar de diverses
maneres. D’aquesta manera, tenim quatre tipus bàsics de discursos:

• Discurs d’enteniment o argumentat. En aquest discurs es busca agradar i
complaure el públic amb la finalitat de poder-lo convèncer. Els arguments
que s’hi utilitzen han de ser racionals i convincents, i no han d’aclaparar
l’oient sinó que aquest ha de tenir la sensació que tot el que se li comunica
és veritat. Per exemple: un discurs de negociació per obtenir la fusió entre
dues empreses.

• Discurs referencial o informatiu. Aquest tipus de discurs pretén transmetre
dades amb precisió i de manera concreta; vol informar, presentar fets
i esdeveniments provinents d’un/s fet/s real/s. L’emissor exposa el seu
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discurs de manera objectiva i directa, deixant de banda les seves pròpies
opinions. Per exemple: un discurs sobre la sortida a borsa d’una empresa
o la inauguració d’una nova empresa. Es caracteritza per l’ús de terceres
persones, temps verbal en indicatiu, oracions impersonals i algunes vegades
es presenten dades tècniques.

• El discurs persuasiu. S’utilitza per influir en les actituds, les creences,
les opinions. Perquè aquest discurs sigui efectiu ens calen una sèrie de
tècniques com per exemple: cridar l’atenció, crear la necessitat, mostrar
satisfacció i recolzar el missatge amb arguments.

• El discurs expositiu. En aquest discurs s’exposen una sèrie de fets de
manera clara, concisa i objectiva sobre una temàtica en particular. La seva
estructura es compon d’una introducció, d’una explicació i, finalment, d’un
resum on es repassen les idees principals. Per exemple: quan s’explica
l’ampliació de l’empresa amb una nova cadena productiva.

Un fet és inqüestionable: el que diguem en el nostre discurs ho hem de dir de
manera honesta i transparent, sense ambigüitats, exageracions o arguments
enganyosos.

Criteris específics de les intervencions orals

És evident que amb una intervenció oral no només es pretén informar, sinó que
també es busca obtenir una determinada resposta. Però, certament, en el protocol
intern s’han de seguir uns criteris específics per a cada tipus d’intervenció oral.

Per preparar un discurs o una conferència els criteris que cal seguir són:

• S’ha de ser objectiu; això ens permetrà modificar les opinions, actituds o
tendències de qui ens escolta. Hem de fer servir un llenguatge senzill, una
dicció clara i un missatge interessant.

• S’ha de ser natural i amable.

• El discurs o la conferència pot ser parlat/da o llegit/da. El més important és
que no s’improvisi: s’ha de portar ben preparat, i per aconseguir-ho hem de
seguir tres pautes: la primera, posar-se davant d’un mirall per controlar el
llenguatge verbal i no verbal; la segona, fer servir una gravadora per corregir
l’entonació, la dicció i el volum de la veu, i, la tercera, calcular el temps que
hem d’estar parlant. El discurs ha d’estar preparat amb un guió previ però
sense anotacions a la vista del públic. Quan el discurs és llegit ha d’estar
preparat igualment.

• S’ha d’establir una relació d’idees entre l’orador i el coneixement que té
l’audiència sobre el tema que es tracta. S’han de relacionar les idees perquè
ens resultin més fàcils de recordar. Ens hem de basar en exemples concrets;
podem introduir una nota d’humor per captar l’atenció dels oients; no hem
de cansar l’oient; hem d’exposar els nostres arguments basant-nos en fets,
figures i exemples, i, finalment, per tancar el discurs, hem d’exposar les
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conclusions que van lligades directament als interessos d’aquells que ens
escolten i que, a més, responen a les seves motivacions, satisfaccions i
necessitats.

• No estem obligats a dir-ho tot, només cal dir allò que els altres han de
conèixer. El més difícil és saber on hi ha la línia entre allò és que essencial
i allò que és accidental. La prudència i la consciència seran les millors
conselleres per prendre una decisió. Per exemple, quan una empresa ha de
retirar del mercat un producte, té l’obligació de dir per què el retira, si són
raons sanitàries o raons estratègiques, però no està obligada a dir quin és el
marge de benefici o el cost de la producció.

Per organitzar i preparar rodes de premsa:

Una roda de premsa és un acte informatiu. Els mitjans de comunicació es convo-
quen quan és absolutament necessari, perquè difonguin una determinada notícia
o informació. Convidar els mitjans, tant locals com nacionals o internacionals,
dependrà de la notícia que vulguem donar i de l’interès que pugui generar.

Com que la roda de premsa serveix per informar i donar detalls sobre quelcom
(producte, fet o servei), hem de ser clars i directes a l’hora d’oferir el missatge.
S’han de complir els objectius per als quals s’ha organitzat la roda de premsa, i
hem de tenir clar que els mitjans que convidem reflectiran la notícia tal com teníem
pensat divulgar-la.

Els recursos necessaris per convocar la roda de premsa i portar-la a terme són:

1. Hi ha d’haver els recursos humans, un portaveu, un relacions públiques, un
fotògraf, les hostesses, un audiovisual i cos de seguretat si s’escau.

2. Lloc on se celebra la conferència de premsa.

3. Pel que fa al suport físic, s’ha de tenir cura de la idoneïtat de l’espai i la
decoració interior on se celebra la conferència de premsa.

4. S’ha de tenir un suport físic complementari com ara invitacions, un dossier
informatiu (és un document escrit en suport físic o digital que presenta
informació de la institució), pissarres, panells i pantalles.

5. L’elaboració del dossier és un document de suport que necessiten els
periodistes abans d’anar a la roda de premsa per facilitar la seva feina

6. Cal comprovar tota la documentació.

7. Cal establir un sistema de recollida i comprovació de la informació.

8. Pel que fa a l’elecció de la data, hem d’evitar que coincideixi amb un
altre esdeveniment important o rellevant al mateix dia perquè perdríem
popularitat i audiència. L’hora idònia per convocar una roda de premsa és
al matí, de 10.00 h a 12.00 h.

9. Les invitacions als periodistes han de ser acurades per tal de no excloure
cap mitjà de comunicació que pugui estar relacionat amb el tema que s’hi
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tractarà. Les invitacions s’han d’enviar com a mínim 48 hores abans i com
a màxim una setmana abans. Un dia abans de l’esdeveniment s’acostuma a
fer una trucada recordatòria per confirmar l’assistència.

10. El lloc triat per fer la roda de premsa ha de ser cèntric i de fàcil accés.

11. El dia de la celebració, l’acte començarà amb puntualitat, la presentació es
farà a càrrec de la persona designada i no ha de durar més de cinc minuts. La
clau és que l’exposició sigui breu i mostrar la capacitat de síntesi per deixar
temps a les preguntes. Finalment repartirem la informació –o un dossier
amb la informació complementària– per acabar de completar la notícia.

12. S’ha d’arribar al lloc de l’acte uns minuts abans (aproximadament uns
trenta) per comprovar certs detalls com: la megafonia, els serveis, els rètols
identificadors de la taula presidencial i el control d’acreditacions, entre
d’altres.

13. Com a darrera atenció, es pot convidar a un cafè o beguda analcohòlica a
tots els assistents de l’acte.

La feina, però, no conclou aquí. Un cop feta la roda de premsa i quan la notícia
ja hagi sortit als mitjans de comunicació, és convenient fer un seguiment per
saber quina és la repercussió de la informació aportada i de l’acció comunicativa
realitzada.

Les eines escrites

Les eines escrites són els mitjans que tenen el paper físic o digital com a
protagonista absolut. L’organització necessita que la comunicació escrita sigui
fluida, per tant, la difusió de la comunicació escrita es pot fer a través de diferents
eines:

1. A través d’una revista o diari intern, coneguda també com a house
organ, que està dirigida exclusivament als treballadors i té dos objectius:
la integració transversal i l’amplificació de la cultura organitzativa. Es fa
servir, sobretot, en els casos en què els treballadors es troben allunyats de
l’ús de sistemes informàtics i quan hi ha una àmplia dispersió geogràfica.

2. Els informes. Poden ser anuals i específics. L’anual té com a objectiu
informar del funcionament de l’empresa i té uns quants trets essencials:
l’estat i evolució de l’empresa, incloent-hi les previsions del negoci, els
esdeveniments principals i l’aplicació de noves tecnologies. L’específic es
crea per resoldre un tema en concret i no va dirigit a tots els treballadors sinó
a aquells que s’hi veuen directament afectats. El contingut s’ha d’expressar
de manera clara.

3. Les circulars. Es tracta d’un conjunt de missatges que es poden dirigir tant
a tota l’empresa com a un dels seus departaments. La idea és que irradiï
la informació a tots els membres a qui vagi dirigida, d’aquí el seu nom.
Les circulars tracten temes organitzatius, com ara qüestions administratives,
avisos, convocatòries de reunions, entre d’altres.
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4. La bústia de suggeriments. Té un caràcter marcadament ascendent i la
poden aprofitar tots els treballadors, ja que habitualment els missatges que
es dipositen solen ser anònims. Un cop el cap rep o té coneixement dels
suggeriments pot motivar els seus treballadors tot fent al·lusió als missatges
rebuts i que, per tant, s’han tingut en compte.

5. Els butlletins informatius. Molt probablement és l’eina més quotidiana
de comunicació dins de les empreses, per bé que el seu format ha variat
al llarg dels anys i bàsicament encara es dona en suport digital. Sol ser
un text relativament breu i poc profund, de caràcter institucional i amb
una periodicitat definida. L’objectiu final és informar sobre la cultura
empresarial.

6. Els memoràndums. El seu objectiu és transmetre ordres, contestar
qüestions plantejades i enviar informes a la resta de departaments que
constitueixen l’organigrama empresarial. En definitiva, és una manera de
comunicar de forma breu assumptes de caràcter administratiu.

7. Tauler d’anuncis. Es pot utilitzar en tots els sentits de la comunicació: cap
als caps, cap als treballadors i cap als departaments. Aporten flexibilitat de
continguts i a més a més complementen altres eines de la comunicació. El
contingut pot ser:

• Informacions legals obligatòries establertes per llei: horaris, dies
festius, revisions mèdiques, mesures de seguretat i higiene a la feina i
informacions sobre els riscos laborals.

• Informacions pròpies i socials de l’organització: resultats de feina
o econòmics, factors del sector que influencien l’empresa, esdeveni-
ments socials, campanyes de sensibilització, trobades socials i espor-
tives (sopars d’empresa).

8. Les cartes (al director o a qui considerem oportú) o les preguntes fre-
qüents. Per bé que es podria pensar que es tracta d’un element residual,
la carta encara es fa servir en moltes empreses i per això l’esmentem. Per
fer servir aquesta eina ens cal una sèrie de criteris:

• La redacció i els continguts generals s’han d’adaptar al destinatari
i als diversos temes que s’hi tractin. Els principis que cal seguir
són: claredat, concisió i simplificació, cohesió, precisió i propietat
en l’ús dels termes, selecció d’informació, ordre dels continguts i
organització dels paràgrafs breus i separats.

• Els tractaments han de ser en primera persona del singular (jo) i segona
persona per referir-nos al receptor (vós). En les cartes menys formals
es pot utilitzar la segona persona del singular (tu) i si es vol donar un
valor col·lectiu, la primera del plural (nosaltres).

• Pel que fa a l’estructura, n’hem de destacar els elements més impor-
tants perquè la carta té uns graus de formalitat molt marcats (vegeu la
taula 2.1).

Grau de confiança a les
cartes

La forma d’encapçalar i acabar
una carta determina el grau de
confiança envers la persona a la
qual s’escriu.
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Taula 2.1. Estructura d’una carta

Estructura Elements que la integren Ubicació correcta

Encapçalament-Capçalera Nom de l’organisme que envia la carta; adreça i
telèfon

Marge esquerre del document

Dades del destinatari Nom i cognoms, segons la formalitat de la carta;
adreça, codi postal i municipi

Marge superior (s’omet si es tracta d’una
circular o una carta adreçada a diferents
persones amb una mateixa redacció)

Salutació Fórmula segons el context i a qui va dirigida Part inicial esquerra

Benvolgut/da senyor/a (relació habitual)

Senyor/a (la més neutra)

Distingit/da senyor/a (formal)

Cos de la carta Redacció més flexible. Consta de 3 parts

Introducció (1) amb el motiu de la carta

Exposició

Conclusió

Síntesi Expressió de desig, agraïment Nou paràgraf a continuació del cos

Comiat Ha de concordar amb la salutació. Per ordre
creixent

Part inferior esquerra

Cordialment, (la coma sempre cal posar-la)

Ben cordialment,

Rebeu una salutació cordial,

Atentament,

Ben atentament,

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos
atentament,

Quan el comiat inclou una frase, es tanca amb
un punt. Llavors tenim:

a) Mentre esperem la vostra resposta, us
saludem atentament.

b) Us agraïm per endavant el vostre interès i us
saludem atentament.

Peu de carta Marge inferior dret

La signatura (2) Primer va el nom i després el càrrec, sense
article determinat

Per sota del peu de carta

Aclariments sobre la taula que descriu l’estructura d’una carta

La introducció (1) té diverses fórmules, les més utilitzades són:

• Informatives. Ens plau comunicar-vos... / Us faig saber...

• Sol·licituds. Us escric per demanar-vos... / Amb aquesta carta us vull demanar...

• Tramesa. Ens plau fer-vos arribar... / Us trameto adjunta...

• Resposta. En resposta a la vostra carta data del X... / Amb relació a la vostra carta...

• Exposició. Desenvolupament dels fets, arguments.

L’estructura de la signatura (2) és la següent:
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• Nom i cognoms (identificació personal).

• Càrrec (identificador funcional).

• Datació. Ha d’anar situada al final, després de la signatura; cal fer esment de dos aspectes:

– La població: no va precedida de preposició i se separa de la data amb una coma.

– La data: el dia i l’any s’escriuen amb xifres i el mes amb lletres; no hi ha d’haver punt
final.

Altres opcions de comunicació interna a l’empresa

Les relacions públiques han de considerar com a opcions plausibles totes aquelles
que compleixin amb els objectius proposats, constituint un camp obert a la
imaginació i a la creativitat i sense menystenir les opcions més clàssiques, de
resultats comprovats. Altres formes de comunicació interna són:

• L’equipament de benvinguda (Kit de benvinguda). Es tracta d’una eina
relativament nova que procedeix directament del màrqueting relacional
extern i adaptat al client intern. La idea és integrar des del primer moment
els nous col·laboradors amb l’empresa i els seus objectius, i fer-los sentir
còmodes i reconeguts ja des d’un estadi primari. Pot consistir en una carta
personal signada físicament per la gerència i un petit dossier amb una breu
descripció de què fa l’empresa, quina missió té, quines expectatives es
presenten...

• Publicacions d’empresa. Sota un disseny més tradicional i en format
paper, és possible l’edició d’una publicació periòdica que informi empleats
i col·laboradors de continguts relacionats amb l’empresa, el seu mercat i
el seu entorn natural. Aquest vehicle es considera útil per a la missió de
comunicació interna quan el destinatari es visualitza com a molt proper.
La presència d’articles i treballs procedents dels mateixos destinataris és
determinant per a l’acollida, la lectura i l’aprofitament. En aquest sentit, és
més rendible que els canals de comunicació interns digitals, generalment
més insensibles i anònims, allunyats del tracte humà. En qualsevol format
o periodicitat és un instrument de molt valor si tenim en compte el seu cost.

• Regals, lots de Nadal, detalls.... Són formes molt clàssiques de les
relacions públiques a l’interior de les empreses, que han anat evolucionant
i prenent noves formes, per bé que encara es consideren de gran efectivitat.
Els regals suposen concretar el reconeixement de l’empresa a l’esforç
realitzat i d’una determinada trajectòria professional dins de l’organització i,
per tant, convé que siguin objectes que s’integrin en el dia a dia del receptor,
com pot ser, per exemple, un rellotge de marca o un article equivalent. El
tradicional lot de Nadal, més d’abast general per a tota la plantilla, és propi
d’un context més afectuós i de transmissió d’emocions, fet que contribueix
al reconeixement d’una tasca ben feta.

Equipament de benvinguda
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La comunicació financera

La comunicació financera mereix un apartat especial perquè fins no fa gaire
era tractada com una qüestió confidencial de l’empresa: es considerava que els
treballadors o les persones alienes no havien de saber per res els resultats i els
comptes financers de l’organització.

“La comunicació financera és el conjunt d’estratègies de comunicació, tant a través com
fora dels mitjans de comunicació, que una empresa o institució duen a terme per dirigir-se
a un públic específic (denominat sector financer, compost per inversors –reals i potencials–
i per professionals de les finances –analistes financers, periodistes especialitzats, agents
intermediaris...-) o a un públic inespecífic disposat a cotitzar voluntàriament amb diners per
a la provisió de fons de l’organització.”

J.L. Piñuel Raigada (1997). Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones

(pàg.149).

Segons aquesta definició de “comunicació financera”, els públics als quals va
dirigit el missatge són els inversors institucionals, els accionistes directes, els
periodistes especialitzats i els petits estalviadors.

Les eines que tenim a l’abast per dur a terme la comunicació financera són:

• Anuncis financers amb valoracions periòdiques sobre la situació financera.

• Obligacions legals.

• Informe anual, que té dos objectius principals: realitzar un missatge
institucional i presentar les xifres de l’organització.

Si la nostra empresa cotitza en borsa, la comunicació financera és bàsica. Per què?
Perquè la percepció dels inversors que puguem buscar es troba condicionada per
la cotització que tinguem en borsa. Això no significa que només les empreses que
cotitzen en borsa han de fer comunicacions financeres, també les empreses que no
cotitzen i busquen inversors serà bo que realitzin aquest tipus de comunicació, ja
que dona la fiabilitat i la transparència empresarial necessària.

La comunicació financera es pot dividir segons dos tipus de funcions:

• La individual, referida a totes aquelles accions empresarials realitzades des
de la voluntat i amb la intenció d’atreure el nombre més gran d’inversors
possibles.

• La legal, referida a la que obligatòriament hem d’acomplir perquè així ho
estableix la normativa.

2.3 Protocol extern

Entenem per protocol extern tots els actes que es realitzen fora d’una l’empresa
o institució i que necessiten unes pautes de conducta perquè es puguin portar a
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terme. L’objectiu d’aquest tipus de protocol és projectar una imatge positiva cap
a altres entitats o individus amb la finalitat d’aconseguir el suport o la interacció.

També el podem definir com la manera d’organitzar els convidats en un acte,
assignant a cada persona el lloc que li correspon d’acord amb el càrrec que té i
acompanyar-ho dels símbols propis, com per exemple: escuts, bandes, banderes...

Mentre que en les empreses privades el protocol intern està per sobre de l’extern,
en les institucions públiques és el revés, el protocol més important és l’extern. Així
tenim que hi ha un conjunt d’actes públics que són altament protocol·laris, com
per exemple la desfilada del Dia de les Forces Armades o la presa de possessió
d’un nou govern.

A més a més també hi ha actes organitzats pel sector privat als quals assisteixen
com a convidats autoritats de diferents rangs, com per exemple la inauguració
d’una nova fàbrica a la qual es convida el president de Govern o el lliurament de
títols de graduats en màsters i graus al qual es convida el president d’una comunitat
autònoma.

Sigui protocol extern empresarial, institucional o mixt, és cert que quan veiem
la fotografia d’un acte és perfecta o quasi perfecta. Per què? Perquè tots els
elements que la formen són on han de ser i mostren un ordre perfecte: les persones,
els espais, les banderes, els himnes... I això és gràcies a l’aplicació correcta del
protocol.

En ple segle XXI hi ha nombrosos esdeveniments que interrelacionen el sector
privat i el públic, però això no ha estat sempre així ni respecte a la interrelació
ni a les normes que ho regulen. Mentre que fa més de 30 anys que en l’àmbit
institucional es regula el protocol amb el Reial decret 2099/83 sobre l’Ordenació
de Precedències en l’Estat, per a l’empresa no hi havia res en l’àmbit normatiu.

Per tant, en l’àmbit empresarial es feia molt difícil aplicar unes pautes de
comportament a l’hora d’organitzar un esdeveniment. No se sabia com s’havien de
diferenciar els tipus d’actes, no es tenien clares les presidències ni les precedències.
Només es regien, en els seus estatuts i organigrames, els usos socials i els seus
costums.

El sector privat va necessitar establir una sèrie de normes d’organització i la
solució la va trobar en el mateix Reial decret 2099/83: va adaptar les normes
institucionals al món empresarial. Es va mantenir, no obstant això, la diferència
entre el protocol institucional i el de l’empresa, ja que en els actes empresarials el
que és important és la finalitat de l’acte per sobre de l’organització jeràrquica.

D’aquesta manera, el protocol empresarial es va anar convertint en una eina de
treball per planificar i organitzar tots els actes i per ajudar directius i executius en
el món de les relacions empresarials. És per aquest motiu que les empreses han
de tenir uns coneixements bàsics de protocol bàsics per assistir a qualsevol acte,
com a convidat o com a amfitrió, ja que una actuació correcta repercutirà en la
bona imatge de l’empresa.

No confondre

No s’ha de confondre “protocol
intern” i “protocol extern” amb
“protocol per a actes” en un espai
interior o en un espai exterior.
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Per evitar errades d’organització i protocol en una empresa classificarem els actes
en:

• Actes relacionats amb els negocis. Els convoquen la presidència o el
departament corresponent, com per exemple una campanya de presentació
d’un nou producte.

• Actes externs de caràcter general relacionats amb la institució. Són aquells
que vinculen l’empresa amb la institució, com pot ser el premi al millor
expedient acadèmic d’estudis universitaris relacionats amb l’empresa.

• Actes interns de caràcter sectorial. Són els actes relacionats amb l’activitat
interna de l’empresa i no hi participen persones alienes a la companyia. Per
exemple, una convenció per explicar les característiques del nou producte
que es llançarà al mercat la pròxima temporada.

• Actes relacionats amb les empreses del grup. Són actes similars als
actes interns, però amb més participació de mitjans, com una junta general
d’accionistes.

• Actes externs de caràcter general, cultural, publicitari i d’imatge cor-
porativa. Són els que se celebren quan l’empresa és patrocinadora, com és
el cas de la presentació als mitjans de patrocini a un equip esportiu.

• Actes de qualsevol tipus a l’estranger, com una fira anual de qualsevol
sector.

2.3.1 Aspectes del tractament a les persones

Un tractament és una denominació de cortesia, de respecte o honorífic, que
es dona a la persona amb qui es parla directament o per escrit per raó de
dignitat, categoria o càrrec, fins i tot per situació social que ostenti respecte al
seu interlocutor.

En aquests darrers 30 anys, l’ús del tuteig s’ha vist incrementat tant en l’àmbit
col·loquial com en el formal. Però hem de saber quan podem tutejar i quan hem de
tractar de vostè les persones amb les quals ens relacionem dins de l’àmbit laboral.
Aquí en tenim uns quants exemples:

• L’ús del tu. Es tracta de la segona persona del singular. És el tractament
habitual entre les persones d’una mateixa família, entre amics i companys
de feina. Denota familiaritat i s’empra sempre en un àmbit informal. Cal
tenir en compte que:

– Dins de les oficines i de les empreses és convenient evitar l’abús del
tuteig, a menys que hi hagi raons d’amistat o de familiaritat en el tracte
que ho justifiquin. Per què? Perquè és sinònim de proximitat.
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– El més correcte és començar pel tractament de cortesia de vostè i més
endavant passar al tuteig. Podem ofendre si tutegem algú sense el seu
consentiment.

• L’ús del vostè/s. Prové de la contracció de la locució antiga vostra mercè.
És el pronom utilitzat per dirigir-se a una persona quan no se la coneix, quan
és més gran en edat que el que està parlant o quan és un superior jeràrquic a
la feina. Denota formalitat i respecte. Per fer servir bé el vostè s’ha de tenir
en compte les informacions següents:

– El tractament de cortesia és la primera mostra de respecte a les
persones.

– Sempre hem de tractar de vostè aquelles persones que ens presenten
per primera vegada.

– Quan tinguem dubte de tractament, utilitzarem el vostè.

– Tractarem de vostès les persones més grans, les que tinguin més nivell
jeràrquic, les que siguin d’un organisme diferent del nostre o les que
no coneguem.

– El cap no ha de tutejar el seu assistent, ni a la inversa. L’ús del tuteig
no fa perdre la confiança però sí que perjudica la imatge de disciplina
i autoritat.

– També hem de fer servir el vostè per respecte a les persones que per
la seva feina no poden tutejar-se, com cambrers, xofers i personal de
neteja.

Tractament en la recepció de personalitats i autoritats

Com a assistents de direcció, sovint estem en contacte amb personalitats i autori-
tats i els rebem a la nostra empresa o els enviem correspondència com saludes o
invitacions. Per aquest motiu és important donar-los el tractament corresponent
segons la seva autoritat, càrrec o dignitat.Per no tenir errors o confusions és
aconsellable tenir un fitxer d’alts càrrecs (FAC): on apareguin totes les dades
anteriors.

La salutació

L’Institut de lletres Catalanes (IEC) defineix la salutació lligant-la a una forma, un
gest o una paraula que serveix per dirigir-se a algú; tant pel que fa a la trobada com
a l’acomiadament. Depenent de com expressem, la salutació serà entesa com un
gest de proximitat, de relacions professionals o afectives. Però s’ha de tenir present
que les cultures marquen les diferents formes de saludar i, per tant, haurem de tenir
molt clar a qui dirigim la salutació i a quina cultura pertany.

En el món dels negocis la manera de saludar-se és un signe d’educació i profes-
sionalitat, però no hi ha una única manera de fer-ho. D’aquesta manera, podem
dividir les salutacions en:

Tractaments de la
Generalitat

A tall d’exemple, vegeu els
tractaments que fa la Generalitat
en aquest enllaç:
bit.ly/1OXwczZ.

http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/teoria/tema122.html
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• Les verbals, les que solem fer amb persones que ja coneixem o que ja ens
han presentat anteriorment.

• Les físiques o de contacte, que se solen donar en presentacions i en altres
moments en què hi ha un contacte físic com una encaixada de mans, un
petó...

• Les mixtes, que són una barreja les dues formes anteriors; a banda d’una
encaixada de mans, també fem servir alguna expressió de salutació verbal
de cortesia.

Molt probablement ens trobarem davant de persones de diferents cultures i de
diferents jerarquies de comandament (vegeu la figura 2.1). La manera correcta
de saludar en el món dels negocis és l’encaixada de mans, signe de franquesa i
honestedat; per aquest motiu el gest es fa amb la mà despullada, és a dir, sense cap
tipus de roba que la cobreixi. En el món occidental, la salutació és una condició
necessària per iniciar qualsevol conversa o diàleg.

Figura 2.1. Maneres de saludar en diferents cultures

En el món dels negocis, tant l’home com la dona es donen la mà per saludar.
Aquesta forma de protocol la trobem definida en alguns països, mentre que en
d’altres l’encaixada no és el gest més habitual. Al Japó, per exemple, es fa una
lleu inclinació, perquè el contacte físic amb les mans es considera antihigiènic. A
Rússia, la salutació és un petó als llavis. Com a salutació en el món occidental
europeu, el petó només es fa als més íntims: la família i els amics.

Com que l’encaixada de mans és la salutació més habitual, hi ha unes regles de
protocol que hem de seguir:

1. Sempre es dona la mà dreta. En el cas d’estar davant d’una persona
esquerrana es dona la mà esquerra.
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2. El palmell de la mà s’estén completament, amb el dit polze cap amunt, i el
braç no es deixa totalment estès.

3. Un cop estan encaixades, s’ha de tancar la mà embolcallant la de la persona
que saludem, en to ferm però sense fer-li mal. S’han de tancar els dits al
voltant del seu palmell.

4. L’encaixada ha de ser breu (ha de durar pocs segons) si volem que sigui
ferma i decidida.

5. Les encaixades s’han de fer amb la força suficient. No han de ser fluixes
(denoten feblesa, timidesa o desconfiança) ni fortes (denoten superioritat
o posició dominant). La suavitat del gest depèn exclusivament de cada
persona, però ha de ser ferm. L’encaixada no ha de servir mai per mesurar
les forces.

6. Només es conclourà la salutació amb un petó (en el cas d’home i dona o
entre dones) si una d’elles dona el permís de fer-ho. Si no, amb l’encaixada
ja n’hi ha prou.

7. La mà ha d’estar neta i seca, si és possible. No s’ha de donar mai la mà amb
els guants posats o amb altres peces que les tapin. En el cas de les dones,
el protocol permet que facin l’encaixada amb les mans cobertes però si no
s’hi fa, millor.

8. El que inicia la salutació sol ser el que marca el temps de durada de
l’encaixada. L’altra persona només ha de seguir el llenguatge no verbal que
utilitzarà l’amfitrió. La persona que ofereix primer la mà és la de més edat.
L’única excepció és amb les autoritats eclesiàstiques, que sempre saluden
els primers, encara que siguin més joves o de jerarquies inferiors, com un
capellà davant d’un príncep.

9. Quan es dona la mà també cal mantenir un contacte visual i, si és possible,
somriure o fer un gest agradable. És incorrecte mirar cap a un altre cantó
mentre se saluda: denota inseguretat o que volem amagar alguna cosa. En
una salutació no es poden portar les ulleres fosques, els ulls s’han de veure
sempre.

10. En cas que sigui una salutació entre un home i una dona, qui inicia l’acte de
salutació és la dona, i l’home li seguirà el gest.

11. Sempre ens podem trobar en situacions molt especials, de manera que les
normes protocol·làries que cal seguir seran les següents:

• Si estem davant d’una persona manca o lesionada d’una mà, li hem de
donar l’altra; en cas que no tingui cap dels dos braços es pot optar per
fer una abraçada breu.

• Si estem davant d’una persona a la qual li falten alguns dits, l’encaixa-
da es fa amb la força correcta: la persona en qüestió ha de notar que
no ens fa por ni rebuig la situació en què ens trobem.
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La presentació

La presentació és un acte breu a través del qual es dona a conèixer una persona a
una altra o a un grup. La dificultat d’aquest acte es troba en el fet de recordar els
noms.

Tant la salutació com la presentació són els primers actes de la comunicació social i
ens ajudaran a crear un ambient més distès. Per aquest motiu hi ha unes pautes que
cal seguir, segons si la presentació és de caràcter social o de caràcter empresarial.

Per a les presentacions de caràcter social:

• Hem d’escoltar amb atenció el nom de la persona que ens presenten; si no
el sentim o no l’entenem el més correcte és demanar disculpes i que ens
el repeteixin. Per això, en el moment de la presentació hem de vocalitzar
perfectament i fer que el volum, amb l’interlocutor, sigui el correcte per
evitar repeticions, que segurament incomoden.

• Quan presentem, primer es dona el nom de pila de la persona de menys
jerarquia i després seguim l’ordre jeràrquic per nivell d’importància.

• Quan el grup és mixt (homes i dones) primer es presenten els homes i
després les dones. Aquesta norma cada cop és més laxa. Però si és un
grup mixt per un concepte d’edats, sempre es presenta primer la persona
d’edat més avançada i la més jove la darrera.

• Si la persona que hem de presentar ostenta el títol acadèmic de més rang, el
títol s’anteposa al nom, per exemple: el Dr. Pere Pruna.

• En la presentació de personalitats hem de donar la prioritat al rang que
ocupen, i el càrrec sempre ha d’anar abans del nom. Per exemple, “li
presento el director general de l’empresa, el Sr. Antoni Juan”. Si hem de
presentar una persona que ostenta un càrrec nobiliari, el més correcte és
primer dir el títol i després el nom.

• En el cas de les senyores, es pot substituir el seu cognom pel del marit,
precedit per la partícula “de”. Per exemple: Sra. de Pérez. En el cas
d’haver de presentar un matrimoni, ho farem amb el primer cognom i de
manera conjunta, per exemple “li presento els Srs. Filippi”, però també
podem utilitzar la següent fórmula: “Li presento el Sr. Filippi i la seva
senyora / i la seva senyora, Angelina”.

Per les presentacions de caràcter empresarial:

• Primer es diu el nom de l’executiu o la persona que representi l’empresa en
l’acte i després el del client o els subordinats/treballadors.

• Quan es presenta una persona per motius laborals o professionals, direm
primer el càrrec i després el nom i cognoms, per exemple: “Li presento
el director del banc X, Sr. Juli Agost”, perquè en l’àmbit laboral és més
important el càrrec que el nom.
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• En el cas d’una jerarquia empresarial, es presenta per ordre ascendent de
jerarquía.

• La dona té precedència davant l’home però en l’àmbit laboral, com a assis-
tent de direcció, té únicament la precedència del càrrec que li correspon.

• Quan la reunió és un dinar professional o una reunió de negocis en una
sala concreta s’ha d’afegir el càrrec o la professió de les persones que
presentarem. En aquests casos també es poden fer autopresentacions, són
pràctiques, ràpides i cada cop més habituals, ja que es disposa de pocs
temps.

En el moment de les presentacions, cal seguir tres regles bàsiques per determinar
l’ordre en què s’ha d’efectuar la presentació:

• Prioritat de rang. La persona de menys rang serà presentada en primer lloc,
seguida de les de més rang.

• Prioritat d’edat. La persona més jove serà presentada primer.

• Prioritat de sexe. Tot i l’evolució permanent que aquesta classe de valoraci-
ons s’experimenten a la nostra societat, la realitat viva en el dia a dia de les
empreses és que a la dona se la presenta primer.

Aquest ordre pot trencar-se, per cortesia, quan coincideixen dos dels supòsits
esmentats. Així, per exemple, l’home d’edat serà presentat a la dona jova, ja que
el factor de l’edat preval sobre si la persona és dona o home. En determinades
ocasions, aquestes excepcions no són interpretables amb certesa, per exemple, si
els rangs són indeterminats o les diferències d’edat no són notòries. En aquests
casos és recomanable, si és possible, esbrinar prèviament quin és el càrrec concret
que té cada persona i quants anys tenen, i en tot cas, cal seguir pautes de ple sentit
comú, basades en les normes de cortesia més elementals.

Quant a les pautes que s’empren en els actes de presentació, són freqüents les
construccions de l’estil: “Senyor/a X, permeti’m que li presenti...”. O bé en
situacions més disteses: “M’agradaria presentar-vos el Sr./Sra.”. Són expressions
que poden ser precedides, si escau, de patrons d’expressió com ara “disculpin” o
“disculpeu” segons el cas.

Les fórmules de resposta més acceptades se circumscriuen a “molt de gust”,
“encantat de conèixer-lo/la”, “és un plaer...” o expressions similars, però no hi
ha un nombre gaire ampli de possibilitats.

En la nostra cultura, els homes es donen la mà en l’acte que es denomina encaixada,
atès que les mans resten connectades i ajustades. És un costum estès que les dones
en el moment de ser presentades es facin dos petons, per bé que no és un acte
considerat obligatori.

En situacions en què hi ha moltes persones, per exemple una reunió multitudinària,
un acte institucional o un esdeveniment similar és totalment plausible la possibili-
tat d’autopresentar-se. En aquests casos, cal dir el nostre nom i cognom sencers,
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el càrrec o funció que exercim a l’empresa i fer servir una fórmula de l’estil de
“permeti’m que em presenti...” i expressar el motiu del nostre interès.

En un moment donat, és possible que no tinguem clar el nom o el càrrec d’alguna
de les persones que cal presentar. Si no ho recordem, i no és possible esbrinar
i resoldre els dubtes, el millor és emprar alternatives de l’estil: “Vostès ja es
coneixen, oi?”. O bé: “En una altra ocasió, ja vaig tenir el gust de presentar-los,
oi?”, sempre amb prudència i tacte.

Rebre i acomiadar les visites a les empreses

En les relacions empresarials és habitual realitzar visites a les empreses per raons
diverses; per exemple, presentacions de productes, de serveis, renovació d’acords,
veure les instal·lacions, assistir a la inauguració d’una nova línia de producció, a
la creació d’un nou punt de venda, per familiaritzar-se amb el que l’empresa mare
determina...

Una de les principals responsabilitats d’un assistent de direcció és la de rebre
i atendre les visites que venen a les instal·lacions de l’empresa. És a dir,
desenvolupar la tasca d’amfitrió. La imatge que hem de donar serà la primera
impressió que s’enduren els clients, així que aquesta imatge ha de ser curosa i ha
d’estar a l’altura de l’empresa que representem. Però no només hi ha el factor
imatge, també hem de ser curosos amb les maneres -el protocol-, que han de ser
impecables i correctes i demostrar la nostra professionalitat.

En relació amb això hi ha unes pautes protocol·làries que poden fer més fàcil
rebre els visitants i garantir que ho estem fent bé. Pensem que, habitualment, les
visites han d’estar programades, fet que ajuda a tenir unes agendes correctes i
evitar els malentesos. Les pautes, segons les circumstàncies, són:

• Quan la persona que ens visita ve de fora i no ens coneix. En cas que
el visitant no viatgi en cotxe particular, és un bon detall anar-lo a buscar
a “l’estació” on arribarà: de tren, autobús, avió o vaixell. Podem anar-lo
a buscar amb el vehicle de l’empresa o llogant un taxi, i acompanyar-lo
a l’hotel, a les nostres instal·lacions o al lloc on hagi previst la trobada.
Si ve en el seu propi cotxe, és correcte oferir un cotxe guia perquè arribi
a la seva destinació (les instal·lacions de l’empresa o l’hotel). En el cas
que hagi tingut un viatge molt llarg, és correcte oferir-li alguna cosa per
prendre i, fins i tot, si s’escau, convidar-lo a dinar o a sopar. Però no
oblidem mai de preguntar-li si prefereix descansar i evitar de programar
qualsevol compromís social durant les primeres hores. Hi ha la possibilitat
que la persona que ens visita vingui acompanyat, per tant, hem de ser
previsors i tenir un programa alternatiu per la persona (o les persones)
que l’acompanyen. Finalment, a l’hora de marxar, és correcte facilitar-li
un mitjà de transport perquè pugui arribar a l’estació. Evidentment, les
despeses van a càrrec de l’amfitrió.

• Quan el visitant ja ens coneix. Quan ens avisin de recepció o consergeria
de l’arribada de la visita, ho comunicarem ràpidament al nostre superior i
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anirem a rebre’l a la sala d’espera o recepció. Pot ser que la persona que
ens visita ho faci periòdicament, i per tant ja conegui el camí fins a la nostra
taula: en aquest cas haurem de sortir de darrere la taula per saludar. En
tots dos casos ens dirigirem pel cognom, per exemple: “Bona tarda, Sr.
Carbonell. Em pot acompanyar, si us plau?”. Un cop hem fet la rebuda,
l’acompanyarem fins a la porta del despatx, on el nostre cap ens dirà si se’l
pot interrompre o no mentre duri la visita. Però el més habitual, a menys
que sigui important, és prendre nota de l’avís i donar-li al final de la visita.

• Tret que hi hagi un ordre en contra, no permetrem l’accés directe d’una
visita al despatx del nostre superior jeràrquic.

• La puntualitat és una regla elemental en el món dels negocis; no hem de
fer esperar mai les visites. Si no passa al despatx directament, se’l convida
a seure a la sala d’espera. El temps màxim d’espera és de cinc minuts. Hi
ha empreses que creuen que fer esperar una visita és signe d’importància
perquè representa que estan molt enfeinats: això és un error greu, perquè
avui en dia tothom es coneix i, al cap i a la fi, l’únic que es demostra és la
mala organització o la falta de respecte. Però si la visita es retarda a causa
d’una reunió prèvia que s’allarga més del compte, hem de comunicar-ho
al visitant perquè no es molesti, li hem d’oferir alguna beguda refrescant,
te o cafè, mai alcohol, i hem d’evitar els vasos o les tasses de plàstic. És
important recordar que tenim una persona a la sala d’espera, per tant, hi hem
de passar sovint: parlar-hi uns minuts és importantíssim perquè el visitant
no tindrà la sensació de ser un objecte en una sala.

• En cas que s’hagi de cancel·lar una visita en el darrer moment per un
imprevist, hem de buscar solucions o alternatives viables: si no podem
posar-nos en contacte amb el client o visitant pot arribar a ser una situació
molt incòmoda, sobretot si el client ha de venir de fora. El primer que
hem de tenir present és mantenir les formes, intentar conservar la calma i
no ser descortès de cap manera. A continuació li podem oferir diferents
alternatives, com posposar-la a una altra hora o dia o, si volem evitar
que hagi de tornar, podem proposar que sigui atesa per un altre superior
jeràrquic. El més important és que ningú se senti incòmode i que no es
pugui tenir la sensació de falta d’interès.

• A l’hora del comiat, cal acompanyar la visita fora del despatx i fins a la
porta de sortida; o, si s’escau, fins al lloc on s’allotja o lloc de partida.

La manera de vestir; l’etiqueta en l’home i la dona

L’etiqueta va relacionada amb el grau de formalitat de la vestimenta que s’ha de
portar en cada tipus d’esdeveniment. Hem de diferenciar entre:

• L’etiqueta protocol·lària, que és la que es demana en una invitació a un
acte formal (sopar de gala o recepció oficial).

• L’etiqueta empresarial, que és la que es coneix com el saber vestir.

Regla de cortesia: qui rep,
acomiada.

Indumentària i etiqueta

La indumentària ha d’anar en
consonància amb l’etiqueta que
es requereix per a l’acte o
esdeveniment.
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Saber vestir és un dels elements fonamentals a l’hora de causar bona impressió,
ja que la nostra imatge és un reflex de la professionalitat. La llibertat en la
indumentària pot incrementar la productivitat fins a un 45% (segons alguns
estudis). Però no hem d’oblidar que la manera de vestir ajuda a construir la
percepció i valoració de la persona com a persona i com a professional.

En general, les grans empreses són més clàssiques que les pimes. Això és deu que
les empreses entenen que és més fàcil la identificació de la imatge empresarial.
Als treballadors que tenen un tracte directe amb el públic se’ls recomana, per
tant, fer servir un tipus de roba clàssica. En els sectors industrials i comercials
és habitual l’ús de l’uniforme. En el sector industrial les raons poden ser per
una qüestió d’higiene en el treball (farmacèutiques i alimentàries) o per raons de
seguretat. En les comercials, l’uniforme transmet la imatge de la companyia i
facilita la identificació als clients i proveïdors.

A la feina ens hem de mostrar impecables, també, a l’hora de vestir. Vestir de
manera apropiada per a cada ocasió: no és el mateix una reunió de feina d’alt
nivell en les instal·lacions d’una multinacional, que passar un cap de setmana en un
hotel de costa organitzat per l’empresa o que assistir a una festa de Nadal preparada
a les instal·lacions de l’empresa. Si bé en aquests darrers 30 anys s’és cada cop
més tolerant i hem arribat al concepte del casual wear, no és menys cert que,
aquesta moda que va néixer als EUA i que la practiquen el 90% de les empreses
americanes, mentre que en les empreses europees la implementació no arriba al
50%.

En ple segle XXI, potser se’ns faci difícil entendre per què hem de seguir
mantenint certes normes protocol·làries, però mentre el sector ho demani ho
haurem de complir. Així, quines són les normes de vestir per als homes i per
a les dones?

• L’etiqueta empresarial per a l’home. Encara és un error molt comú, entre
els homes, no saber combinar adequadament les peces de vestir, de manera
que cal tenir en compte els elements següents:

– S’ha de dur vestit fosc (blau, negre, gris fosc) a qualsevol hora del dia.

– No s’han de fer servir els mitjons curts. Els mitjons han de ser llargs
i foscos.

– Si es vesteix amb jaqueta i corbata, les camises sempre han de ser
de màniga llarga i clares. Es desaconsellen les camises estampades
perquè són difícils de combinar. Les més adequades són en tons blaus
i bordeus.

– El color de les sabates ha d’anar a conjunt del vestit.

– Les corbates han de ser d’un estampat discret o llises.

– Si porten els cabells curts, no han de sobrepassar mai el coll de la
camisa. Si porten els cabells llargs (no és recomanable) han d’anar
recollits.

– Les ungles han d’anar tallades a l’alçada de la punta dels dits, netes i
arreglades.
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• L’etiqueta empresarial per a la dona. És evident que hi ha més flexibilitat,
però les normes són l’elegància, l’austeritat i la discreció. Caldrà tenir en
compte aquestes pautes:

– Els vestits han de ser de qualitat i bon tall; els més aconsellables són
els vestits pantaló. No és elegant portar faldilles cenyides o que vagin
per sobre d’un pam del genoll.

– No s’han d’utilitzar colors forts, i les bruses millor que no siguin
transparents.

– No és recomanable dur talons molt alts per anar a treballar perquè
afecten els peus i provoquen malformacions. Un taló discret és igual
d’elegant. Els talons alts queden reservats per a ocasions de gala.

– L’escot no ha de ser gaire pronunciat, ja que no permet moure’s amb
comoditat.

– Els cabells no han de tapar la cara. En cas de portar-los llargs, el millor
és recollir-los de manera elegant.

– Les ungles no han de ser ni molt llargues -no permeten treballar bé- ni
molt curtes -enlletgeixen les mans-; s’han de portar netes i arreglades.
En cas de voler dur-les pintades, és millor triar un esmalt transparent
o un color suau.

– Si al final de la jornada s’ha d’anar a un sopar de feina, el més adequat
és portat un vestit còctel tot el dia però amb els accessoris adequats.

– Si es porten joies, han de ser discretes.

– Les bosses més adequades per al dia són de mida mitjana o gran. Però
per a un sopar o còctel de feina és millor portar una bossa més petita
o de mà.

La invitació formal

La invitació és un document de l’empresa de caràcter protocol·lari que serveix per
convidar una persona o per ser convidat. Pot tenir un format de targeta (color
blanc o crema) o de model imprès, i el contingut té poques variacions. El format
(mida, disseny, forma), però, pot ser molt diferent segons l’acte o esdeveniment de
què es tracti, i també pot ser un distintiu de la imatge de l’empresa. Els aspectes
que s’han de tenir en compte a l’hora de redactar la invitació són:

• La invitació pot ser enviada per correu tradicional, per correu electrònic o
entregada en mà.

• S’ha d’enviar com a mínim uns 15 dies abans que es produeixi l’acte o
esdeveniment.

• La confirmació és molt important per a l’organització de l’esdeveniment,
ja que d’això dependrà la contractació de salons, el catering, l’allotjament
dels convidats, els trasllats, el pàrquing, la seguretat, les acreditacions i els
mitjans de comunicació.
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• To formal i de cortesia (a causa del seu caràcter protocol·lari).

• Identificació de l’emissor i cos amb una sola frase. Les diferents dades se
separen amb comes. Si la informació que s’ha de donar és molt extensa, és
convenient posar punt i seguit i fer més d’una frase.

• El tractament personal:

– Emissor: convida..., es complau a... (3a persona del singular).

– Destinatari: us convida..., convidar-vos... (2a persona del plural;
“vós”); el convida..., convidar-lo... (3a persona del singular; “vostè”).

• Fórmules d’invitació: es complau a convidar-vos, té l’honor de convidar-
los a..., el convida a...

• Fórmules per indicar el dia el lloc i l’hora: que se celebrarà..., que es durà
a terme..., que tindrà lloc a..., el..., a les... hores...

• Fórmules per expressar altres informacions: l’acte serà presidit per..., sota
la presidència de..., amb l’assistència de...

• Fórmules per expressar confirmació: confirmeu, si us plau, l’assistència, es
demana confirmar l’assistència, cal confirmar l’assistència, cal presentar
la invitació.

2.4 Mitjans de comunicació i relacions públiques

Qualsevol organització -empresarial, sense ànim de lucre, organització no gover-
namentals (ONG), partit polític, institució pública, sindicat, etc.- té una idea clara:
la necessitat de relacionar-se amb l’entorn i amb el públic tant intern com extern.
Portar a terme aquesta necessitat requereix plans de comunicació eficaços.

La principal eina que fa servir el professional de les RP per poder informar és la
ciència de la informació, amb la qual es produeix la transmissió dels missatges.
Si aquests missatges són de qualitat i tenen contingut, generen confiança i
credibilitat. Així, per a un professional de les RP, els mitjans de comunicació
tant generals com especialitzats són un públic que han de conèixer per poder fer
una valoració adequada, ja que no tots responen als criteris objectius o informatius
que l’empresa necessita, per exemple: no utilitzarà la premsa rosa per donar una
notícia empresarial.

Les notícies han de basar-se en dades fiables i encara que no estiguin directament
relacionades amb l’empresa on treballa l’assistent de direcció -sinó en el sector-
el que és important és fer-les arribar als periodistes perquè confiïn més en els
professionals que realitzen tasques de relacions públiques. Aquestes accions
són una forma d’evidenciar que s’està ben informat, es coneix el sector i es
vol una relació de col·laboració amb els mitjans d’una manera desinteressada
econòmicament parlant.
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Els professionals de les RP desenvolupen un paper de persuasió, perquè amb
la seva feina ha d’aconseguir que les informacions siguin les adequades, reals,
veraces, i que s’adaptin als interessos de l’organització. És a dir, s’ha de persuadir
i no manipular. Les RP es basen en la realitat empresarial, no només a través
d’imatges sinó a través de la informació que s’ha de considerar com a fiable i
certa. És per aquest motiu que és important mantenir informats de forma paritària
i puntual els mitjans de comunicació pertinents.

És evident que les conseqüències comunicatives depenen de diversos factors: de
l’emissor, del receptor, del missatge, de la circumstància (moment del dia, època
de l’any...) i de l’entorn on es produeix, cosa que condiciona la comunicació.
En definitiva, podríem dir que els podem agrupar en dues àrees: els factors que
afecten els receptors i els factors de la naturalesa de la comunicació.

• Respecte als factors que afecten els receptors dels missatges: els mitjans
de comunicació han deixat de ser la causa necessària de la comunicació. Per
què? Doncs perquè ara els individus a qui va dirigit al missatge interactuen,
de manera que per persuadir un públic concret o per reclamar la seva atenció
davant l’allau de missatges que hi ha, cal ser efectius, donar qualitat i saber
transmetre correctament el que volem fer arribar.

• Respecte a la naturalesa de la comunicació: depèn del tipus de missatge,
de la credibilitat del comunicador i de la interpretació correcta que en faci el
primer receptor (el mitjà de comunicació). La credibilitat del comunicador
depèn de la imatge que el receptor tingui sobre l’entitat que ha generat el
missatge. Respecte al missatge, se n’ha d’analitzar l’estil, l’estructura i el
contingut.

A fi d’establir unes relacions bones i profitoses amb els mitjans de comunicació,
segons Nielander, haurem de tenir en compte 11 criteris:

1. Els comunicats de premsa han de ser precisos, estar ben escrits i ajustar-se
a les normes.

2. S’ha de lliurar la informació que volem que arribi als mitjans amb prou
temps per facilitar la feina al periodista i donar-li marge perquè pugui fer
recerca i analitzar, comparar i avaluar la documentació rebuda.

3. La notícia s’ha d’exposar objectivament i sense cap mena d’exageració.

4. S’han d’emetre opinions només quan formin part indissociable de l’article,
és a dir, quan sigui totalment necessari, ja que ajuden a la comprensió de
l’article o n’esclareixen punts importants.

5. Sovint, als directius d’una empresa no els agrada fer declaracions, però la
professió periodística és insistent i punyent, de manera que ens pot resultar
difícil protegir els directius de la premsa.

6. S’ha de preparar els executius i directius de l’empresa per contestar la
premsa.
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7. El departament de RP ha d’estar sempre controlat, localitzable i disponible
en tot moment.

8. No ens hem d’enfadar ni recriminar un periodista quan alguna de les
informacions que hem posat a la seva disposició no ha estat publicada.
El millor que podem fer és esbrinar per què no s’ha publicat i millorar la
pròxima vegada o ser més selectius amb tot el que enviem.

9. El material que fem a mans a la redacció haurà de dirigir-se a la persona
més adient i, posteriorment, ens he de recordar de verificar que ho ha rebut,
a través d’una trucada telefònica o amb un correu electrònic de confirmació.

10. Hem de facilitar, quan el periodista ens ho sol·liciti, les notícies que no són
habituals i que fins i tot poden ser desagradables. En aquest cas, el que
farem prèviament és suavitzar-les, matisar-les i estudiar molt acuradament
el que enviarem després.

11. Com tota relació, si volem que sigui perdurable en el temps, requereix que
tingui un manteniment.

En definitiva, no hem d’oblidar que els mitjans no són el nostre públic com a tal;
ho són els seus clients, oients, audiències, espectadors...

2.5 Mitjans digitals i relacions públiques

És evident que el món digital ha revolucionat les comunicacions i ha provocat
canvis notoris en les relacions públiques. Si el professional de les RP no utilitza
els mitjans digitals, podríem dir -sense dubtes d’equivocar-nos-, que està fora de
les tendències i que perd constantment el segment de mercat que cada cop més
està integrat en aquest món digital. El professional de les RP no es pot quedar dins
d’una “bombolla”; ha d’entendre que aquests mitjans aporten uns valors diferents
però igual d’importants que els que aporten els mètodes tradicionals.

En aquesta segona dècada del segle XXI, el web 2.0 facilita la comunicació i
la interacció amb els públics, tot obrint finestres constants al món per donar a
conèixer l’organització empresarial. Així tenim, per exemple, que els blogs ens
ajuden a interactuar amb els clients i a conèixer les seves opinions; i que les
xarxes socials són les noves portadores d’exclusives i ens obren nínxols de mercat
a què, d’una altra manera, ens seria molt complicat arribar. En aquest escenari,
internet s’ha convertit en un mitjà indispensable per realitzar certes campanyes de
comunicació, per donar a conèixer productes, serveis, persones i territoris.

Les paraules clau de les relacions públiques segueixen sent les mateixes: confian-
ça, relacions, transparència, honestedat, veracitat... El que realment ha canviat és
la forma de portar-les a la pràctica; ha esdevingut més àgil, ràpida i transparent,
amb l’objectiu d’atreure clients i consumidors a més a més de difondre la marca
i mantenir la fidelitat dels clients existents. Els mitjans digitals són eines molt
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poderoses de comunicació i l’escenari en què s’interactua és internet. Guanyar-se
la confiança i relacionar-se amb els públics és l’essència de les RP.

Els mitjans tradicionals ja no són els mitjans principals de les RP, la revolució
digital ha provocat la seva evolució.

Els canvis en els mitjans ens permeten comparar l’àmbit de les RP tradicionals i
de les RP en el web 2.0. La taula 2.2 ens mostra una comparació i els canvis que
s’estan produint.

Taula 2.2. Comparació RP tradicionals vs. RP 2.0

RP Tradicionals RP 2.0

Públics clau Microtargets, tribus i xarxes socials

L’empresa en els mitjans L’empresa és el mitjà

Un missatge clau Xarxes de converses dinàmiques

Estratègies de comunicació Experiències de comunicació

Tecnologia com a suport Respirar, sentir, viure i pensar (RSVP) en tecnologia

Informació de premsa Contingut de valor social

Gestió de percepcions Constructors de confiança

Comunicació oficial RSS de treballadors (difusió de continguts web als
suscriptors)

Imatge de l’empresa Disseny de converses

Atributs Valors

Els professionals de les RP han de ser capaços d’elaborar els missatges i adaptar-
los als nous mitjans de comunicació, així com a les audiències que els utilitzen.
Han de gestionar la retroalimentació, el monitoratge, l’actualització a permanent i,
finalment, conèixer els avantatges i desavantatges de les xarxes socials. Per assolir
aquests objectius, els RP s’han d’encarregar de:

• Escoltar les audiències per conèixer què es diu sobre l’empresa, i saber si
els comentaris són positius o negatius.

• Analitzar la competència tant en els mitjans socials (benchmark), la presèn-
cia de “portaveus”, com en la competència en els mitjans de comunicació
tradicionals.

• Identificar les persones i grups afins que influencien l’opinió, i els públics
d’interès (stakeholders).

• Triar els temes rellevants de l’empresa per poder-los transmetre a través de
les xarxes socials.

• Produir continguts de valor a través de la informació de la mateixa empresa
(whitepapers, vídeos, articles...) per a cadascuna de les xarxes socials,
ja que tenen la seva pròpia idiosincràsia. No és el mateix, per exemple,
publicar a Facebook que a Twitter o a YouTube.
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Les RP a internet

Les RP propicien la comunicació
recíproca, interactiva, dinàmica i

necessàriament continuada que
exerceix una empresa cap als

públics a través d’internet.

• Promoure la participació i la interrelació amb els usuaris. S’ha de dinamit-
zar el diàleg per millorar el servei i adaptar-se a la comunitat digital a la
qual es dirigeix el missatge.

• Finalment, mesurar el ressò de les accions, a través de les diverses eines de
que disposem, per avaluar els temps i ajustar les estratègies en cadascuna
de les xarxes que s’utilitzen.

2.6 Dinamització i interacció grupal

La dinàmica d’un grup és un procés a través del qual les persones interactuen. Per
crear aquestes dinàmiques ens calen tècniques que permetin que el grup estableixi
llaços, que s’afavoreixi la resolució de conflictes i que ajudin en la presa de
decisions. La dinamització i interacció grupal requereixen uns mitjans, unes
eines i uns procediments que, aplicats al treball col·lectiu, serveixen per identificar
les dificultats personals i quina afectació tenen en el grup.

La potencialitat de les tècniques és que permeten generar un coneixement previ
a partir de la interacció d’un treballador, executiu o alt comandament amb el seu
entorn. Entre les tècniques més habituals tenim:

• La pluja d’idees, també coneguda com a brainstorming. És una eina de
treball grupal; es desenvolupa en un ambient relaxat i, a través de la posada
en comú d’idees sobre un tema o un problema determinat, en sorgeixen de
noves. Acostumen a ser idees o problemes que requereixen, bàsicament,
un coneixement general. Aquesta tècnica estimula el pensament creatiu
perquè permet que hi hagi tot un seguit d’idees ràpides i originals, i que
s’intercanviïn. El grup genera el màxim nombre d’idees en un espai de
temps relativament breu. Finalment, cal dir que la pluja d’idees fomenta
l’aprenentatge cooperatiu.

• Els grups nominals. A les persones que formen el grup se’ls presenta un
problema i cadascun d’ells ha de donar una solució independent. Després
s’intercanvien les idees i els suggeriments que s’hagin produït i es discutirà
sobre tot el que s’hagi plantejat. Finalment, a través del vot secret, s’escullen
les millors idees.

• La tècnica Delphi. S’escull els membres per la seva experiència; després,
se’ls lliuren diferents qüestionaris i se’ls demana que expressin l’avaluació
d’un problema o que siguin capaços de preveure una situació futura. Un
cop passada aquesta primera fase, es posen en comú totes les respostes, es
resumeixen i es comuniquen als membres que formen el grup perquè les
analitzin. Aquesta tècnica dona una diversitat de judicis, opinions i punts
de vista i s’evita que es pugui tallar.

Però també podem utilitzar altres tècniques com són:
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• La junta electrònica: és un mètode que barreja la tècnica de grup nominal
amb la tecnologia. El principal avantatge és l’anonimat, la franquesa i la
velocitat, ja que els participants poden escriure qualsevol missatge i, pitjant
la tecla de retorn, la resta del grup ho veu en pantalla sense saber qui ho ha
transmès.

• L’anàlisi de casos concrets oberts, en què hi poden haver múltiples solucions
i s’inclouen una sèrie de preguntes per facilitar el diàleg. Cada participant
o grup ha d’aportar una mirada detallada de cada cas i una possible solució.
El grup de solucions es posa en comú i es busca una conclusió final.

• Els fòrums. El grup discuteix informalment sobre un tema, fet o problema
que ha portat el coordinador per obtenir opinions i arribar a conclusions.

• Els grups de discussió. Les discussions es fan en grups reduïts i tracten
un tema o problema en discussió lliure o informal. Està conduït per un
coordinador. Com que no podem saber a quina dimensió podrà arribar la
discussió, és molt important que es defineixin clarament els punts que s’han
de tractar i, així, evitar la dispersió que el debat mateix pot produir. Per tant,
el coordinador no només ha de conduir sinó també reconduir.

• Les Philips 66. Són accions en petits grups durant un temps determinat,
generalment curt, de manera que els participants senten la pressió del temps.

• Els simposis. Són exposicions orals d’un grup entre 4 i 6 persones sobre
diferents aspectes d’un mateix tema o problema. Les diferents exposicions
es complementen entre si.

És evident que no és el mateix tractar un client individual que un grup. Com
a professionals, hem de conèixer els comportaments i actituds dels diferents
membres del grup. A més a més hem de tenir en compte que un grup pot ser
obert (que no es coneguin) o tancat (que es coneguin). Aquest fet que ens farà
actuar de manera diferent per obtenir la màxima eficàcia amb les tècniques que
volem utilitzar.

La dinamització i interacció tenen, en definitiva, els objectius següents:

• Respecte als públics interns:

– Assolir la formació o constitució de l’anomenat grup empresa. És a
dir, que tots dels membres de l’organització, des del càrrec més elevat
fins al treballador de menor rang jeràrquic, entenguin que són un grup
i que, per tant, tenen un objectiu comú i interactuen entre si.

– Elevar el rendiment o productivitat del treballador, ja que se sent
involucrat en les decisions que s’adopten perquè d’una manera o altra
ha participat en la seva elaboració.

– Produir una disminució de costos, ja que els recursos humans són més
eficients en el compliment de les seves tasques.

– Aconseguir una capacitació permanent del personal, des del cap fins
al darrer treballador.
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– Estimular la creativitat i l’esperit de pertànyer a algun lloc.

– Elevar el grau de satisfacció dels recursos humans.

– Crear una cultura de vendes en totes les escales i dependències.

• Respecte als públics externs:

– Projectar una imatge positiva i fer que els públics externs experimentin
simpatia cap a la nostra empresa.

– Aconseguir que el públic ens doni suport i comprensió.

– A través d’un diàleg permanent, aconseguir la concordança d’interes-
sos entre l’organització i els seus diversos públics per benefici de les
dues parts.

En definitiva, les tècniques de dinamització i interacció grupal dependran dels
components i de la mida del grup. Les utilitzem amb l’objectiu d’establir llaços,
afavorir la resolució de conflictes i ajudar en la presa de decisions.
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