
Protocol empresarial
Maria Abril Sellarés, Sònia Menéndez Stabilito

Protocol empresarial





Protocol empresarial Protocol empresarial

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Naturalesa del protocol empresarial 9
1.1 Definició i característiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1.1 Atenció especial en els negocis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Aproximació i evolució històrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.2.1 Un valor afegit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.2 Noves tendències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.3 Normes jurídiques, socials i ètiques del protocol empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.3.1 Les normes jurídiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.3.2 Les normes ètiques o morals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.3.3 Les normes socials o d’ús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.4 Organització de les visites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.4.1 La canalització de les visites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.4.2 Precedències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.4.3 Presidències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.5 Normes de seguretat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.6 Qualitat i millora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2 Logística del protocol empresarial 45
2.1 El tractament en les empreses i les corporacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.1.1 Els manuals de protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.1.2 Regles bàsiques de protocol a nivell mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.2 Actes empresarials protocol·laris: tipus i objectius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2.1 Actes que giren entorn del menjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.2.2 Reunions profesionals (actes fora de l’entorn del menjar) . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.2.3 El comiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.3 Idees bàsiques de negociació i persuasió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3.1 Fases de la negociació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.4 Logística per preparar actes empresarials; eines de planificació i gestió . . . . . . . . . . . . . 68
2.4.1 Preparació de l’acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.4.2 Elaboració de l’acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.4.3 Execució de l’acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.4.4 Avaluació de l’acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80





Protocol empresarial 5 Protocol empresarial

Introducció

La gent identifica protocol amb tot allò que fa referència als diferents assumptes
de l’Estat, però evidentment va més enllà, ja que abraça tots els camps de
l’activitat humana i és àmpliament utilitzat en les organitzacions de caràcter privat
(empreses), sense que importi la naturalesa d’aquestes.

La tendència actual cap a la globalització i l’augment del nombre d’empreses
privades formen part, avui en dia, de l’àmbit de les relacions humanes. A la
societat actual, la immediatesa i la necessitat de poder satisfer les demandes són
elements claus per assolir l’èxit esperat.

Per tant, oferir una resposta a tot el que vol aquesta societat i fer-ho amb una
imatge positiva per part de les empreses requereix un personal qualificat capaç
d’entendre l’evolució i les necessitats socials, així com saber emmotllar-les a les
eines que té el protocol per assolir els objectius d’imatge, projecció, comunicació,
procediment, rendibilitat i prestigi.

En l’apartat “Naturalesa del protocol empresarial” s’analitzen les característi-
ques i les normes protocol·làries que s’hauran de seguir en cada acte protocol·lari,
també quan la finalitat sigui fer negoci. Per conèixer el protocol empresarial cal
saber identificar el seu passat, el seu present i quines són les noves tendències,
de manera que també se li dedica una anàlisi en aquest apartat. Per a aquelles
empreses que obren els seus mercats i s’expandeixen arreu es fa també un incís
en el protocol d’empresa a escala mundial. També prendrem cura del conjunt de
normes jurídiques, socials i ètiques que ajuden a establir les millors relacions entre
l’empresa i els seus treballadors, i entre l’empresa i el seu entorn. Conceptes com
la precedència i la presidència adquireixen la màxima importància, així com el de
seguretat, qualitat i millora.

L’apartat “Logística del protocol empresarial” explica què i com es realitza
un acte, sigui intern o extern, i els passos que s’han de seguir. Cal distingir si
en aquests actes hi ha personalitats públiques o només directiva i personal, així
com clients o proveïdors de l’empresa, ja que els tractaments, les precedències
i fins i tot les presidències poden variar. Es destaca també la importància dels
manuals protocol·laris (ja que marquen, fil per randa, tot el que cal seguir per
a l’organització i la gestió de l’acte) i les fases del procés de logística, així
com diverses eines indispensables: el cronograma, el pressupost, el llistat de
convidats...

Per assolir correctament els continguts d’aquesta unitat és molt important que
estudieu els continguts i que es treballin totes les activitats d’aprenentatge i
d’autoavaluació proposades en els materials web. Disposeu també de bibliografia,
adreces d’interès i annexos en cadascuna de les unitats que us permetran anar
consolidant, complementant o ampliant els coneixements adquirits.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Selecciona les tècniques de protocol empresarial aplicable, descrivint-ne els
diferents elements de disseny i organització, segons la naturalesa i el tipus d’acte,
així com al públic al qual va dirigit.

• Identifica la naturalesa i el tipus d’actes que s’organitzen habitualment en
les empreses/organitzacions.

• Aplica solucions organitzatives adequades als actes empresarials i esdeve-
niments corporatius més habituals.

• Descriu les fases de creació i disseny d’un manual de protocol i relacions
públiques segons el públic al qual va dirigit.

• Diferencia els requisits i les necessitats dels actes protocol·laris nacionals
dels internacionals.

• Identifica les tècniques de funcionament, planificació i organització d’actes
protocol·laris empresarials.

• Elabora programes i cronogrames dels actes empresarials més habituals.

• Determina i/o emplena la documentació necessària, segons l’acte proto-
col·lari, per al desenvolupament correcte.

• Calcula el pressupost econòmic de diferents actes empresarials.

• Defineix els indicadors de qualitat i els punts clau per al desenvolupament
correcte de l’acte.

• Comprova les desviacions produïdes en els indicadors de qualitat i els
punts clau, i preveu les mesures de correcció corresponents per a edicions
posteriors.

• Valora els actes protocol·laris com a eina estratègica en els negocis i en la
millora de les relacions internes de l’empresa.

• Analitza els aspectes de seguretat adequats en funció del tipus d’acte i/o
convidats i com poden afectar l’organització.
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1. Naturalesa del protocol empresarial

Les relacions empresarials són cabdals per al món dels negocis, de manera que,
per obtenir bons resultats, a banda de tenir uns objectius clars, unes fites raonables
i uns recursos humans adequats per a l’èxit, també hem de tenir present el
protocol. Aquest ocupa un espai important en totes les situacions que diàriament
es poden produir en una organització empresarial, des d’una acció rutinària, com
és l’enviament de correus electrònics, fins a la invitació que podem fer al president
del Govern o al cap d’Estat perquè se celebra un esdeveniment corporatiu.

En les diferents accions en què el protocol intervé, els motius i les raons poden
posar o no en perill la imatge de l’empresa. És evident que l’enviament de correus
electrònics entre els diferents departaments no comportarà aquest perill, però sí
és recomanable guardar les formes. I encara pot ser més important mantenir
les formes en un esdeveniment en què hi hagi la participació o intervenció de
personalitats externes a l’empresa.

És evident que el protocol que es dóna en una empresa no té la mateixa importància
que el que es dóna en el sector públic i institucional. A més a més, dins
de l’empresa caldrà tenir presents aquells actes en què només hi participen
persones de la mateixa organització i aquells en què hi participen d’alguna manera
personalitats de la vida pública, ja que els nivells de protocol seran diferents, però
no absents.

L’essència fonamental del protocol empresarial, com de qualsevol altre
protocol, és la prudència.

La imatge i les bones maneres en els negocis són cabdals per tenir èxit; per tant,
podem dir amb tota tranquil·litat que en el món empresarial ens trobem en l’era
del protocol.

És molt important saber què fer, com fer-ho i quin és el moment més apropiat per
fer-ho, i el protocol empresarial ens ajuda a determina cadascun dels moments:
la salutació, la presentació, la manera de dirigir-nos a altres persones, com
comportar-se en públic, de què parlar, com vestir-se apropiadament i fins i tot com
acomiadar-se de la manera més elegant. Si seguim certes normes protocol·làries,
molt probablement estarem afavorint la imatge, la marca, la credibilitat i la
fiabilitat de l’empresa.
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Gerard Correas-Sánchez és
un especialista en protocol i
cerimonial i ha estat cap de

protocol en diverses
institucions, tant públiques

com privades.

1.1 Definició i característiques

El protocol empresarial va lligat a tot allò que es relaciona amb el món empresa-
rial (organitzacions que desenvolupen una activitat productiva, comercial i/o de
serveis amb ànim de lucre) i els empresaris.

Dins del protocol empresarial podem distingir dues maneres d’aplicar-lo: les
maneres fan referència a l’aplicació del protocol empresarial i a l’aplicació del
protocol empresarial mixt.

Quan ens trobem davant del protocol empresarial trobem dues definicions:

• S’entén per protocol empresarial aquelles normes socials i formals que
s’han d’acomplir en el si de l’empresa tant per les seves activitats externes
com internes, tant envers altres empreses privades com institucions públi-
ques. Sol, per tant, regular el comportament de l’empresa fixant les normes
de convivència entre els treballadors i establint criteris de comunicació de
portes enfora.

• S’entén que el protocol empresarial ha de recollir les normes i tècniques
necessàries per poder planificar, desenvolupar, i controlar qualsevol de les
accions que promogui l’empresa a partir del seu organigrama, estatus o
beneficis que persegueix l’acte que es vol fer.

En conclusió, el protocol empresarial és un compendi de normes que
regulen les actuacions de l’empresa, tant internament com externament, i
és una de les eines que permet planificar, desenvolupar i controlar aquestes
accions per assolir la imatge més positiva possible de la companyia.

Les darreres tendències en definicions, amb Correas-Sánchez al capdavant, parlen
de la teoria dels sis, en què assenyalen que el protocol es basa en els següents
objectius: imatge, projecció, comunicació, procediment, rendibilitat i prestigi.

Dins del protocol empresarial, els actes que hi tenen lloc poden ser de tres tipus:

• El protocol empresarial pròpiament dit. Utilitzat sobretot per les grans em-
preses quan s’organitzen actes o esdeveniments que es poden circumscriure
exclusivament dins del seu entorn o incloent-hi convidats (personalitats
polítiques en representació d’una Administració pública). És en aquests
casos que es pot utilitzar com a base alguna de les lleis o decrets del
protocol oficial, però no té un caràcter obligatori, sinó que és opcional per
a l’empresa que així ho treballi. L’amfitrió o organitzador de l’acte és el
que assenyala les pautes, els criteris i els paràmetres que considera més
importants perquè el seu esdeveniment obtingui l’èxit desitjat. Un exemple
de protocol empresarial és una junta ordinària d’accionistes que tingui una
forma jurídica de societat anònima.
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• El protocol social o familiar és el que es produeix quan de forma esporàdica
els particulars l’utilitzen per portar a terme un acte que considerem en el seu
entorn, d’aquí el concepte de social o familiar; per exemple, entre amics,
companys de feina, família... En aquest cas, les normes provenen de la
tradició, dels usos socials i dels costums. Ens podem trobar en una regla
socialment acceptada per una majoria o tenir un component més minoritari
que es trobi delimitat per una creença, una religió, la raça i fins i tot el sexe,
entre d’altres. Els esdeveniments socials més habituals d’aquesta categoria
són les noces, els aniversaris de qualsevol tipus, les comunions...

• El protocol empresarial mixt. És el que fa referència als actes en què hi
participen tant empreses privades com institucions públiques, i per aquest
motiu es combinen les normes establertes per l’Estat, els usos, els costums,
les tradicions i les normes establertes per l’empresa. Exemple de protocol
empresarial mixt pot ser la visita del ministre de Sanitat a les instal·lacions
d’una empresa farmacèutica.

El protocol empresarial és, dons, una mena de guia que informa sobre el
comportament professional.

Com veiem, doncs, el protocol empresarial sol regular el comportament de
l’empresa, tant en el seu si com cap a l’exterior. Abraça una sèrie d’àrees (a
banda de les pròpies de l’organització) com són, principalment, la diplomàcia, els
costums religiosos, la política i l’etiqueta. Per exemple, una dona de negocis que
viatgi a certs països de tradició musulmana haurà de vestir de manera modesta i
segons els costums i les restriccions de l’anomenada modèstia de la fe musulmana.

Evidentment, el protocol empresarial varia segons els països, però a través d’ell
es fixen un conjunt de normes de convivència entre els treballadors i s’estableixen
els criteris de comunicació portes enfora. Sovint, aquestes normes inclouen tant
les que crea l’empresa com les pautes fixades per l’Estat on l’empresa té la seu
principal. Això permet a les persones que es desplacen per qüestions de feina
saber què fer i com estar “a l’alçada” del “saber estar”.

La naturalesa de l’empresa determinarà els protocols a aplicar. No és el mateix
una empresa de transport multinacional que una farmacèutica o una d’allotjament,
ja que la necessitat dels seus objectius determina els protocols que li són més
escaients. Com ocorre en una institució, els actes són molt variats, i entre aquests
podem distingir:

• Actes de caràcter intern: només hi trobem persones lligades a l’empresa
amb una finalitat informativa, ja sigui econòmica, estratègica, social... Es
caracteritzen per ser molt senzills.

• Actes de caràcter extern: organitzats fora de l’empresa i on hi participen
persones tant de l’àmbit propi de l’empresa com terceres persones de fora
de la companyia.

Sense el protocol, les relacions dins d’una empresa poden arribar a ser difícils, per
no dir caòtiques. Probablement ningú respectaria les jerarquies, les precedències
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i el saber estar, i, en definitiva, la manca de regles del joc podria conduir a
una convivència viciada. L’ordre jeràrquic té la seva justificació en la mateixa
estructura administrativa; les normes de conducta ajuden a la convivència, i
si una empresa vol tenir èxit en la seva imatge, una part depèn del fet que
els esdeveniments es facin de manera correcta i tinguin una rellevància social
que estigui correctament mesurada, equilibrada i organitzada. Per tant, que els
principis sobre els quals actuï estiguin regits per les regles del protocol i l’etiqueta.

El protocol empresarial comprèn diferents àmbits. Inclou des les normes d’etique-
ta i cortesia fins a la manera de regular la presència dels membres de l’empresa
en els actes públics; des del protocol a taula, passant per l’aparença personal,
l’actitud, la comunicació, la indumentària i, en definitiva, la imatge (vegeu la
figura 2.1).

Figura 1.1. Els àmbits del protocol empresarial

Les característiques que acompanyen aquests àmbits van referides a les actuacions
que es fan, i en destaquen tres:

• Capacitat de poder organitzar actes públics i privats a l’empresa.

• Capacitat de disposar d’ordenaments interns per als diferents treballadors i
càrrecs de l’empresa.
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• Capacitat de definir les relacions humanes dins i fora de l’empresa.

Per tant, és important que el protocol sigui dut a terme per una persona especialit-
zada, ja que afectarà totes les àrees i molt especialment aquells departaments on
són els alts comandaments. Així que a un professional del protocol empresarial
li demanarem una sèrie de principis rectors en la seva activitat, que són:

• Ser respectuós.

• Ser puntual i ser discret.

• Brindar un valor diferencial, un “plus”.

• Ser cortès, agradable i positiu.

• Interessar-se pels altres i donar una atenció personalitzada, si s’escau.

• Vestir-se adequadament segons les circumstàncies.

• Utilitzar un llenguatge adequat, tant a nivell oral com escrit i corporal.

D’altra banda, el protocol empresarial s’estableix en tres etapes:

• El protocol com a individu. En aquest cas haurem de cuidar la nostra
imatge i higiene personal, tenir una bona actitud i respectar els companys.
Recordeu que una imatge negativa i poc cuidada pot tancar-nos moltes
portes.

• El protocol amb el nostre equip de treball. Tenir empatia, saber treballar en
equip, escoltar propostes i acceptar noves idees, i tenir un tracte de cortesia.

• El protocol amb el client. Hem de saber escoltar i satisfer les necessitats
dels clients. Brindar un bon servei.

En definitiva, una empresa ha de tenir un cert sentit d’autocrítica, autocorrecció
i capacitat d’analitzar què s’està fent bé i què no. Aquestes accions donaren
seguretat a l’empresa i evidentment la poden conduir cap el camí de l’èxit. Aquesta
seguretat es demostrarà a través de l’equip que s’encarrega de la direcció, de la
comunicació, del protocol i fins i tot dels treballadors, és a dir, a través de la imatge
global de l’empresa.

És llavors quan serà el moment de fer les accions pertinents i aplicar les normes
de protocol dins de l’empresa. Aquesta aplicació té uns principis bàsics, que són:

• Respectar, en la mesura del possible, la prelació de les autoritats assistents
als actes de naturalesa mixta, tot intercalant autoritats i membres de la
directiva en la mesura del possible. I a més a més, respectar el que estableix
l’RD 2099/1983, ja que és el que estableix l’ordre de precedències de l’Estat.

• Els actes que celebra l’empresa privada seran presidits pel màxim responsa-
ble, que normalment és el president o el director general. L’excepció? Que
se cedeixi la presidència.
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• Si volem posar banderes, hi figuraran les pròpies de l’empresa. Si hi
assisteix alguna autoritat oficial es col·locaran les banders oficials, sempre
separades de les de l’empresa (vegeu la figura 2.2), de manera que les
banderes oficials quedaran a la dreta de les presidència alineades per darrere
d’aquesta, i la bandera de l’empresa a l’esquerra de la presidència.

• Quan un patrocinador assisteix a un esdeveniment, serà l’empresa patro-
cinadora qui dictamini el tracte i la precedència que es dispensarà al seu
representant.

Figura 1.2. Col·locació de banderes en un acte empresarial

És a partir d’aquests principis bàsics que les empreses poden elaborar els seus
manuals de protocol, referits tant a actuacions a nivell intern com extern.

Però atès que el protocol no és una ciència exacta, sempre hi ha unes regles
bàsiques que ajudaran a fer que qualsevol acte que vulguem fer tingui un cert
èxit. De totes les regles en destaquem cinc:

• La regla del “pentinat” també coneguda com “de l’especialització”. Es
basa en el fet que quan confeccionem la llista d’autoritats i representants
invitem els que realment donaran sentit i èmfasi a l’acte. La tècnica del
pentinat consisteix, dons, a combinar diverses llistes i triar les persones més
escaients tant del món públic com privat.

• La regla de la ponderació. Es tracta, en aquest cas, d’aplicar els criteris
d’avaluació de la importància de cadascuna de les entitats o representants
en funció de la mateixa importància objectiva de la institució o persona
que convidarem. Per exemple, en accions de barri haurem de tenir present
l’associació de veïns.

• La regla de l’equilibri. L’ordenació escrupolosa i cortès ha de donar-se tant
en autoritats públiques com en representants de la societat civil i persones de
l’àmbit privat. Hem de conèixer perfectament les precedències i jerarquies,
així com els rangs, per evitar malentesos.

• La regla de la vinculació fa referència al fet que si un representant d’una
institució patrocina una activitat, aquest haurà de tenir un lloc preferent dins
de l’acte.

• La regla de les tradicions. S’ha de tenir sempre en compte i saber com
actuar segons l’acte que hem de fer.
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1.1.1 Atenció especial en els negocis

Les relacions socials amb clients, proveïdors i fins i tot la competència són unes
pràctiques cada cop més freqüents i beneficioses per a l’empresa. Se sol dir que
una bona negociació es fa fora dels despatxos, davant una bona taula o prenent una
copa. És evident que cadascun dels actes de l’empresa necessita d’assessorament
per poder arribar a acords, vendes, fusions..., de manera que els actes empresarials
han de tenir unes característiques pròpies i necessiten d’uns objectius marcats per
saber quin és el més escaient.

Per obtenir bons resultats o donar una imatge determinada cal parar una atenció
especial als nostres clients, proveïdors, distribuïdors, accionistes, treballadors i a
qualsevol altra persona física o jurídica amb la qual l’empresa vulgui mantenir
relacions contractuals o fins i tot socials.

Les formes de complimentar en els negocis depenen de quatre elements impor-
tants:

• Quins objectius té l’empresa per fer els compliments.

• De quins mitjans econòmics disposa l’empresa. Ens cal saber quin pressu-
post tenim per fer l’acte. No costa el mateix celebrar l’acte en un hotel de 5
estrelles que en un hotel rural.

• Conèixer els nostres mitjans. Saber si disposem de vehicles, salons,
hostesses...

• De quin temps disposem.

Molts són els motius per complimentar o convidar en els negocis, i entre els més
importants destaquen:

• Donar-nos a conèixer.

• Convèncer clients dubtosos o conèixer millor els nostres clients, o socis,
amb la finalitat de fidelitzar-los.

• Adquirir contactes beneficiosos per a l’empresa.

• Conèixer la situació del mercat o la competència esbrinant les necessitats i
els objectius.

• Obrir nous mercats.

• Iniciar o tancar negociacions.

• Celebrar els èxits aconseguits.

• Anticipar-se a certes situacions que poden esdevenir conflictives.

• Sol·licitar o tornar favors.
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• Presentar un nou producte.

• Informar de nous projectes.

• Honrar una personalitat, persona, empresa, institució o organisme.

• Donar a conèixer determinats esdeveniments o situacions.

• Agrair certs treballs o esforços realitzats pels treballadors de l’empresa.

• Tornar l’hospitalitat rebuda.

• Informar els mitjans de comunicació.

Podríem reduir a tres els motius que impulsen una empresa a convidar a un
acte: per agrair, per interès i per afecte.

Les empreses (especialment les grans) organitzen molts actes, i l’amfitrió orga-
nitzador és el que marca les pautes i adopta els criteris que creu més convenients
perquè l’acte sigui un èxit. De manera que la imatge ha esdevingut un element
que globalitza molts aspectes de l’empresa, tant pel que fa als llocs on se celebren
els actes com a la manera com es porten a terme.

Per tant, és important que la persona que actuï com a responsable de protocol
hi tingui el màxim d’atenció possible, i si no hi ha un departament ni un cap
de protocol, molt probablement la tasca recaigui en la figura de la secretària de
direcció.

Sereu una persona que coneix perfectament la marca de l’empresa i que mostreu
una serietat en el treball, així com una eficiència lloable i que sou capaços de ser
competents a l’hora de planificar, organitzar, posa en marxa i avaluar l’acte que
des de direcció hagin demanat. Haureu de tenir present que el protocol es dóna
en totes les àrees de l’empresa, però que sens dubte té una major incidència en
els comandaments alts i intermedis. Recordeu que el protocol és l’eina que us
permet ordenar a nivell intern les relacions socials de l’empresa, els treballadors,
els directius, i a nivell extern, les relacions socials amb els proveïdors, els clients,
altres empreses i les institucions locals, nacionals o internacionals.

Les normes de protocol i la seva aplicació ajuden a millorar el compte de
resultats i la imatge empresarial.

Regles a l’hora de convidar

Hi ha un conjunt de regles a l’hora de convidar que cal tenir en compte per a
qualsevol relació i/o atenció especial:

1. Per què convidem? Ja hem vist que hi ha molts motius, però un cop sabem
exactament quin és haurem d’adaptar l’acte al motiu, si és un dinar o un
sopar o un mos.
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2. A qui convidem? S’han d’escollir molt bé les persones a les quals es
convida, i han de ser les adequades. Una premissa molt important: la
invitació ha de ser productiva per a l’empresa.

3. Com convidem? Depenent del tipus d’invitació i del convidat, es pot
citar en persona, per telèfon o cursant les invitacions pertinents. En aquest
darrer cas, s’hauran d’enviar entre 7 i 10 dies abans de la data prevista; és
convenient posar que “es prega confirmació”, i es facilitarà o un link o un
telèfon perquè es pugui fer sense problemes. El que esperem, i que seria
el correcte, és que el convidat contesti afirmativament o negativament amb
una antelació d’entre 2 i 4 dies previs a la cita

4. On, quin lloc? Escollir el lloc més adient és fonamental, i tindrem en
compte les necessitats econòmiques i el temps. És important que el lloc
escollit sigui de confiança. Però quin tipus de restaurant o lloc? Hi ha un
seguit de criteris que podem aplicar:

• Si es vol impressionar, un lloc elegant.

• Si es vol donar una imatge més austera i a l’empresa hi ha menjador,
un dinar al menjador de l’empresa seria el més escaient.

• Si es vol ser cortès s’envien dues o tres adreces dels llocs que creguem
oportuns al convidat i que sigui aquest qui en triï un.

• No és convenient escollir llocs massa moderns, extravagants o amb
cuines exòtiques, tret que sapiguem que és quelcom que agrada al
convidat.

• És important que hi hagi una zona d’aparcament propera.

5. Quan? Escollir dia i hora també és important segons les necessitats tant del
convidat com de les nostres pròpies. S’ha de parar atenció als esdeveniments
que puguin estar programats aquells dia, com per exemple la final d’un
esport, ja que si és important la probabilitat que rebutgin la invitació és
alta. El temps del qual es disposa també es important; així, tenim que:

• Per a un esmorzar, una hora és suficient.

• Per a un dinar de negocis, no menys d’una hora i mitja.

• Si no es vol límit de temps és recomanable preguntar al convidat si vol
un dinar o un sopar de negocis.

6. Qui escull el menú? En aquest cas, el nombre de persones determina el
que escollirem:

• Si el màxim a taula és de 8 persones, cadascuna d’elles escollirà segons
els seus gustos i preferències.

• Si és entre 8 i 15 es poden escollir dos o tres menús per satisfer tots
els gustos.

• Si són més de 15, el més recomanable és que sigui l’amfitrió qui esculli
un menú tancat.
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7. Què escollir de menú? No és fàcil encertar els gustos de tothom, però es
recomanable no escollir coses difícils, com per exemple espaguetis, nècores
o fruites complicades de pelar. És important que el convidat se senti a gust.
Respecte als vins, cal una bona elecció, ja que ajuden a l’èxit o al fracàs de
les relacions de negocis. Sempre és bo deixar-se aconsellar pel maître si no
en som experts. Evidentment, un punt important són els costums culturals
dels nostres convidats: si són musulmans practicants, oblidem la carn de
porc i els seus derivats, així com l’alcohol, si són indis oblidem la carn de
vaca, i si són jueus, la carn de porc. És important fer que el convidat se
senti a gust. Això no vol dir que nosaltres no puguem menjar carn de porc
o veure vi, vol dir que hem de saber estar i fer davant dels convidats.

8. Qui paga el compte? El que convida. Si es tracta d’una convidada de
negocis paga el compte l’empresa que ha tingut la iniciativa. Si la invitació
és en el lloc de treball, les despeses són a càrrec de l’empresa propietària
de les instal·lacions on es fa el dinar. En el cas que convidem un proveïdor,
les normes protocol·làries assenyalen que ha de pagar ell.

9. Com demanem el compte? Tenim dues opcions:

• En el cas que el convidat sigui de molta confiança, demanem el compte
i podem pagar en efectiu o amb targeta.

• En el cas que no sigui de tanta confiança o és una personalitat, parlem
prèviament amb el maître perquè carregui l’import a un compte, i si
no hi ha compte pagarem un cop haurem acomiadat el convidat. El
que no farem és pagar davant d’ell.

10. On esperem? Si el dinar és un restaurant podem esperar a la barra prenent
un aperitiu, i quan arribi el convidat li preguntarem si en vol un i després
passarem al menjador. També està ben vist esperar-lo a la taula, si bé de les
dues opcions, la millor és la primera, perquè el convidat se sent ben tractat
i no ha d’anar preguntant quina és la taula on l’esperen.

11. On fem el comiat? Si el convidat és de confiança es pot acomiadar la
persona a la porta del local. Si és una personalitat és convenient acompanyar-
lo fins al cotxe.

Els regals d’empresa com una atenció especial

Quan l’empresa estableix reunions a nivell extern sempre sorgeix el dubte: hem
de regalar alguna cosa? I, en el cas que la pregunta anterior sigui afirmativa: què
hem de regalar?

L’art de regalar i encertar, si no és fàcil en la vida social, ho és menys en el món
empresarial, ja que esdevé un compromís en què queda implícit un missatge
(millorar la imatge, agrair, donar-se a conèixer...)

De vegades, les empreses es veuen en la necessitat d’obsequiar els seus clients,
proveïdors i treballadors, i fer-ho correctament esdevé tot un art. El regal no deixa
de ser una mostra d’agraïment i d’afavorir les relacions. En el cas que veiem la
necessitat d’obsequiar, les normes a seguir són:



Protocol empresarial 19 Protocol empresarial

• Esbrinar els gustos i les preferències de les persones a qui volem obsequiar.
Mai han de ser regals personals (corbates, perfums, collars...) ni ofensius
a la seva religió o tradicions (regalar una ampolla de cava a un practicant
musulmà no és el més adient).

• Seleccionar regals que no siguin massa cars (per política d’empresa). Per
exemple, als EUA es limita el cost del regal oficial a no més de 200 AC.
Regals que es consideren adequats són: les flors, material de papereria i
marxandatge de l’empresa.

En moments molt concrets es permeten certes atencions molt especials. Aquests
moments són:

• Quan volem obtenir més beneficis de clients, proveïdors o distribuïdors i
fem per exemple les cistelles per Nadal, això no tan sols ajuda a obtenir més
beneficis, sinó que a més a més ens ajuda a fidelitzar els clients que tenim.

• Quan algun dels nostres treballadors, client o soci celebra algun esdeveni-
ment important. Per exemple, l’escut d’or i diamants que es lliura els socis
del FCB quan porten més de 75 anys sent socis de l’equip.

• Quan l’empresa celebra festes o algun esdeveniment especial. Per exemple,
que el director general celebri amb els seus treballadors el naixement del
seu fill.

• Quan hi ha jubilacions.

• Quan tenim visites de delegacions d’altres països.

• Quan volem premiar esforços. És el que normalment és coneix com
incentius: a banda de premiar els millors treballadors també se’ls motiva
a seguir treballant i millorant en el dia a dia. No deixa de ser un estímul
per obtenir determinats objectius empresarials, com ara augmentar les
vendes, vendre articles que tenen un cost elevat o amb unes característiques
dificultoses de venda, expansionar-se en diferents mercats...

No tots els regals tenen el mateix significat, ni la mateixa finalitat, ni el mateix
valor. Per tant, és convenient que a l’empresa tinguem una varietat d’obsequis
que satisfacin les necessitats més importants respecte al públic, l’ocasió i la
circumstància. Així, elsobsequis més habituals són:

• Els de propaganda. Objectes que porten la marca o el logotip de l’empresa
(clauers, gorres, pendrives...). No ocupen molt de lloc, no passen de moda
i es poden tenir emmagatzemats. La seva funció és la publicitat.

• Els obsequis d’un cost més alt al dels anteriors; normalment és material
d’oficina: una agenda, bolígrafs de qualitat, rellotges...

• Els obsequis de categoria. Van destinats a persones de major nivell
professional o quan hi ha compromisos especials; per exemple, un ataché
(cartera de portafolis més estreta que un maletí) personalitzat amb les lletres
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gravades de la persona a qui va destinat, un clauer d’or o una petita escultura.
El logotip de l’empresa hi ha de ser, però de manera discreta. Estem parlant
de qualitat.

• Els obsequis interns. Són els que institucionalitza l’empresa per als seus
treballadors, com per exemple un lot per Nadal, una placa per una jubilació,
un regal de noces...

És important portar el control dels obsequis que es fan, de manera que un Excel
o qualsevol base de dades que ens serveixi com a fitxer és suficient. Hi hauran de
quedar reflectits els següents elements: l’obsequi concret, el destinatari, el càrrec,
l’empresa, el motiu i la data.

1.2 Aproximació i evolució històrica

Encara que el protocol, en termes generals, sorgeix amb el desenvolupament de
l’home sobre la Terra i es desenvolupa a través de normes, usos i costums, no és
menys cert que el protocol en les empreses va néixer en el món de les recepcions
oficials a partir dels segles XV al XVII, i que es va començar a instaurar, realment,
als volts del 1995. Malgrat tot, no va tenir un paper destacat fins al 2005, quan es va
fer palpable que els negocis no només es feien de forma “asèptica” en els despatxos,
sinó en entorns socials més distesos que contribuïen a obrar i a expandir l’empresa
amb una nova idea de coneixement de l’entorn tant social com empresarial.

Per tant, certes normes del protocol social (l’ús del ganivet i les normes del
bon gourmet) que s’havien desenvolupat amb el rei de França Lluís XII van ser
d’aplicació a aquest protocol relativament recent com és l’empresarial. Durant
els segles XV al XVII, les millores en les comunicacions terrestres i marítimes
varen provocar un desenvolupament econòmic i demogràfic i una intensificació
del comerç. Les empreses existents a Europa en aquells moments van entendre la
necessitat d’apropar-se al protocol a fi i efecte d’obtenir més beneficis en les seves
transaccions comercials. Les relacions comercials i polítiques seguirien creixent
durant tot el segle XVI i part del XVII, i es creu que va ser en aquest moment quan
el protocol va esdevenir un codi de relació.

Però el concepte de protocol empresarial, com també el del protocol institucional,
ha anat evolucionant, i avui hem de tenir presents sis elements que es perseguei-
xen: la imatge, la projecció, la comunicació, el procediment, la rendibilitat i el
prestigi.

De vegades, les diferències no les marquen els productes, serveis i preus oferts,
sinó el saber fer dels treballadors i dels directius. Així, en aquests anys que portem
del segle XXI, les empreses ja han començat a utilitzar les “bones maneres” com
un valor afegit en el seu objectiu principal: fidelitzar els seus clients. I també
per ser aplicat a un concepte de direcció participativa per objectius, on tots
els membres directius puguin dir-hi la seva i puguin seguir l’execució i saber
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els resultats que es van obtenint. D’aquí la importància de tenir una persona
especialitzada en el protocol, i si és un departament, millor.

El protocol ha esdevingut, per tant, una eina estratègica del màrqueting em-
presarial. Els directius i treballadors intervenen en activitats entre ells, i entre
ells i els clients, els proveïdors i l’entorn en general. La seva cultura empresarial,
formada per diversos eixos, com els estratègics, els personals i les habilitats, ha
de tenir l’encaix també de l’eix del protocol.

Per tant, els responsables de comunicació externa de l’empresa han de cuidar la
imatge, i una de les eines que poden utilitzar en cas de tenir-la, i en cas de no
tenir-la, crear-la, és un manual de protocol general, en funció de les dimensions
de l’empresa per departament. Així, tenim que el responsable de protocol haurà
de treballar en totes aquelles activitats que tinguin com a objectiu les relacions
entre el triangle empresarial: treballador-empresa-client. Gràcies al protocol
s’establiran uns comportaments cap a les tasques i accions dels treballadors i de
l’empresa envers la vida pública i social interna i externa.

Així doncs, quines tasques queden lligades actualment al protocol dins d’una
empresa? Entre les més importants cal destacar:

• La participació directa i decisiva en temes d’estètica i decoració de les
instal·lacions de l’empresa.

• Assessorament en tot el que fa referència a la imatge de l’empresa: disseny
de logotip, atenció a les relacions amb altres empreses i organismes institu-
cionals, suggeriments per obtenir patrocinadors i possibles col·laboracions
i/o participacions en diferents actes públics.

• Preparar i organitzar, tant dins com fora de l’empres, actes que vagin
directament lligats a temes institucionals, socials i/o protocol·laris.

• Reunions amb els diferents equips de treball dins de l’empresa per poder
portar a terme les juntes, seminaris, incentius, jornades, trobades... I
reunions amb equips de treball extern d’altres empreses que ajudin a portar
a terme actes institucionals conjunts.

• Visites institucionals dins i fora de l’empresa, presència en fires a través
d’estands i realització d’exposicions, recepcions i viatges, entre d’altres.

• Organització d’actes relacionats amb persones de dins o fora de l’empresa
i amb actes culturals i/o esportius que l’empresa organitzi o patrocini.

• Preparació de felicitacions anuals o cartes de reconeixement, salutació,
invitació...

• Selecció dels regals d’empresa que puguin ser utilitzats tant per a actes
interns com externs de l’organització.

• Organització de visites no protocol·làries d’interès general per a l’empresa:
per exemple, visites d’escoles o de gent de la tercera edat.
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• Seguiment de tots els actes i anàlisi de la imatge que es va donant a través
dels mitjans de comunicació.

Finalment, cal que el protocol empresarial del segle XXI sigui menys rígid, però
no tant exageradament flexible que anul·li tota relació i gust per les coses ben
fetes i per les bones maneres. Hem de pensar que cada acte, cada imatge, cada
relació és i demana formes diferents d’actuar, de manera que si s’estableixen un
conjunt de normes que ajudin a donar unitat i imatge corporativa, la feina resulta
més fàcil i àgil. És important que el protocol estigui en constant actualització
perquè sempre estigui en consonància amb les evolucions socials, fet que sovint
el diferencia del protocol oficial, que és molt més rígid.

1.2.1 Un valor afegit

La imatge de l’empresa, per tant, tindrà molt a veure amb el protocol que segueixi.
Ha de tenir la mateixa filosofia corporativa per les accions internes i externes
que l’empresa porti a terme. El protocol haurà de permetre la integració de les
noves normes i usos socials, així com de les pràctiques de cortesia que l’ajudin a
desenvolupar les relacions humanes dins i fora del món empresarial, de manera
que no es podrà desentendre del protocol ètic, moral o social; ha d’existir una
harmonia entre els tres.

Per tant, el protocol en les noves tendències ha de formar part d’una organització
excel·lent, i en conseqüència ha de passar per ser un instrument útil per al correcte
funcionament de l’empresa. Davant d’una societat cada cop més globalitzada i un
augment constant en el nombre d’empreses privades, és evident que el protocol
ha de donar els valors que marcaran, juntament amb els productes i/o serveis que
ofereixen, la diferència respecte a la resta de competidors.

L’èxit d’una empresa rau a ser diferent de la resta, a tenir valors afegits
que la resta d’empreses competidores no mostren o presenten. Diferència
que s’assoleix establint i mantenint unes bones relacions, tant internes com
externes, i projectant una imatge positiva que permeti obtenir la fidelitat i
lleialtat dels clients.

És evident que cobra importància la capacitat comunicativa que tindrà l’empresa
per fer arribar la seva cultura corporativa. És a dir, ser capaços, d’una banda, de
transmetre els objectius, productes i/o serveis, i de l’altra, les intencions que tenim
cap a públics objectius externs i interns.

El protocol haurà de ser l’eina de l’empresa que ressalti les relacions humanes,
les seves actuacions i les seves manifestacions. De manera que el protocol passa a
formar part de l’àmbit del màrqueting com una nova tècnica empresarial que ha de
preveure l’empresa perquè totes les persones que hi treballen siguin d’una manera
o una altra la seva imatge corporativa i protocol·lària.
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El personal haurà d’utilitzar el mateix llenguatge i les mateixes actituds que utilitza
l’empresa o organització en les seves activitats; només cal pensar en empreses
com McDonald’s, on, per exemple, tothom saluda de la mateixa manera, actua de
la mateixa forma i segueix les línies de protocol en qüestions de neteja i seguretat
que marca l’empresa mare. Per tant, és imprescindible que les companyies tinguin
un manual de protocol intern que faciliti les tasques tant dels llocs de treball com
de les relacions entre els treballadors i entre els treballadors i el públic usuari, si
s’escau.

El protocol ha d’aconseguir que tot el personal de l’empresa se senti com un
membre actiu de l’equip i, per tant, que segueixi les regles protocol·làries que
s’han establert. Avui dia, les directrius de les empreses són que el personal estigui
integrat en els equips de treball, ja que la tendència és cada cop més treballar en
grup i per projectes. El mateix en el cas de la comunicació.

El protocol ha d’aportar a les empreses nous valors; seguint Correas-Sánchez,
destaquem:

• Imatge. Un protocol ben establert ajuda a difondre una imatge positiva
de l’empresa mitjançant actes i aparicions públiques, de manera que ha
de regular i controlar els actes i les aparicions públiques per poder obtenir
aquest objectiu.

• Projecció. Ajuda a la projecció social de l’empresa, ja que contribueix a
millorar les relacions amb els públics tant propers com allunyats de la seu
principal, i tant interns com externs.

• Comunicació. Ajuda a comunicar els missatges d’una manera més eficaç i
clara, i permetent una ràpida identificació empresarial.

• Procediment. És una de les eines més importants del protocol. Ajuda
a establir unes normes i unes tècniques; en definitiva, uns procediments
d’actuació que generen, a més a més, qualitat als actes i a les relacions. La
metodologia que s’empra és a través dels diferents manuals dins l’organitza-
ció empresarial.

• Rendibilitat. És una eina que permet incrementar els beneficis de l’empre-
sa, ja que gràcies al protocol es poden optimitzar els resultats que es deriven
dels actes que l’organització fa. Si tot està mesurat i regulat (evidentment,
sempre hi pot haver imprevistos) hi ha un estalvi de temps, fet que permet
optimitzar les accions i, per tant, incrementar els beneficis, ja que permet
optimitzar cadascun dels actes que l’empresa preveu fer.

• Prestigi. Ajuda a assolir una imatge no només positiva sinó també favorable,
atès que en fer els actes mostra la seva eficiència i eficàcia i presenta una
realització òptima.
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Protocol i imatge

Caldria tenir present aquesta dita:
“Et reben com et presentes,

t’acomiaden com et comportes”.

1.2.2 Noves tendències

Malgrat que la cultura de l’empresa digital hagi relaxat algunes normes, les que
continuen són importants, i cal seguir-les per obtenir l’èxit esperat. És evident
que els models organitzacionals d’una empresa també ajuden a entendre millor les
normes, els usos i els costums a seguir; així, els models verticals d’organització
empresarial són més rígids a nivell protocol·lari que els models horitzontals, que
permeten una relació laboral molt més propera i dinàmica. Respecte al terme
d’eficàcia, ambdós models, vertical i horitzontal, per a les empreses que els
segueixen són els més adequats, i poc podem dir de quin és el millor.

Encara que el món dels negocis s’ha vist una forta relaxació de les normes
protocol·làries, és evident que la seva transgressió encara es qualifica d’incorrecta.
Mostrar bones maneres i lluir una bona aparença personal no és suficient. Les
empreses que aspiren a comunicar-se de forma professional han de portar a terme
un protocol concret, fins i tot ens atreviríem a dir un protocol comú, perquè totes
les empreses d’un mateix sector econòmic poguessin actuar de la millor manera
sense trencar per massa o per massa poc les normes protocol·làries que ajuden al
desenvolupament dels negocis.

El protocol i una sèrie de normes, que podríem titllar de quasi secretes en el món
dels negocis, poden fer que infringir-ne una es penalitzi fins al punt que no es
produeixi la signatura esperada; per exemple, contestar el telèfon mòbil en plena
negociació es pot considerar tan descortès com ofensiu, i pot provocar que les
persones amb les quals s’està negociant trenquin tota relació.

D’altra banda, és evident que les empreses estan constantment enviant missatges
publicitaris i informació econòmica, però de vegades arribar als públics no és
fàcil, i una de les eines que hi ajuda és el protocol. El departament dedicat
al protocol en el cas de les empreses no sempre rep el mateix nom; així,
tenim: departament de relacions públiques, de relacions externes, de relacions
institucionals...

El departament de la presidència o direcció de l’empresa no acostuma a ser
exactament una oficina de protocol, atès que els seus objectius són més amplis
que els del cap de protocol de les institucions públiques (imatge, informar, vendre,
fer publicitat, socialitzar...). Però si te un ventall d’actes públics a celebrar
suficientment ampli és recomanable que hi hagi un departament o una persona
molt especialitzada en temes de protocol.

Trencar normes per crear-ne de noves no és dolent, però és ben cert que només
algunes empreses s’ho poden permetre, i després de picar molta pedra. De manera
que una majoria ha de posar més atenció als convencionalisme que faciliten la
socialització.

El protocol va camí de buscar l’apropament a través de fórmules cerimonioses
senzilles i sòbries perquè destaquin més les persones que el seu entorn on certs
elements tradicionals de decoració desviaven l’atenció principal; és el que es
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comença a conèixer com protocol horitzontal. Es diu així perquè intenta buscar
l’equilibri, no marca diferències, reforça la barreja de jerarquies, l’alternança de
llistes, la renovació de línies de salutació i la introducció de nous personatges de
reconeixement cultural en l’alta jerarquia de les precedències.

La incorporació de la planificació estratègica esdevé també un element necessari
per obtenir la consecució de l’objectiu de l’acte o esdeveniment que és vendre; és
a dir, donar-se a conèixer, donar una imatge positiva i, finalment, obtenir beneficis
(vegeu la figura 2.3).

Figura 1.3. Les noves tendències del protocol

En definitiva, el protocol del futur ha de marcar un valor afegit que permeti
diferenciar l’empresa dels seus competidors, ajuda a assolir el lideratge i amb
les seves tècniques obté un compromís de qualitat i millora constant que genera
fidelitat i lleialtat.

1.3 Normes jurídiques, socials i ètiques del protocol empresarial

En les normatives trobem el camí i sentit d’allò que és correcte. Seguint aquesta
línia, el protocol empresarial es planteja, principalment, aquests objectius:

• Evitar la improvisació i entrar en conflictes de forma.

• Organitzar un acte o esdeveniment segons un ordre perfecte i afavorir les
relacions humanes i la comunicació social.

• Facilitar l’acompliment de la filosofia i els objectius de l’empresa cuidant
els detalls i el saber estar i el saber fer.

Per obtenir-los utilitza una sèrie de normes jurídiques, socials i ètiques; un triple
plantejament que, com ocorre en el protocol institucional, també actua en el
protocol empresarial.
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1.3.1 Les normes jurídiques

L’ordenament jurídic exerceix una influència en funció de la seva estructura, la
distribució del poder i les precedències que es puguin donar a nivell empresarial
intern i extern en els actes empresarials.

El dia a dia mostra com el compliment de les normes protocol·làries, en tant
que normes jurídiques, presenta nombroses dificultats derivades de l’antiguitat
d’aquestes normes (recordem que la Llei que ho regula és de l’any 1983) i del poc
poder coercitiu que arriben a tenir.

Una norma és una proposició sobre una regla a seguir a l’hora de fer alguna
cosa. La norma jurídica és una ordenació del comportament humà dictat per
la autoritat competent amb criteri de valor, l’immcompliment pot portar a una
sanció. es tracta d’una regla de caràcter obligatori i t´r per objecte regula les
relaions socials o la conducta dels homes i dones que viuen en la societat. Com
per exemple: el codi civil, mercantil o militar.

Les normes que regulen el protocol empresarial són bàsicament les del dret privat,
especialment les que tracten el dret mercantil i el dret laboral amb referència a les
relacions de les persones dins del sector privat empresarial. D’entre les normes a
seguir, tenim:

• Els contractes que es determinen a nivell governamental són els que l’em-
presa ha d’aplicar envers els seus treballadors.

• Respectar els convenis col·lectius i els drets que s’atorguen als treballadors.

• Respectar la seguretat i salut en el treball i prendre les accions que garantiran
que s’acompleixen els objectius que s’han estipulat, com ara que els llocs de
treball siguin segurs i saludables o que l’ambient de treball sigui l’adequat,
així com desenvolupar una consciència social de seguretat entre el personal.

1.3.2 Les normes ètiques o morals

Les normes de caràcter ètic o moral són aquelles que són exigides pel compliment
del deure moral i s’inspiren en la solidaritat i el respecte cap a tothom que
treballa dins l’empresa. És evident que el seu acompliment va directament lligat
a la mateixa consciència, tant de l’empresari com dels treballadors, però també
ha d’anar lligat a la consciència dels proveïdors, els clients i altres empreses i
institucions que tinguin, ja sigui lligams permanents o temporals.

Però, a més a més, l’empresa, per poder existir i desenvolupar-se, ha de ser capaç
de respectar l’entorn, tot construint un discurs d’identitat i personalitat que li
donaran, en definitiva, el que es coneix com a cultura d’empresa, el recull dels
principis ètics o morals.
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La identitat de l’empresa s’expressa a través de les manifestacions que aquesta
faci més a nivell exterior que interior, on qualitats com cortesia, aparença i talant
del personal marquen la cultura corporativa i són ni més ni menys que normes
protocol·làries no escrites. No és el mateix que una persona higiènicament poc
neta ens atengui en una empresa per vendre’ns algun producte que ho faci una
persona que mantingui els estàndards protocol·laris de salut i higiene en el treball.
Per tant, el comportament dels treballadors de l’empresa expressen sense cap mena
de dubte la cultura corporativa d’aquesta.

Els principis ètics han de formar part essencial de la cultura corporativa i
organitzativa i de l’aplicació protocol·lària que se’n faci. Per tant, aquests principis
han de regir en una empresa, i han d’anar lligats a conceptes tan importants com el
respecte, l’honestedat i la integritat, ja que d’això dependrà un treball en harmonia
dins i fora de l’empresa. És per aquest motiu que és important que qualsevol
empresa els reculli en un marc de referència comú que unifiqui els criteris i orienti
tots els treballadors al seu compliment.

Però l’ètica es manté sempre? Des de mitjan segle XX, els plantejaments
ètics empresarials han anat esdevenint un punt important en la gestió de les
organitzacions i en les imatges que aquestes donen. D’aquí la necessitat d’establir
un manual corporatiu, un document que ajudi a tenir una actitud responsable de
l’empresa cap al seu entorn, i que serveix tant per la gestió interna de l’empresa
com en les relacions de l’entorn social.

Per assolir aquests marcs de referència, les empreses poden utilitzar, entre
d’altres, els manuals d’identitat corporativa (on es descriuen tots els elements
que constitueixen la identitat de l’empresa), el llibre d’estil (on es recullen tots
els aspectes relacionats amb com és la corporació o empresa) i el codi ètic dels
negocis.

El codi que sol anomenar-se codi ètic dels negocis marcarà uns protocols que cal
seguir; independentment que hi estiguin o no incorporats. Els objectius d’aquest
codi han de ser:

• Donar a conèixer als comandaments i treballadors les obligacions i els drets
que tenen, però també ha de servir perquè els inversionistes, els clients, els
creditors, els proveïdors, els competidors, les autoritats, el medi ambient i
la comunitat, entre d’altres, també ho coneguin.

• Establir criteris bàsics per crear unes normes de comportament de tots els
treballadors de l’empresa.

• Establir els procediments sancionadors per a aquelles persones que infrin-
gissin els valors que s’estableixen en el codi.

• Obrir una porta per poder regular aquelles accions que ara no han estat
previstes (bàsicament, perquè no existeixen) però que es poden donar en
un futur.

Els valors que persegueix un codi ètic són cinc:
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• Tenir un respecte i un desenvolupament integral dels col·laboradors i, si és
possible, de les seves famílies.

• Actuar amb integritat i austeritat, de manera honesta, seguint els protocols
establerts, de forma responsable i a partir dels principis ètics.

• Tenir passió pel servei al client; no només dir-ho sinó demostrar-ho en el
dia a dia, tot identificant i procurant satisfer les seves necessitats.

• Donar als clients un tracte equitatiu i honest en cada transacció, fent que els
productes i els serveis tinguin el màxim de qualitat i siguin abastables per
la població a la qual va dirigit.

• Crear un valor social; la interrelació amb l’entorn ha de ser totalment
respectuosa i d’acceptació dels usos i costums que regeixen en la localitat
on l’empresa tingui seu o subseus.

L’aplicació i respecte dels principis ètics interns és fonamental per al bon
funcionament de les relacions interpersonals d’aquelles persones que participen
en els processos que desenvolupen, així com per crear un bon ambient de treball.
N’hi ha quatre d’imprescindibles:

• L’equitat, que es refereix als sous, als preus, a les vacances...

• Els drets de les persones; en aquest àmbit estem parlant de drets com la salut,
la igualtat, la intimitat...

• L’honestedat, amb referència al fet de no acceptar regals impropis, suborns,
garantir la privadesa...

• El correcte exercici del poder corporatiu, que es refereix a temes com la
seguretat en el treball, la prevenció del medi ambient, la publicitat...

Finalment, és important que tots aquests principis i d’altres siguin establerts de
manera institucional pels òrgans de govern de l’empresa. Això ajudarà a identificar
encara més la identitat i els compromisos de responsabilitat social que es pretenen
assolir.

1.3.3 Les normes socials o d’ús

Les normes de caràcter social o normes d’ús són aquelles que es veuen represen-
tades per regles convencionals, variables en el temps i lloc. Tenen un caràcter no
vinculant, i el fet de no seguir-les o incomplir-les només provoca, per part del
superior jeràrquic, una mena d’amonestació o sanció social. Un bon exemple són
les normes d’etiqueta i comportament a taula en un dinar d’empresa.

Així, dins de les normes de caràcter social hi ha una sèrie d’accions que cal
tenir presents abans d’executar qualsevol acte protocol·lari: la coordinació i la
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preparació, la indumentària, els discursos, el llenguatge corporal i les bones
maneres abans, durant i després de l’esdeveniment.

Davant de qualsevol dubte de protocol que derivi d’aspectes ètics o morals o
normes d’ús social (que no estan escrites en cap codi, com ho poden estar les
jurídiques) és important preguntar a la persona adequada. Normalment, aquesta
persona és la que porta el protocol de l’empresa i té clares les relacions socials
que envolten el sector, l’entorn i la mateixa empresa.

En definitiva, el protocol d’empresa admet certes llicències i adaptacions que
en el protocol institucional no són viables. Aquesta capacitat d’adaptació ha de
permetre a l’empresa, dins de les normes d’identitat corporativa que tingui, les
tècniques organitzatives més adequades per a cada acte que celebri, però amb un
principi rector important: estar al servei de la política general de l’empresa i dels
objectius propis dels esdeveniments. La seva realització estarà sota el paraigua
del sentit comú.

Així doncs, com es poden treballar les normes socials o d’ús en el marc del
protocol? Hi ha una sèrie d’elements que el protocol dicta:

• Informar-se. Abans d’anar a una altra comunitat o país diferent del de
l’empresa és important informar-se sobre els costums i les tradicions, sobre
la historia, l’economia, la llengua i la seva gent. Protocol·làriament parlant
ens donarà una base per saber de què parlar, què dir, com saber estar, quins
gestos utilitzar, com saludar, com acomiadar-se... En resum, el protocol
recomana que hem de saber comportar-nos sense causar cap conflicte.

• Bona presència. Hi ha una dita que afirma que “la primera impressió és la
que compta”, i no ho poseu pas en dubte: tenir una presència agradable,
saber què posar-se, quan posar-s’ho i com portar-ho és bàsic per sortir
airosos de certes situacions. Però aquesta primera impressió ha de ser
natural, i la pedanteria és mala consellera. El protocol recomana que siguem
senzills, educats i naturals.

• Categories. Reconèixer bé les jerarquies tant socials, com polítiques i
econòmiques ens obrirà moltes portes, perquè posem en marxa el tercer
consell del protocol: hem de saber respectar les persones segons el seu
estatus o jerarquia. Quan reconeixem correctament les jerarquies ens
sabrem dirigir a les persones de manera adequada, tant verbal com gestual
i escrita. Fora les exageracions, però no quedar-se curt. En cas de dubte
sempre és millor utilitzar un tractament superior a un inferior.

• Saber quines són les nostres limitacions i les dels nostres interlocutors.
Saber utilitzar els nostres punts forts és bàsic, i minimitzar els febles encara
més. I no hem d’oblidar que som en el món dels negocis; per tant, si
coneixem els nostres interlocutors és evident que podem utilitzar els seus
punts febles en el nostre benefici, però cal ser correcte i no abassegar. El
protocol ens recomana que hem de saber convèncer i no imposar-nos.

• Saber dominar totes les situacions possibles. Conèixer les tècniques de
comunicació i de negociació, però també saber escoltar i entendre la postura
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dels nostres interlocutors. El protocol recomana en aquests casos que les
relacions es basin en la confiança i no donar sensació d’inseguretat.

• Seguretat i determinació. Tractar els temes de seguretat empresarial és una
idea totalment assumida per part de les grans empreses, però per a les petites
i mitjanes empreses costa força d’entendre que les idees, els invents i els
treballs puguin ser robats, filtrats i/o copiats. Cal ser prudent a l’hora de
llançar idees en una taula de negociació, perquè se les poden fer seves i
no tindríem res per demostrar que eren nostres. El protocol recomana ser
prudents respecte a les idees i respecte als documents.

• El respecte és la base perquè l’empresa es trobi en un bon lloc a nivell
empresarial. Deixar en bon lloc l’empresa, la comunitat, el país, ens
obrirà més portes del que podem arribar a pensar. Mantenir el tipus i el
componiment és on es mostra aquesta màxima del protocol, el respecte.

1.4 Organització de les visites

Organitzar visites a l’empresa (ja sigui per mostrar les instal·lacions o una línia de
producció, per presentar un nou producte o per inaugurar un nou espai) permet
donar un valor afegit a l’empresa, i és una eina immillorable per donar-nos a
conèixer o per reforçar la imatge existent al nostre públic i clients. Des d’un punt
de vista més ampli, les visites a l’empresa són una eina que genera confiança,
alhora que potencia la marca i la imatge corporativa.

Una visita requereix d’un protocol que haurà de ser detallat, on es tinguin en
compte, pas a pas, totes les accions que es preveuen i, evidentment, sense perdre
mai de vista l’objectiu que es vulgui aconseguir.

1.4.1 La canalització de les visites

Quan ens plantegem visites a l’empresa, els passos a seguir des del principi fins
al final i abans de celebrar l’acte són els següents:

1. La primera acció que hem d’emprendre és elaborar un projecte, també
conegut com a guió, amb la col·laboració de la direcció de l’empresa, la
qual determinarà els objectius que pretenen assolir: millor imatge, més
vendes, més coneixement cap a nous clients, aproximar-se a l’entorn on
està situada...

2. Iniciar la coordinació que us permetrà conèixer l’interès, la dimensió i
la finalitat de l’acte, el pressupost, el nombre de persones i el temps de
durada que s’ha previst, entre altres elements tècnics, com els mitjans de
comunicació, les necessitats audiovisuals i/o informàtiques:
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• Parlar amb els tècnics perquè us ajudin a valorar el que millor s’escau
per a la visita que es programa. La valoració pot anar acompanyada
dels criteris tècnics necessaris per destacar correctament allò més
important.

• Parlar amb tots els departament que hi estaran implicats, ja sigui de
manera directa o indirecta.

3. Escollir el recorregut més adient. No hem d’estar pendents de si és el més
curt o el més llarg, sinó del que ens digui el departament de seguretat per
assolir l’èxit sense preocupacions.

4. Fer l’elecció dels convidats. És important determinar clarament a qui
invitarem i que els grups que convidem tinguin una certa homogeneïtat.
No es pot organitzar igual un acte benèfic que el lliurament d’un premi o
la recepció a unes autoritats. I el més important de tot és que confirmin
sempre. Malgrat tot, recordeu de fer una previsió del nombre de persones
que creieu que acceptaran la vostra invitació.

5. Preparar les explicacions comercials o tècniques, que dependran dels objec-
tius comercials o no de l’empresa.

6. Comptar amb l’assessorament del departament de seguretat, i si n’hi ha, del
de premsa. En cas que no hi hagi departament de premsa, vosaltres sereu
els encarregats de portar a terme la comunicació, de manera que seguir el
protocol serà de gran ajuda.

A l’hora de rebre els convidats sorgeixen preguntes, com ara: com els hem de
rebre?, qui?, on han d’esperar fins que no comenci l’acte?... Normalment, les
visites les rep la direcció de l’empresa, que poden ser els consellers o directors i
fins i tot els presidents, segons la importància de l’acte, acompanyats pel seu cap
de protocol, i si no n’hi ha, per vosaltres o els/les secretàries de direcció.

És important que es fixi un espai on els convidats puguin esperar mentre no arriba
la resta de convidats. L’espai ha d’estar dignament tractat, és a dir, amb una
il·luminació correcta, amb taules i cadires i si és necessari amb alguna beguda
refrescant.

Abans d’iniciar el recorregut es presentarà la persona o persones que seran les
encarregades de donar les explicacions durant el recorregut.

1.4.2 Precedències

La precedència no és un honor, ni prejutja una jerarquia ni implica una preemi-
nència, és només un ordre de col·locació. Els criteris de precedència s’estableixen
segons els tipus d’acte i el moment i lloc on es desenvoluparà. Hi ha unes normes
generals que cal tenir en compte depenent de si es tracta de:

• Actes corporatius interns: seran respectats els estatuts interns.
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• Actes corporatius externs: s’hauran de respectar les regles pròpies i les de
la corporació assistent, amb un reconeixement de la igualtat i reciprocitat
de tracte entre empreses. El protocol el determinarà l’amfitrió.

Per establir un ordre correcte de prelació s’han de tenir en compte també determi-
nades circumstàncies de caire personal que acompanyen les persones, i que es
poden donar de manera permanent. Aquestes circumstàncies són tres:

• Títols acadèmics o administratius

• Recompensa honorífica (títols nobiliaris, condecoracions)

• Posició social (qualitats o mèrits científics, literaris, artístics...)

Per altra banda, l’ordenació protocol·lària de les precedències, per norma
general, és la següent:

• L’ordenament és de major a menor.

• Les esposes gaudeixen d’igual lloc que els seus marits.

• El càrrec preval sobre la categoria personal.

• La interinitat o accidentalitat no fa que l’autoritat sigui menor. És a dir, exer-
cir un càrrec de forma interina o accidental dóna la mateixa responsabilitat
i autoritat que si el càrrec fos fix.

• La delegació o representació no confereix precedència, però sí acte de
presència, és a dir, el delegat o representant no tenen autoritat, però sí que
se’ls ha de tenir en compte per donar testimoni que la persona exerceix el
càrrec de forma delegada.

• La preeminència del càrrec es dóna fora de l’àmbit jurisdiccional. Per
exemple, certs càrrecs eclesiàstics o militars.

• L’amfitrió pot cedir la precedència quan així ho cregui convenient.

• Entre iguals, els criteris a adoptar poden ser: per la major extensió territorial
jurisdiccional o per ordre de creació del càrrec o títol.

• L’antiguitat és un grau, i entre diverses persones que podrien ostentar la
precedència, preval el que té més antiguitat.

• La dignitat de les corporacions és només col·lectiva: un conseller o un
president d’un col·legi professional per si mateixos no tenen autoritat, la
tenen en tant en quant exerceixen el càrrec.

• Determinades circumstàncies excepcionals.

Uns dies abans d’iniciar l’acte haureu de determinar tots i cadascun dels aspectes
protocol·laris, molt especialment si hi assisteixen autoritats. Una de les normes
que haureu d’aplicar en aquest cas és el Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost,
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pel qual s’aprova l’Ordenament general de precedències a l’Estat, així com
qualsevol norma jurídica de les administracions autonòmiques i de les locals que
tractin aspectes de l’acte. A més a més, haureu de preveure la possibilitat que
pugin venir autoritats d’altres cultures, que requereixen una atenció especial en el
protocol.

Els criteris protocol·laris que cal seguir són els següents:

• Criteri jurídic o per llei. És l’establert per la normativa vigent, en el nostre
cas és el Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost, que regula les precedències
de les autoritats. La col·locació s’efectua segons els rang de les personalitats
pròpies de l’empresa i externes a ella. El principi que regula és de major a
menor rang. Però no tots els càrrecs i mèrits queden recollits en aquest RD

• Criteri polític. Si l’acte és mixt, aquest criteri obeeix a les convivències i
els compromisos.

• Criteri de cortesia. La col·locació dependrà del paper que té cada assistent.
Per exemple, l’amfitrió, habitualment, té el lloc central, però per cortesia
pot cedir-lo a un convidat rellevant. Aleshores caldrà col·locar l’amfitrió a
la dreta del convidat que ara és al lloc principal, encara que per norma no li
correspondria la precedència.

Exemple d’ús del criteri de cortesia

Imaginem que l’empresa SEAT fa la inauguració d’una nova instal·lació a Martorell i convida
l’arquitecte que ha dissenyat la instal·lació. L’arquitecte, per voluntat de l’amfitrió, passa a
exercir la precedència i el director general de la planta de SEAT se situa a la seva dreta. Per
utilitzar aquest criteri és necessari tenir-ho molt clar, ja que la variació en l’ordre és evident;
per tant, només s’utilitza quan l’amfitrió així ho demana.

1.4.3 Presidències

La presidència suposa assumir el major honor en un acte, i per tant suposa assumir-
ne la direcció real. Els actes d’empresa s’organitzen i se segueixen segons les
pautes que estableixen els usos, els costums i les normes protocol·làries, sense
oblidar els codis que l’empresa haurà creat per considerar-los necessaris.

Pot ser que, en una visita, a banda dels convidats privats, sigui necessari convidar
algun representant institucional, autoritat, mandatari, etc., que requereixi l’establi-
ment d’un ordre de presidències. De manera que en configurar les presidències
caldrà ser molt curós per evitar errors que poden conduir l’acte al fracàs.

En els actes organitzats per empreses privades, la presidència recau en la
directiva de la companyia, ja que és l’amfitriona.

Les normes bàsiques de la presidència que cal seguir en els actes empresarials
són:

Vegeu el Reial decret
2009/1983, de 4 d’agost,
en la secció “Annexos” del
web del mòdul.
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• El costat dret és el lloc d’honor.

• Pot haver-hi una presidència única, però en certs actes es poden arribar a
tenir dues o tres presidències; per exemple, en el lliurament d’uns premis
empresarials poden arribar a existir fins a tres presidències: la del cap
d’Estat, la del jurat i la de les autoritats i/o amfitrions. En un funeral en
tindríem dues: la de la família i l’oficial (quan es tracta d’una persona
pública).

• En els actes dins de l’empresa no és obligatori adoptar nomes de protocol
oficial, però si hi assisteixen autoritats caldrà respectar el RD 2099/83, cedir
la presidència a l’autoritat de més rang i passa a ocupar l’amfitrió la seva
esquerra.

• No pot estar constituïda per un nombre excessiu de persones, el màxim que
es recomana són set.

• La presidència té un caràcter impersonal.

Segons la durada de l’acte, la presidència pot donar-se:

• Dempeus, si l’acte és breu. Es tracten normalment d’actes multitudinaris
entorn d’un punt concret, ja sigui una presidència o un escenari.

• Asseguts, si l’acte és llarg.

Hi ha dos tipus de presidències, simple i intercalada:

• Presidència simple: les persones es col·loquen en línia, ordenades de major
a menor rang. Aquesta presidència s’utilitza en actes on les persones van
caminant, i rarament en un acte on s’està assegut (vegeu la figura 2.4 i la
figura 2.5).

Figura 1.4. Presidència simple dempeus

Figura 1.5. Presidència asseguda
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• Presidència intercalada: les persones es van col·locant successivament, a
la dreta i a l’esquerra de qui presideix, i la resta van per ordre jeràrquic. Dins
de la intercalada encara tenim una altra varietat, aquella en què es col·loquen
les autoritats a la dreta de qui presideix i ho fan per ordre de prelació,
i a l’esquerra la unitat organitzadora de l’acte, és a dir, la presidència
intercalada doble (vegeu la figura 1.6 i la figura 1.7).

Figura 1.6. Presidència intercalada simple dempeus

Figura 1.7. Presidència intercalada doble dempeus

Cada acte demana una presidència adequada. La recepció d’una autoritat en una
organització empresarial requereix normalment d’una presidència simple, però si
es tracta d’un banquet o acte acadèmic és més adequada la intercalada.

Respecte a la col·locació dels convidats, hi ha tres sistemes: el sistema lineal, el
d’alternança i el mixt; tots tres són correctes. En el cas que sigui un acte dempeus
no és possible aplicar una ordenació molt rígida del públic, ja que és impossible
acomplir-la i molt difícil exigir-la.

El convidat d’honor o homenatjat és, juntament amb l’amfitrió, un dels personat-
ges essencials d’un acte, normalment perquè l’acte es fa per ell, perquè la seva
presència és fonamental per a la celebració o perquè la seva rellevància social és
de tal magnitud que l’amfitrió vol donar-li aquest tractament. Pot ser convidat
d’honor o homenatjat:

• Una autoritat d’Estat que ha donat suport i embranzida a l’entitat corporati-
va.

• Qualsevol persona que accepti una invitació especial o singular per visitar
l’empresa de l’amfitrió, sempre que aquesta invitació no s’hagi generalitzat
a més gent.
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• Qualsevol persona que accepti presidir una cerimònia.

• Les persones que reben premis o guardons durant la cerimònia.

• Les persones que han acceptat una invitació i per assistir-hi han d’efectuar
un llarg i complicat desplaçament.

• El líder d’una organització.

• La persona a qui es dedica l’acte.

• Aquelles persones en qui concorren mèrits sobrats i universalment recone-
guts, per exemple: premis Nobel, premis de les Lletres Catalanes, premis
Sant Jordi...

• Una autoritat de fora del territori habitual de l’empresa.

• Una persona amb títols conferits pel rei o el Govern estatal, autonòmic o
local.

• Una persona o empresa que amb la seva aportació econòmica ha fet possible
la realització del fet que motiva l’acte.

• Altres factors que a judici de l’amfitrió siguin meritoris del reconeixement
i l’agraïment general o particular.

Exemple d’actes d’homenatge i de convidat d’honor

Acte d’homenatge és el que fan els mateixos companys quan ofereixen a un treballador,
després de molts anys de serveis i amb ocasió de la seva jubilació, un acte per festejar-ho.
També quan a una persona se la promou des de la mateixa empresa amb el lliurament
d’una distinció. En canvi, l’acte de convidat d’honor es fa, per exemple, quan es convida un
premi Sant Jordi perquè inauguri unes jornades tècniques.

El convidat d’honor o homenatjat ha d’ocupar un lloc preferent en la presidència
de l’acte o en una zona especial dins de l’espai reservat per a ella. En el cas d’un
lliurament de premis, el/s guardonat/s ocupen un lloc especial a la dreta de la
presidència i dins de l’anomenada zona d’escenari o entorn de la presidència.

Es pot donar el cas que un convidat d’honor no sigui el protagonista de l’acte, però
l’amfitrió l’ha volgut convidar. En aquest cas, se li pot assignar un lloc prudent
en la cerimònia o una situació especial en l’espai de l’auditori. Per exemple,
quan lliurem medalles al mèrit del treball en una empresa farmacèutica i volem
convidar una persona que ostenta un guardó important (per exemple, un premi
Nobel d’investigació en nanotecnologia), aquesta persona no estarà en l’escenari,
ja que no és un premiat; llavors hauria de seure en la presidència, però no en els
primers llocs, tret que l’amfitrió decideixi fer una cessió.

1.5 Normes de seguretat

Risc i seguretat són quelcom que ens acompanya en el món dels negocis. No
s’ha de viure pendent tothora, però sí prendre les mesures que calguin per evitar
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possibles accions desagradables o, fins i tot, sense solució. Evidentment, quan
viatgem els riscos són majors.

Les normes de seguretat han d’anar referides tant a les persones com als docu-
ments. En la seguretat per a empresaris o executius és necessari adoptar un conjunt
de mesures de precaució, com poden ser:

• Passar en la mesura del possible desapercebut. No portar ni roba cridanera
ni joies.

• No mencionar el nostre nom, càrrec, empresa o viatge que preveiem a
persones desconegudes o alienes a l’activitat empresarial pròpia.

• Vigilar les nostres converses, sobretot quan hi ha terceres persones.

• Variar els hàbits. Ja sabem que normalment adoptem uns hàbits que ens
ajuden a mantenir en ordre les nostres activitats, però hi ha moments en
què és important variar-los. Per exemple, no anar sempre al mateix hotel ni
menjar en el mateix restaurant, fer itineraris diferents, no utilitzar sempre el
mateix mitjà de transport...

• Prestar especial atenció a les nostres pertinences i documents. Un robatori
pot crear-nos moltes complicacions: denúncia a la policia, tramitació de
nova documentació al consolat o ambaixada, pèrdua de documentació
important per a la negociació...

• Si es preveu un transfer in i/o transfer out (és a dir, que ens vinguin a buscar
a l’aeroport, port, estació o que ens hi deixin) hem de demanar sempre a la
persona que ens ve a buscar que s’identifiqui.

• Mai portar gran quantitat de diners a sobre. És convenient portar petites
quantitats per si necessitem deixar algunes propines o per si apareixen
possibles contratemps, com per exemple haver d’agafar un taxi.

• Inscriure’s a l’ambaixada o el consolat d’Espanya més proper. És una
mesura que se sol aplicar poc i sense saber-ho caiem en una infracció, ja
que la inscripció és obligatòria si l’estada és superior a tres dies. Però és
que a més a més, és una mesura de seguretat.

Quant a la seguretat en els vehicles, el protocol assenyala que aquests han de ser:

• Al menys vistosos possibles; com més inadvertits passem, millor. Les
normes generals: cotxe discret, blindat; de marca, color i matricula del
lloc que es visita; canviar-lo en diferents ocasions si es creu necessari;
mantenir-lo amb suficient combustible; amb les finestretes apujades i el botó
de seguretat bloquejat.

• No parar si no es té previst.

• Evitar aparcaments subterranis o elevats, i és recomanable utilitzar els que
tenen vigilància.
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• És pertinent identificar la policia del país o del lloc a través tant dels
uniformes com dels vehicles que utilitzen; és més ràpid demanar ajuda quan
sabem a qui dirigir-nos.

• Convenir amb el xofer un gest perquè si hi ha algun perill en el moment de
fer-lo estigui tot a punt.

• En cas d’anar sol és convenient tenir un duplicat de les claus del cotxe.

• Si hi ha sospites que et segueixen és important mantenir la calma, anotar la
matrícula, la marca del cotxe i el color i intentar arribar a la comissaria més
propera i donar aquestes dades.

Per la seva banda, els escortes són els professionals encarregats de salvaguardar
la seguretat de les persones per a les quals treballen. En el protocol, els escortes
marquen els diferents graus de seguretat que permetin mantenir la integritat física.
S’estableixen cinc nivells de seguretat que van de mínim a màxim, i són:

1. Nivell mínim. És el nivell més utilitzat i discret. Es tracta d’una escorta
amb un únic cotxe i on l’escorta seu en el seient del copilot.

2. Nivell mitjà. Suma a l’anterior un vehicle darrere amb un conductor i un
altre escorta.

3. Nivell màxim. Suma a l’anterior un vehicle més al davant.

4. Nivell extramàxim. Suma a l’anterior un vehicle més al darrere.

5. Caravana de vehicles. Es tracta d’un conjunt de vehicles units on en un
d’ells hi ha l’executiu o empresari o client VIP amb els seus elements de
seguretat, el seguici i els amfitrions que l’acompanyen. L’organització de
la caravana depèn dels cossos de seguretat, si bé a nivell protocol·lari hi ha
un ordre, que és: primer els motoristes al principi obrint camí; segon, el
cap de la caravana; tercer, el cap de gabinet o protocol; quart, la càpsula de
seguretat amb vehicle VIP; cinquè, el seguici de quatre vehicles VIP, i sisè,
el motorista que tanca la caravana.

Dins dels vehicles també hi ha uns protocols en què l’element important són les
precedències, ja que dependran dels ocupants. En tot cas, la persona de més rang
serà la primera a pujar al vehicle i la darrera a baixar-ne.

Pel que fa a la seguretat en els documents, hi ha dos espais que cal tenir en compte:

• Els documents importants s’han de desar en un lloc segur, el més recoma-
nable és una caixa de seguretat.

• És convenient disposar d’una trituradora de paper. De vegades, per les
ganes de fer neteja llencem a la paperera documents amb anotacions i
adreces que poden tenir valor per a terceres persones. El millor? Triturar-
los. L’espionatge financer, tècnic i industrial és més freqüent del que ens
imaginem.
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I respecte a la seguretat en un viatge, les directrius que cal seguir són:

• Informació de clients: és important portar-la en una memòria externa.

• Respecte als documents més importants, el millor és utilitzar la caixa de
seguretat de l’hotel on ens allotgem.

• Procurar que en els escrits de gran interès no figuri el logotip de l’empresa
ni les dades de la companyia a la qual van dirigits.

1.6 Qualitat i millora

El concepte de qualitat ha anat evolucionant al llarg dels darrers anys, i això
ha implicat la millora en els productes i/o serveis que les empreses ofereixen.
Inicialment, la qualitat era un senzill control o inspecció, i avui dia ha passat a
ser una estratègia global de l’empresa. Ja no és important només el producte o
servei final, sinó tractar de generar la qualitat des de l’origen, buscant la garantia
de la qualitat en el procés de producció per evitar tenir un resultat final defectuós
o negatiu; és el que avui és coneix com la qualitat integral o total. I per obtenir
aquesta qualitat total cal el que es coneix com a millora contínua.

Les persones de l’empresa que s’ocupen de la qualitat han de treballar en les
especificacions que hauran de tenir els béns o serveis a fi que cobreixin les
necessitats dels clients. Així neix el que avui en dia coneixem com la qualitat
total, que és un factor decisiu a l’hora d’efectuar una compra, ja sigui de béns o
de serveis. La gestió de la qualitat total (en anglès, Total Quality Management) o
TQM té com a objectiu final la satisfacció plena de tots els ens relacionats amb
l’organització i la millora contínua de totes les activitats per obtenir l’excel·lència
empresarial.

Fer el que s’hauria de fer de forma que el resultat sigui satisfactori sense necessitat
d’haver-lo de repetir, de manera que proporciona a l’empresa uns beneficis
importants, com per exemple un estalvi en el temps i en diners. El cost afegit
que significa repetir alguna fase de la producció o fins i tot el producte és més alt
a la llarga que el cost de fer-lo ben fet des del primer moment.

La generació de la qualitat es produeix per l’acció de tots els diferents elements que
participen en el procés de creació i elaboració del producte i/o servei, de manera
que cada activitat té un o diversos clients a nivell intern i extern als quals cal
satisfer de forma plena. Per tant, la TQM ha d’implicar tots els departaments,
processos i persones que formen l’organització.

En resum, si busquem la qualitat tant en el procés intern com extern (des del
disseny, passant per la producció i acabant en la venda) assolirem una disminució
important dels costos i aconseguirem la satisfacció dels clients, fet que ens
permetrà arribar a l’excel·lència empresarial.

Les característiques de la TQM són:

Començar bé

A l’hora de parlar de qualitat i
millora, una de les coses més
importants és fer les coses bé des
de l’inici i, si és possible, fer-ho
bé a la primera.
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• Treball en equip

• Orientació clara a la satisfacció dels clients

• Formació i educació sobre la qualitat

• Èmfasi en la prevenció de defectes i problemes a través d’una anàlisi de les
causes

• Millora contínua

• Participació i implicació de tots els estaments de l’empresa, intentant
aportar i donar al màxim

• Aplicar algun dels sistemes de qualitat existents que permetin garantir una
adequada planificació, optimització i control

• Ser proactiu en el lideratge

• Ser exemplar en la direcció

Per assolir totes aquestes característiques i, per tant, tenir èxit, cal paciència. Els
efectes d’aplicar la TQM no són immediats, sinó que són a llarg termini, de manera
que la creació d’un manual de protocol on quedin recollides totes les línies i àrees,
planificació, implantació i control, serà d’una màxima efectivitat. No té per què
ser un únic manual; de fet, el millor és que per a cada àrea n’hi hagi un.

En el manual hauran de quedar recollits aspectes com ara el control, la prevenció,
la millora, l’optimització, la garantia de continuïtat dels passos en cada àrea...
(vegeu la taula 1.1). I per tant, seran les eines que ajudin a obtenir els millors
resultats. Atès que hi estan implicats tots els departaments, des dels responsables
fins als treballadors menys qualificats, els resultats que s’obtenen en termes de
recursos humans es tradueixen en:

• Creixement a nivell personal

• Reconeixement pel treball realitzat i les fites obtingudes

• Satisfacció per un treball ben fet

Taula 1.1. Els aspectes rellevants del TQM dins del manual

Aspectes TQM

Definir cadascun dels aspectes Orienta el client

Assenyalar les prioritats En la qualitat del procés

Persones que prendran les decisions Equilibri entre curt, mitjà i llarg termini

Objectius Prevenció d’errors

Determinar les responsabilitats Implica tots els membres de l’organització

Cultura de l’organització Treball en equip

Manteniment Persones i accions

Organització de la qualitat Prevenció, garantia i autocontrol
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Taula 1.1 (continuació)

Aspectes TQM

Logística Polítiques d’estocs, canvi ràpid d’eines

Normalització Normes de gestió de qualitat

Organització del treball Direcció participativa

Les normes ISO ajuden a establir els manuals de qualitat i millora. En el món
empresarial sobre temes de qualitat, la norma ISO és la 9000/2000. El primer que
es preveu és que aquestes normes siguin revisables cada cinc anys per determinar
si s’han de mantenir, revisar o anular.

En el cas de les empreses trobem quatre normes ISO referents als sistemes de
gestió de la qualitat; són les següents:

• ISO 9000 (concepte i vocabulari)

• ISO 9001 (requisits)

• ISO 9004 (guia per portar a terme la millora)

• ISO 10011 (guia per auditar)

Evidentment, totes les parts tenen uns requisits que cal seguir, que és el que
configura el protocol sobre la qualitat en els processos i les activitats d’una
empresa, incloent-hi la promoció de la millora contínua i la satisfacció del client.

Dins de la ISO 9004, amb referència al sistema de gestió, trobem un conjunt
de documents, criteris, seguiment i implementació necessàries per a la millora
contínua. I tot això queda reflectit en el manual de qualitat, que pretén no deixar
res a la improvisació, i que el mateix temps estigui disponible i actualitzat. Aquest
manual ha de contenir els següents elements:

• Les generalitats, on es recolliran els següents elements:

– Les declaracions documentades de la política i els objectius de quali-
tat.

– El manual de qualitat.

– Els procediments i els registres requerits per la normativa.

– Els documents requerits per l’empresa.

• El manual de la qualitat, que s’ha de mantenir actualitzat i ha de mostrar
els següents continguts:

– El camp d’aplicació del sistema de gestió de la qualitat, amb justifica-
ció de qualsevol exclusió.

– Els procediments definits per al sistema.

– La descripció, on s’inclouran les interaccions existents per als proces-
sos compresos en el sistema de gestió de qualitat.
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• El control dels documents, que es fa a través d’un procediment que ha de
tenir en compte els següents aspectes:

– Aprovar els documents.

– Revisar-los, actualitzar-los i tornar-los a aprovar.

– Identificar els canvis i com estan les revisions dels documents.

– Garantir que la documentació estigui disponible per a qui l’ha d’utilit-
zar.

– Garantir que la documentació externa estigui identificada i controlada
la seva distribució.

– Evitar la utilització de documentació obsoleta i garantir la seva correc-
ta identificació.

Per assolir la millora continua, l’empresa ha de definir, planificar i implementar
un conjunt d’accions, com són la mesura, el seguiment i l’anàlisi. Un dels
elements clau per fer el seguiment i poder mesurar és saber el que pensem els
clients i quin és el seu grau de satisfacció, i normalment es fa a través d’enquestes.

A més a més, en cas que l’empresa detecti problemes potencials és important que
el manual inclogui un conjunt de mesures preventives, com ara “cinc en total”:

• Generalitats. On s’especifica la necessitat que es doni la millora contínua
i la implantació de les mesures pertinents. També s’hi poden incloure les
metodologies que s’utilitzaran, sent normalment eines estadístiques les més
habituals.

• Fer les mesures i el seguiment. On s’inclourà: d’una banda, la satisfacció
del client (ha de ser quantificable, ja sigui de manera qualitativa o quantita-
tiva, així que el millor en aquests casos són les enquestes i la repetició que
fa el client dels productes i/o serveis); les auditories internes, que han de ser
periòdiques i que es faran tenint en compte l’estat i el nivell d’importància
de les activitats i àrees a auditar, i el seguiment dels processos de qualitat
i el mesurament del producte i/o servei i dels requisits que ha d’acomplir.
També és important en aquesta fase que en cas de detectar-se deficiències
estiguessin previstes les diferents possibilitats de mesures correctores per
poder garantir la qualitat final del producte.

• El control del producte i/o servei no conforme. L’empresa ha de garantir
que el producte i/o servei estigui perfectament identificat i controlat. Això
passa per dissenyar un document on s’estableixen qui són els responsables
dels controls i quines responsabilitats es deriven de les accions exercides.
En aquest document s’inscriuran les següents accions:

– Les que permeten eliminar directament les no-conformitats.

– L’emissió d’una concessió per a una acceptació amb l’autorització
d’ús o expedició. L’autorització ha de sortir del client.

– Les que preveuen l’aplicació o l’ús original.
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Finalment, les dades de no-conformitat han de quedar registrades, així com les
accions que s’han dut a terme per esmenar la no-conformitat. Per tant, encara hi
afegirem dues mesures preventives més:

• L’anàlisi de les dades. És un dels moments importants, ja que ens permetrà
obtenir informació sobre:

– La satisfacció del client.

– La conformitat amb els requisits del producte i/o servei.

– Les característiques dels processos i els productes i les seves tendèn-
cies.

– Els proveïdors.

• La millora. En aquesta part del manual s’hauran de reflectir les millores
contínues que s’han realitzat, com per exemple l’aplicació de la política
de qualitat, els objectius de qualitat, els resultats de les auditories, etc., ;
les accions correctives que s’han adoptat per evitar noves no-conformitats
i, finalment, les accions preventives per prevenir que hi torni a haver noves
no-conformitats.

Com veiem, treballar internament en termes de qualitat requereix uns protocols
que cal seguir; per tant, la comunicació és un aspecte bàsic en tota empresa.
Comunicació tant interna com externa, i sense ella no es poden assolir els objectius
que l’empresa persegueix, encara que es pugui tenir un bon producte o servei. Fins
i tot, si la comunicació no està ben feta o és errònia en el seu plantejament pot
arribar a situar en desavantatge o destruir un bon producte o servei.

És important, per tant, projectar una adequada imatge en el mercat que sigui
real, positiva, certa i que identifiqui fins i tot la filosofia corporativa. No hem
de confondre comunicació amb informació. Comunicar és fer alguna cosa amb
caràcter de correspondència, mentre que informar és donar una notícia sobre
alguna cosa. Per tant, la qualitat també afecta la comunicació.
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2. Logística del protocol empresarial

El protocol forma part de l’àmbit empresarial, i més concretament de l’àmbit
de la comunicació estratègica de les empreses; aquest els permet una manera
d’expressar identitat i imatge. El protocol és l’eina que ajuda a adaptar-se i
a escollir la millor opció o la més adequada en cada ocasió, tot atenent a criteris
de respecte i reafirmació dels valors corporatius i/o empresarials.

2.1 El tractament en les empreses i les corporacions

Com s’han de situar els representants d’una companyia i les autoritats institu-
cionals en un acte oficial? Quines són les pautes per fer una invitació a una
inauguració? Com s’ha de comportar un director general en una visita d’uns
inversors estrangers? Totes aquestes preguntes sobre pautes de conducta, i moltes
altres, han de ser resoltes gràcies al que es coneix com manual del protocol
empresarial.

2.1.1 Els manuals de protocol

Un manual de protocol és un compendi de normes, usos i costums que tenen
com a objectiu evitar que les relacions generin conflictes o crisis. Hi han de
quedar recollides les pautes de conducta i els criteris d’organització i actuació
de l’empresa en les seves relacions amb altres empreses, persones i fins i tot
institucions. Els principis rectors de tot manual són l’educació, la correcció i
el saber estar.

Així com hi ha manuals d’identitat corporativa, també hi ha manuals de protocol
intern i extern. Solen ser breus compendis on es recullen els aspectes imprescin-
dibles perquè els seus actes acompleixin amb els objectius d’imatge o de gestió
que s’han plantejat. D’altra banda, el protocol empresarial no està regulat per
llei, per bé que els manuals intenten aplicar, en els seus articulats, parts de les
normes existents; d’aquí que, segons els països, els manuals puguin arribar a ser
tan diferents.

Les pautes legals ajuden a l’hora de confeccionar el document, però evidentment
no pot ser un document estàndard, sinó que s’ha d’adaptar a les necessitats i
els objectius de cada empresa i de la seva realitat. Aleshores, quines són les
característiques d’un manual de protocol?

El manual de protocol ha de ser:
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• Pràctic. És a dir, les situacions que prevegi han de respondre a situacions
habituals de l’empresa. Ser pràctic fa referència al fet de no saturar
d’informació i criteris a l’hora de celebrar un acte.

• Accessible. Que tots els treballadors de l’empresa hi puguin accedir.

• Comprensible. Que el llenguatge en què estigui redactat sigui clar, breu
i directe, i que permeti fer entendre a tots els treballadors quines són les
pautes que cal seguir.

• Flexible. La immobilitat i rigidesa és la pitjor enemiga del protocol
empresarial, ja que cada empresa, per la seva naturalesa, pot necessitar unes
normes o unes altres. De manera que el manual s’ha d’ajustar, en funció de
cada cas, als objectius empresarials, sempre que no sigui fora de llei i es
mantingui el sentit comú.

Tot manual de protocol ha de contenir els següents aspectes:

• L’organigrama de l’empresa

• La presidència i la precedència

• La imatge corporativa i el seu ús

• Les normes de protocol mixt

• Els codis de comportament

• Les comunicacions

• Les línies generals de la comunicació corporativa

• Els obsequis

L’organigrama de l’empresa

Un organigrama d’empresa és una representació gràfica informativa de com
s’estructura una companyia (la jerarquia, les relacions entre empleats i l’estructura
organitzativa). L’organigrama és imprescindible per al bon funcionament de
l’empresa, i s’ha d’adaptar a les seves necessitats. Cada empresa ha de tenir el seu
propi organigrama, que dependrà normalment de la pròpia cultura empresarial que
l’ens tingui. L’estructura de l’organització està íntimament vinculada a l’eficiència
de tots els recursos que té l’empresa, tant humans com econòmics, així com als
costos associats. En definitiva, la funció d’un organigrama és facilitar la gestió
diària i l’organització estratègica. Cal, però, tenir en compte que tot organigrama
té:

• Uns avantatges:

– Objectius: ajuda a concretar quin és el camí per aconseguir els
objectius de l’empresa.
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– Promoció: reflecteix quins són els canals d’ascens a l’empresa, fet que
pot ser motivador per als treballadors.

– Relacions: mostra quina és la cadena de comandament i la relació
entre tots els departaments.

– Funcions: divideix i reparteix el treball que cal portar a terme en tota
l’organització.

– Informació: és molt útil, tant per a empreses grans com per a petites,
per saber què fa cada secció. És important saber a qui acudir davant
d’un problema.

– Supervisió: facilita les tasques de control i supervisió dels comanda-
ments intermedis.

• I uns desavantatges o inconvenients:

– Relacions informals: un organigrama no defineix tots els canals de
comunicació en una empresa. La comunicació informal sovint és més
important que la cadena formal de flux d’informació, i malauradament
no es veu reflectida en l’estructura de l’empresa.

– Factor humà: no tot es pot planificar, i la realitat sempre et pot dur
sorpreses.

– Actualització: l’empresa és un ens viu que s’ha d’adaptar constant-
ment a les evolucions socials i de mercat. Per això és tan important
mantenir l’organigrama actualitzat, fet que moltes empreses obliden.

Com podeu imaginar, cada empresa adapta l’organigrama a la seva estructura, però
hi ha una sèrie d’elements que han de ser part intrínseca del mateix. Dit d’una altra
manera, no tots els elements han d’aparèixer en l’organigrama d’una empresa, i
només s’ha de fer ús dels estrictament necessaris. Per a una empresa, tan negatiu
és tenir un organigrama simple com un de massa complex en què no hi hagi
comunicació. Segons Mintzberg, els elements més representatius que configuren
un organigrama són cinc (vegeu la figura 2.1):

• Àpex estratègic: referit a la part alta de la direcció de l’empresa. Són els
encarregats de la presa de decisions més importants de l’organització.

• Línia mitjana: s’inclouen els comandaments intermedis de l’organització.
Són l’enllaç entre la direcció i la línia d’operacions, de manera que en
aquesta línia la comunicació ha de ser d’alt nivell.

• Tecnoestructura: són analistes externs a la directiva que es dediquen a
analitzar i a presentar els canvis en l’estructura de l’empresa amb la finalitat
que sigui més eficaç. Les accions de la tecnoestructura poden anar referides
a una ampliació, una reducció o una reestructuració empresarial.

• Personal de suport: són una part de l’empresa que no col·labora directa-
ment en la realització de l’activitat, sinó que es dedica a funcions de suport
per a una millor rendiment. En moltes ocasions no formen part de l’empresa
i se subcontracten.
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Henry Mintzberg (Canadà,
1939) és un professor

acadèmic i autor de
diverses publicacions sobre

negocis i gestió.

• Nucli operatiu: el formen els treballadors relacionats directament amb la
producció del bé o servei, així com de la seva distribució.

Figura 2.1. Evolució de l’organigrama

Mintzberg també proposa un llistat dels organigrames més comuns que podem
trobar en el món empresarial; són els següents:

• L’estructura simple. És el més freqüent. Fa referència a empreses
mitjanes o petites. En l’estructura existeixen alguns directius i el nucli
d’operacions i no compten amb la resta d’elements. Aquesta estructura
fa que la comunicació dels alts directius amb els operaris sigui fluida, un
punt imprescindible quan parlem d’empreses de nova creació que s’estan
adaptant a l’entorn i necessiten ser flexibles. És normal utilitzar aquest tipus
d’organigrama en empreses petites i de recent creació, però és necessari
anar modificant l’estructura a mesura que es vagi ampliant la capacitat de
l’organització. Exemple d’aquest tipus d’organigrama és una botiga de jocs
minorista o una farmàcia.

• La burocràcia maquinal. És un dels organigrames més utilitzats quan
l’empresa ja ha arribat a la seva maduresa i es dedica a treballs senzills i
repetitius. L’organització és la següent: un nucli d’operacions amb poca
formació a causa del fet que porten a terme tasques senzilles i no prenen
decisions. Una línia mitjana molt petita, que fonamentalment supervisa el
treball del nucli d’operacions de manera directa. A més, està en constant
contacte amb la tecnoestructura per informar dels problemes que apareixen
en la producció. La tecnoestructura té molta importància, perquè és
fonamental que el treball estigui mecanitzat. L’equip de suport està dins de
l’organització, perquè és molt important tenir controlada tota l’activitat que
succeeix en l’empresa. L’àpex estratègic té com a valor fonamental millorar
l’eficàcia i el rendiment del nucli de les operacions. La presa de decisions
és a càrrec dels alts directius, però la línia mitjana i el nucli d’operacions
són els que la posen em marxa. Un exemple d’aquesta estructura seria una
empresa aèria com Air France.

• La burocràcia professional. Es basa en un nucli d’operacions estable i
complex, la qual cosa fa que estigui controlat per qui executa, de manera
que permet la descentralització. Està indicat en empreses amb un entorn
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molt complex i que necessita de supervisió sovint. Els treballadors del
nucli d’operacions realitzen les tasques de manera autònoma, per la qual
cosa la coordinació per part de la línia mitjana i la supervisió per part de
la tecnoestructura són fonamentals. L’equip de suport en moltes ocasions
s’acaba fusionant amb la línia mitjana. En aquesta estructura, l’àpex
estratègic pren decisions per a l’organització i l’ampliació de l’empresa
basant-se en les dades donades pels grups autogestionats. Un exemple
d’aquesta estructura serien una escola o un despatx d’advocats.

• L’organització divisional. És pròpia de les empreses grans que necessiten
d’una estructura més complexa pel tipus de treball que realitzen o per la
seva expansió. El nucli d’operacions està format per altres estructures
organitzatives complexes. Per tant, hi ha una jerarquia molt àmplia, ja que
dins del nucli d’operacions hi ha altres subdivisions que tindran la seva
organització. Aquestes subdivisions no tenen per què ser iguals entre si;
de fet, del que es tracta és que siguin estructures diferents depenent de
les necessitats que tingui l’empresa respecte a l’organització. En aquest
tipus d’organigrama és molt important la comunicació. En ser estructures
molt àmplies, és necessari que la comunicació de la línia mitjana sigui un
intermediari perfecte. La tecnoestructura ha de ser capaç de supervisar i
controlar totes les gestions que es realitzen en l’organització, per la qual
cosa tindrà gran complexitat. Un exemple és El Corte Inglés.

• L’adhocràcia. Dins de la teoria de gestió d’organitzacions, el terme
adhocràcia vol dir ‘organització sense caps’, i indica l’absència de jerarquia
(just el contrari que burocràcia), de manera que l’organigrama “adhocràtic”
s’adapta tant a les circumstàncies internes com a les externes, mostrant una
absència d’estructura formal jeràrquica. Està considerada una estructura
d’empresa complexa amb una alta capacitat d’ús de la innovació tecnològica.
Són utilitzades per organitzacions que compten amb experts en diferents
matèries. La gran especialització per part del nucli d’operacions fa que sigui
molt complex gestionar-los per part de la línia mitjana, i l’àpex estratègic
pren les decisions. Per tant, el nucli d’operacions té un ampli marge de
maniobra, funcionant com a assessors i prenent ells mateixos les seves
pròpies decisions. En aquest tipus d’organització, el gran valor es troba
en el nucli d’operacions, actuant en moltes ocasions com a directius. És per
aquest motiu que se sol dir que no hi ha caps. Un exemple són les empreses
creades per a la innovació contínua, com una productora de cinema o de
materials de jocs, com ara l’empresa Valve (on, curiosament, el manual per
a nous treballadors explica que no té caps).

La presidència i la precedència

Parlem de l’ordre dels càrrecs segons els actes que faci l’empresa. Per exemple,
en quin ordre intervindran els diferents directors de departaments en una junta
empresarial o en un acte de lliurament de premis.

Valve Corporation

Valve és una empresa
nord-americana desenvolupadora
de videojocs (com ara la sèrie
Half-Life) i és un clar exemple
d’empresa adhocràtica; vegeu la
seva pàgina web:
www.valvesoftware.com.

Trobareu més informació
sobre les presidències i
les precedències a
l’apartat “Naturalesa del
protocol empresarial”
d’aquesta mateixa unitat.

http://www.valvesoftware.com/
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La imatge corporativa i el seu ús

Els logotips, els escuts, els símbols i altres elements que configuren aquesta imatge,
així com les indicacions de com utilitzar-los. La imatge corporativa és el resultat
d’emetre senyals per mostrar l’empresa i la seva identitat. Aquests senyals són
rebuts pels clients, els proveïdors, els competidors, els mitjans de comunicació i
l’opinió pública. Com més senyals s’emetin, més interès es despertarà en el públic
per conèixer els nostres productes o serveis. La imatge que es crea d’un determinat
servei o producte està relacionada amb els missatges que es reben tant directament
com indirectament, i dels conjunt d’impressions que hem experimentat d’ells.

La imatge de la marca és un concepte que va referit no només a un producte i a
la seva comercialització, sinó també quan tracta l’organització que comercialitza
aquest producte o presta una determinat servei. La imatge corporativa es mostra a
través de suports gràfics, verbals, culturals i ambientals, i és el resultat de combinar
set elements com són:

• El nom: és la carta de presentació associant la imatge positiva o negativa
que el públic té de l’organització.

• El logotip: és un paraula dissenyada. És l’expressió de la marca que a la
vegada és l’abstracció de tot el que representa l’empresa o el producte.

• La simbologia: és la imatge que representa el concepte. Bé per semblança
amb el concepte o bé perquè la ment del consumidor l’associï, fa referència
al posicionament.

• Els colors: transmeten sensacions i comuniquen una sèrie de missatges
reconeguts des de l’antiguitat. L’estudi dels colors i de les associacions
mentals té molta importància a l’hora de dissenyar logotips i símbols.

• Els culturemes: són els missatges que contenen les actuacions culturals, la
manera de comunicar-nos a través de la nostra conducta; en altres paraules,
és la manera que té d’actuar una empresa. Un exemple de culturema
entès de manera diferent segons la cultura: la targeta de presentació en els
països occidentals es lliura en finalitzar la trobada, mentre que en els països
orientals es dóna al principi de la trobada.

• La puntualitat: especialment en els països germànics; en canvi, en els
hispanoamericans no té tanta importància.

• La roba: l’ús de vestit i corbata obligatori dels executius en algunes
empreses, i per a les dones faldilla per sota del genoll i mitges.

• L’arquitectura corporativa de l’empresa: constitueix els edificis de la
companyia, és el lloc físic on els empleats desenvolupen la seva feina i on
l’empresa es relaciona amb el client, els proveïdors i el públic en general.

• Els indicadors objectius: és important que el públic conegui la identitat, i
que sàpiga qui és l’empresa.
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Les normes de protocol mixt

S’aplicaran les normes de protocol mixt quan es produeixi un acte en què hi
participin autoritats públiques, sent preferent el que digui la normativa de les
institucions públiques abans que la de les empreses privades. En cas d’institució
pública, els actes s’han de regir per les normes de protocol de la institució
convidada, i per evitar confusions o errors es demanarà consell al cap de protocol
de la institució en qüestió.

Hi ha dos elements molt importants en el protocol mixt:

• La rebuda i l’acompanyament de les visites. Veurem on es produeix la
trobada, i llavors la secretària o persona indicada rebrà les visites i les acom-
panyarà fins al despatx o fins al lloc disposat per celebrar l’esdeveniment.

• Els tractaments que es donaran als clients, als superiors, a les autoritats...
Tractar de “tu” s’ha generalitzat en els últims anys. El “tu” s’utilitza quan
coneixes i tens confiança amb la persona, però no és aconsellable utilitzar-
lo amb totes les persones a les quals ens dirigim. S’ha de saber guardar la
distància, i encara més en el món dels negocis, ja que tractem amb persones
amb càrrecs executius alts. S’ha de tenir respecte per l’edat i pel rang que
representen. No podem deteriorar la relació empresarial que es pretén portar
a terme, ja que no sempre és ben acceptat el tuteig a determinades persones.
En altres ocasions es produeix l’efecte contrari: hi ha persones a les quals no
els agrada el tractament de vostè, i en conseqüència és millor pecar d’educat
i respectuós que no passar-nos d’amigables. La confiança i el tuteig vénen
amb el temps.

Els codis de comportament

Els codis de comportament fan referència a les pautes exigides al personal; per
exemple, com anar vestit, els horaris que s’estableixen, els torns de vacances...
Així, tindrem en compte:

• La imatge personal. És l’estil de la persona. S’hi inclouen els trets físics,
els gestos, les mirades, el to de veu, els moviments i la manera de caminar i
de seure. Cadascun de nosaltres tenim un determinat estil, i la imatge és el
primer missatge de la comunicació interpersonal. Els cinc primers minuts
d’una trobada entre dues persones són crítics, ja que és el moment en què
ens formem, encertadament o no, una imatge de la persona, i això fa que
aquesta primera impressió sigui molt difícil de canviar, i fins i tot ens pot
reafirmar el comportament posterior de l’individu.

• Els horaris. Les empreses tenen l’obligació de publicar anualment un
calendari laboral, dret recollit en l’article 34.6 de l’Estatut dels treballadors.
Però l’article no inclou l’exigència d’especificar els dies de vacances, els
horaris o els torns dels empleats. Això ho va determinar el Tribunal Suprem
en una sentencia de 20 de juliol del 2015.
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Les comunicacions

El manual ha de preveure les indicacions pel que fa a les comunicacions sobre
l’elaboració i l’enviament de correu postal o electrònic, així com de les memò-
ries (tècniques, executives, científiques...), les invitacions i les pautes d’atenció
telefònica.

La comunicació escrita té el mateix procés que la comunicació verbal, i són
necessaris tres elements (vegeu la figura 2.2): emissor (el que emet el missatge),
el canal (que és el mitjà pel qual fem que arribi el missatge) i el receptor (qui rep
el missatge i l’interpreta descodificant el codi).

Figura 2.2. La comunicació escrita

En la comunicació escrita s’ha de tenir en compte quin tipus de llenguatge
utilitzem. Entre els més importants, tenim:

• Els memoràndums. S’utilitzen més per a comunicació interna i tenen una
sèrie de dades disposades d’una manera homologada (vegeu la taula 2.1).

Taula 2.1. Format correcte del memoràndum

Encapçalament Cos Tancament

Capçalera de l’empresa No hi ha sagnia al principi dels paràgrafs Es posen les inicials de la persona que envia
l’escrit i de qui rep l’escrit

La paraula “memoràndum” La comunicació anirà centrada La paraula “annex” (si va acompanyada d’altres
documents)

“De... a...” “Per...” La redacció és breu i directa Les inicials CC (les persones que rebran la
còpia del document)

Assumpte (una petita descripció del contingut) Han d’anar sempre amb data

Data

En el memoràndum no es posa la salutació
(Apreciat Sr. X)

• El correu electrònic. Farem servir la netiquette (o ‘etiqueta a la xarxa’), i
la forma correcta d’escriure ha d’incloure:

– El tractament de “Sr./Sra.”.

– Edició correcta dels missatges. Abans d’enviar-los cal comprovar a
qui van destinats.

– L’ús de majúscules és inadequat, ja que equival a “cridar”.

• La invitació. És un element de la comunicació escrita per part de l’amfitrió
per donar a conèixer la celebració d’un acte o esdeveniment a les persones
que volem que hi assisteixin. El format convencional d’invitació és una
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targeta gran, de color blanc o crema. Enviat per correu o per correu
electrònic. La forma i disseny de les invitacions depèn del tipus d’actes
que se celebrarà. Pel que fa a l’enviament, l’antelació mitjana és de 15 dies.
El moment de la confirmació és clau per a la creació de l’esdeveniment.
L’estructura fonamental d’una invitació és la següent:

– Al centre de la part superior surt l’escut o el logotip de la institució o
corporació.

– A sota, la persona que convida, amfitrió, càrrec i nom sense tractament
(ja que el tractament l’atorguen els altres).

– Al centre posarem qui es convida, si la targeta és personalitzada.

– El cos de la invitació: aclarir què se celebra, a què es convida, on i
quan.

– Al centre, l’assistència d’alguna persona rellevant, si confirma la seva
assistència i autoritza, ja que serveix de motivació als assistents.

– Al centre inferior, el lloc, seguit de coma i any.

– En la part inferior esquerra, altres dades que es considerin d’interès,
com si cal anar vestit d’etiqueta o els accessos.

– En la part inferior dreta, SRC i número de telèfon o correu electrònic.

• L’atenció telefònica. És una part important, perquè és el primer contacte
que té una persona aliena a l’empresa. Els elements que tindrem en compte
són:

– Respondre amb correcció. Ser amable i educat.

– El to de veu serà viu. Com si somriguéssim en parlar; serà més
agradable que quan estem seriosos.

– El ritme serà lent i pausat, vocalitzant bé.

– En l’acomiadament mantenim actitud amable, agraint la trucada, i
sobretot no penjar l’auricular abans que ho faci l’altra persona.

– Si es truca a un superior, la secretària ha de passar la trucada.

– Quan es passa una trucada, informarà del nom, el càrrec i l’empresa
de la persona que truca, i si és possible, el motiu de la trucada.

– Anotarà totes les trucades rebudes en absència deixant clar el nom, el
càrrec, l’empresa, el telèfon, el motiu, la data i l’hora de la trucada.

– Si es talla la comunicació tornarà a trucar la persona que ha trucat.

Les línies generals de la comunicació corporativa

En línies generals, la comunicació corporativa consisteix en l’establiment de
canals correctes i adients per a cadascun dels mitjans de comunicació. La
comunicació és molt important per a les empreses, i els directius de qualsevol
companyia han d’estar formats per ser capaços de mostrar una bona imatge
d’aquesta davant l’opinió pública. Parlar al públic és diferent que parlar en públic,
per tant, la forma de parlar haurà d’adaptar-se al mitjà; vegem-ho:
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• A la televisió. És convenient conèixer prèviament el plató, les llums i
les càmeres. Saber de què tracta el programa en què participarem i haver
parlat amb el presentador per saber quin és el seu estil per conduir-lo i
quins són els convidats, per saber com és el seu estil i forma de ser i
d’expressar-se. No és el mateix intervenir en un programa en directe que
gravat, on es té l’oportunitat de poder corregir errades o faltes. Quan es
parla davant d’una càmera cal naturalitat, claredat, concreció, senzillesa i
cortesia. Procurar somriure i transmetre la sensació que estem segurs davant
del mitjà i l’audiència. La manera de vestir és important, ha de ser senzilla i
elegant, amb colors llisos i teixits neutres. La camisa ha de ser de qualsevol
color menys blanca.

• A la ràdio. A diferència de la televisió, és un mitjà de comunicació fred,
on no apareix la imatge. S’hi pot intervenir sol, amb el locutor o amb altres
persones. En aquest mitjà el més important és la veu, que transmetrà la
personalitat, les idees i les opinions. Només es té la força de la paraula.

• A les rodes de premsa. Una persona convoca els periodistes dels diferents
mitjans de comunicació per donar a conèixer un fet i sotmetre’s a les
seves preguntes. La convocatòria ha d’estar perfectament justificada i ben
preparada, ja que és una trobada important entre l’empresa i la premsa.
Qualsevol errada pot tenir conseqüències negatives per a la imatge de
l’empresa, i si tot surt bé suposarà la promoció i la credibilitat de la
companyia. Hi ha tres aspectes que cal tenir en compte per a la realització
d’una roda de premsa: la preparació, la conferència en si i el seguiment
posterior.

Els obsequis

Cal establir els obsequis que es poden lliurar en actes i celebracions diferents. El
regal és un compromís social on queda implícit un missatge, deixa al descobert
la personalitat de qui el fa i intenta descobrir el gust de la persona que el rep. El
regal és la mostra d’amistat i de gratitud. Les empreses es veuen en la necessitat
d’obsequiar als seus clients, proveïdors i empleats en ocasions concretes. Els
regals d’empresa normalment es realitzen per Nadal, amb motiu del llançament
d’un nou producte o aprofitant un esdeveniment important.

2.1.2 Regles bàsiques de protocol a nivell mundial

Avui dia és important conèixer els usos socials dels països que es visiten per motius
de feina. Els negocis poden fracassar a l’estranger per falta de coneixement de les
tradicions i la religió o per falta de respecte als costums. Hem de pensar que cada
país té les seves rareses; per tant, fer un esforç per conèixer les regles bàsiques ens
portarà més avantatges que inconvenients.

Els aspectes i les característiques d’una negociació o l’assistència a un acte
internacional poden abraçar des de l’intercanvi de targetes de visita fins a l’ús
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correcte dels horaris habituals del país on estem convidats, les normes de cortesia,
les tècniques o estratègies de negociació (si s’escauen), la comunicació verbal
i no verbal, els costums i/o rituals, el protocol a taula, el regal institucional o
corporatiu... Saber una mica de tot ens ajudarà a assolir els nostres objectius i a
donar una imatge correcta de l’empresa que representem.

Aquests són alguns consells importants que cal seguir per tenir èxit:

• Tenir una actitud oberta i pensar que realment som ambaixadors o represen-
tants de la nostra empresa i fins i tot del nostre país.

• Ser flexibles i tolerants en les opinions. No fer mai comentaris pejoratius
del que ens sorprengui i no fer comparacions desfavorables.

• Mantenir una gestualitat correcta i vestir-se adequadament. Un gest desafor-
tunat o una peça de roba inadequada pot ser malinterpretat i arruïnar tota la
feina feta fins a aquell moment.

• No ens neguem a provar cap àpat típic.

• Respectar els costums de tots els països als quals es viatja.

• Saber plantejar els objectius sense disgustar l’altra part negociadora.

• Estar ben informat del país on anem; caldrà tenir en compte:

– Dades bàsiques: població, forma d’Estat, divisa, idioma oficial i
idioma d’ús per als negocis, religió i principals ciutats. No podem
semblar uns analfabets del país amfitrió. Entorn empresarial: conèixer
la situació econòmica i empresarial de l’empresa amfitriona, així com
del país (en línies generals),

– Estratègies de negociació: quins estils tenen de negociar, quines
pautes de negociació i d’escolta, a quins tipus d’acord podem arribar
i quins tipus de contracte.

– Normes de protocol. Aquí és on tenim la tasca més important. Cal
saber de salutacions i presentacions, títols, temes tabú, puntualitat i
horaris, comportaments a taula, gestualitat i comunicació no verbal,
regals...

Exemples de protocol a nivell mundial

Amb aquests exemples farem un petit viatge per diverses cultures i continents:

1. Europa, Amèrica del Nord i una part d’Oceania (coneguda com “cultura occidental”).
Encara que existeixen diferents costums i usos socials, s’aglutinen en aquest grup per les
similituds:

• Austràlia. La roba és bàsicament igual que als Estats Units: per als homes, vestit i
corbata, i per a les dones vestit jaqueta o vestit. A les zones més càlides es permet
anar d’esport o sense corbata. Fer la salutació amb una encaixada de mans forta. Si
no s’entén alguna cosa o tenim dubtes, el millor és preguntar, ja que sol ser un signe
de franquesa.

• Canadà: no els agrada que se’ls consideri americans i són més formals en el tracte
que aquests.
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• Alemanya: cal ser molt puntual i molt eficaç en els plantejaments i el treball. No fer
bromes, donar als executius el tractament segons la professió o càrrec. Ser molt formal
en els negocis.

• França: al·legar que tenen un país i una gastronomia meravellosa, respectar els
costums i procurar anar ben vestit.

2. Àfrica. Hi ha certs trets comuns en la coneguda com a Àfrica subsahariana:

• Si ens conviden a una festa i a la invitació hi diu “tennue équatoriale” (vestir informal
sense americana) és normal a causa del clima.

• Si tenim una cita de negocis amb un alcalde o governador pensem també en els chefs
de village, els experts reconeguts en protocol de la ciutat o regió que es visita; ja que
les seves opinions són tingudes sempre en compte, encara que no exerceixin càrrecs
oficials.

• Mostrarem interès pels seus avantpassats.

• Respectarem al màxim el concepte de família.

• La discriminació de la dona és molt elevada, difícilment una executiva pot fer el seu
treball.

3. Magreb i països àrabs:

• No arribar tard a una cita de negocis.

• L’encaixada de mans es fa fora de casa. Si la trobada és a casa de l’amfitrió, aquest
farà dos petons a les galtes, que hem de correspondre.

• No rebutjar cap aliment ni beguda, i no demanar porc ni cap aliment elaborat amb
aquesta carn.

• Evitar prendre alcohol, els brindis es fan amb sucs de fruites (habitualment de taronja).

• Anar amb vestit fosc i corbata.

• Les propines no estan ben vistes.

4. Hispanoamèrica:

• No fer negocis a primera hora de la tarda, hem de respectar la migdiada.

• Les reunions de tarda es poden allargar fins tard.

• Donen importància al vestit, encara que la manera de vestir és molt diferent de
l’occidental.

• No són puntuals, poden arribar fins a 30 minuts tard i s’accepta amb normalitat.

5. Àsia. Un dels continents amb usos i costums més ancestrals, de manera que per a ells és
important el respecte total:

• Xina. La seva cultura és molt complexa: no es pot ser directe a l’hora de plantejar un
negoci, no es fan regals en la primera cita, no hem de mostrar pressa, hem de ser
pacients, no mirem directament i amb una certa insistència als ulls, no parlem molt.
Hem de ser prudents i respectar l’espai personal.

• Japó. Pautes molt similars a les xineses. Respectem la cerimònia del té chanoyu;
per tant, en aquesta cerimònia evitem parlar o fer negocis. La lleialtat a l’empresa i el
sentit de la responsabilitat i del deure caracteritzen l’executiu japonès. Un executiu
japonès mai dirà obertament que un negoci no li interessa fer-lo amb nosaltres o
que ha canviat els plans. Per això s’ha d’estar molt atent als seus gestos i reaccions.
Cal no interrompre amb frases afirmatives com “sí” o “d’acord”, de manera que hem
escoltar relaxadament i mostrar-nos interessats per la conversa. Responguem quan
ens preguntin. Les targetes s’entreguen al principi de la reunió, no en finalitzar. En
la targeta no ha de faltar el càrrec dins de l’empresa (els japonesos hi donen molta
importància).

• Índia. Pel que fa als àpats es molt important saber que la majoria de la població és
vegetariana i que la vaca està considerada un animal sagrat. No perdem la paciència
si el cotxe s’atura davant d’un animal que pugui estar descansant al mig de la carretera.
La majoria dels homes de negocis parlen anglès, per tant és aquest l’idioma que
utilitzarem. La salutació és igual que a Occident. Hem de ser molt puntuals, donar
la mà dreta per acceptar i donar menjar (l’esquerra la consideren impura, igual que al
món àrab). No parlarem de la situació de pobresa del país ni de les castes, però sí
que tindrem en compte a quina casta pertany el nostre amfitrió.
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2.2 Actes empresarials protocol·laris: tipus i objectius

Cadascun dels actes empresarials té les seves pròpies característiques i objectius,
i és evident que segons l’objectiu que pretengui assolir l’empresa se n’escollirà
un o un altre. Però hi ha unes premisses que són ineludibles quan es vol celebrar
un acte que, en el rerefons, pretén buscar una imatge diferent de l’empresa. Així,
tenim que les premisses són bàsicament dues:

1. Veure quin és l’entorn de negociació.

2. Saber quines són les atencions especials que haurem de tenir presents per a
cada acte en concret; així, ens caldrà preguntar-nos:

• Quina imatge vull donar als clients i al personal de l’empresa?

• Quin missatge vull transmetre?

• Ho puc fer tot jo sol/a?

Qualsevol acte s’organitza d’acord amb tres elements principals, a la manera d’un
engranatge: la negociació, l’acord i els beneficis.

Elements principals d’un acte
empresarial.

Com organitzem aquests actes dependrà del seu caràcter més o menys formal. Així,
el menys formal seria un acte dempeus, i el més formal, assegut. En general, dins
dels tipus d’actes s’ha de distingir entre:

• Els actes aliens. Són aquells organitzats per altres entitats i als quals
l’empresa que representem té la intenció d’assistir. Aquests actes no propis
poden ser a més a més:

– De participació directa, formant part en algun moment de l’acte de
manera activa.

– De participació indirecta, sent només un assistent.

• Els actes propis. Són aquells que genera la nostra empresa. Poden ser:

– Actes externs. Es faran fora de l’àmbit de l’organització empresarial,
però que organitzarà la nostra empresa.

– Actes interns. Normalment són de caràcter senzill i ràpid; per exemple,
reunions de curta durada. La seva durada no pot retardar la jornada
laboral, solen anar acompanyats per algun tipus de beguda i si s’escau
un menjar de fàcil i senzilla elaboració.

Sovint, en el món empresarial, els actes protocol·laris que es plantegen tenen un
comú denominador: giren entorn del menjar. Així, tenint en compte els criteris
precedents, podem classificar els actes, a més a més, en:

• Actes que giren entorn del menjar.

• Actes que no giren entorn del menjar o reunions professionals.
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2.2.1 Actes que giren entorn del menjar

Menjar o prendre un refrigeri pot ser una bona ocasió per tenir una reunió de treball
més còmoda i distesa. Entre els actes que giren entorn del menjar distingim:

• Esmorzars de treball. Tenen lloc a primera hora del matí, fet que permet
un aprofitament de la resta d’hores. L’objectiu és la conversa de dues o
més persones. La varietat d’esmorzars que podem trobar actualment és
àmplia; per tant, dins del protocol hem de conèixer quins tipus d’esmorzar
existeixen: el continental, el desdejuni americà, el desdejuni de bufet...

• Snack (mos) de treball. És un tipus de reunió de feina que s’acompanya
d’un mos relativament ràpid. El lloc pot ser fins i tot el despatx on té lloc la
reunió, normalment substitueix un àpat o el retarda, la durada és breu, d’uns
30 minuts màxim, i el que se sol servir són sandvitxos i begudes.

• Te de treball. Són reunions que de manera excepcional es donen en
una teteria o cafeteria propera al lloc de feina. És una modalitat molt
anglosaxona i que està entrant amb comptagotes a Espanya, sense obtenir
l’èxit esperat. L’hora, atès que el concepte és britànic, és sobre les 17 h, la
durada és màxim d’una hora i s’hi serveixen habitualment tes, cafès i pastes.

• Reunions de treball amb bufet. Són trobades professionals a les quals
s’afegeix la presentació estratègica de plats i/o productes com a estímul per
al client que assisteix a la reunió. Aquest bufet permet oferir un servei ràpid
i una oferta atractiva i visualitzada en el moment en què s’està produint.
El comensal confecciona ell mateix el seu menú. Aquest tipus de règim
alimentari substitueix els menús que s’ofereixen en els hotels, i permet més
varietat i arribar a un públic més divers. Les begudes se solen servir a taula
pel cambrer i poden o no estar incloses en el preu. Tipus d’actes:

– Bufet esmorzar. Normalment, l’horari oscil·la entre les 10 i les 11 h,
segons estipuli l’empresa organitzadora.

– Bufet brunch (esmorzar + dinar, l’horari normalment és de les 11 h per
a l’esmorzar i les 14 h per al dinar). En l’àmbit empresarial espanyol
s’utilitza molt poc.

– Bufet només amb entrants i postres. És el menys freqüent en temes
de protocol, ja que està lliure de formalismes i rigideses. És un servei
ràpid on se serveix a taula un plat principal sense pèrdua de temps. En
algunes ocasions, les postres també es poden servir a taula, però no és
l’habitual.

– Bufet lliure de dinar o sopar. Substitueix els menús dels hotels. Les
begudes normalment se serveixen a taula i no solen estar incloses en
el preu. Té una gran varietat d’entrants, així com de primers i segons
plats, i una varietat de postres considerable.

– Bufet a la brasa (barbacoa). El fet que busqui crear vincles amistosos
fa que s’aparti substancialment del concepte de protocol, però des de fa
uns anys és un dels serveis més utilitzats per a les reunions de treball.
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– Bufet específic, que pot fer referència a alteracions alimentàries (per-
sones celíaques, persones al·lèrgiques a algun tipus de menjar), a
règims concrets (marcats per dietistes), a noves formes d’entendre
l’alimentació (persones veganes o vegetarianes), i el que més utilitza
el protocol empresarial és aquell que busca una oferta gastronòmica
d’alta qualitat, a l’última moda i amb una preparació sofisticada.

• Reunions de treball sense acompanyants. Molt probablement sigui l’acte
més habitual en el món empresarial. El primer que haurem de tenir en
compte és el país on hi ha la trobada i saber quins són els costums horaris,
després conèixer els hàbits alimentaris i finalment els costums. En aquests
tipus de reunions, el menjador per a executius d’una empresa pot ser un bon
lloc, ja que evita els desplaçaments innecessaris. L’entorn, però, haurà de
cuidar-se i aconseguir que sigui al més agradable possible. Si és possible
buscar un lloc discret, millor que millor, ja que permetrà respectar la
confidencialitat.

• Reunions de treball amb acompanyant: dinar o sopar. És un moment
puntual per a les negociacions, on des del primer moment es busca la idea de
distensió social i d’interrelacions. És el moment adequat per negociar, si bé
hem de tenir en compte que tenim els acompanyants i on molt probablement
els temes de feina els siguin notòriament insatisfactoris o innecessaris. La
diferència entre un dinar o un sopar quan es va amb acompanyants és que
en el sopar es busca una certa intimitat per crear vincles d’amistat i no tan
sols empresarials. La durada oscil·la entre 1 h i 30 minuts i 2 hores, i en el
cas que s’hagi escollit un lloc amb espectacle haurem de pensar en l’horari
d’aquest, de manera que el dinar o el sopar es perllongarà més enllà de les
dues hores.

Per als dinars o sopars de treball cal un lloc adequat que tingui cert prestigi social
i amb una relació qualitat preu immillorable, ja que s’exigirà una cuina elaborada
i d’alta qualitat. A més a més, també s’exigirà un bon servei i serveis extres com
per exemple un aparcacotxes, guarda-roba o ús exclusiu de banys. Però també pot
ser a casa de l’amfitrió, que s’haurà d’ocupar que tot estigui a punt (o que s’ocupi
el responsable de protocol que sigui així).

Els amfitrions hauran d’arribar com a mínim 15 minuts abans que la resta de la
gent convidada. I en temes de propines (en cas que calguin), es lliuraran al final
i amb còmput global, no ho han de fer els convidats; l’import normalment gira
entorn del 10% del de la factura. També cal tenir present que hi ha cultures en
què la propina ja s’inclou en la factura, per exemple als EUA, i per tant no caldrà
pensar-hi.

En el cas que es faci en un hotel o restaurant, el tipus de menjar que se servirà serà
el menú amb les seves variants: menú fix, menú de la casa, menú brunch, menú
de carta, menú de banquets, gales i cerimònies, menú degustació, menú còctel, vi
espanyol i lunch.

El tipus de servei que escollirem dependrà del tipus de menjar que haurem triat;
aquests són els més habituals:
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• Servei directe. Els plats ja surten preparats des de la cuina i se serveixen
per la dreta del comensal. Aquest és el servei més utilitzat, per bé que cada
cop més es busca una certa sofisticació a l’hora de servir.

• El servei a l’anglesa. Els aliments surten de la cuina amb safates i els
cambrers serveixen pel cantó esquerre.

• El servei a la francesa. Els aliments surten de la cuina en safates, el cambrer
es col·locarà a l’esquerra del client i li presentarà la safata perquè se serveixi
la porció que vulgui.

• El servei a la russa. Primer es presenta la peça sencera i decorada i després
es trinxa i se serveix al plat a la vista del client.

• Elaboracions a la vista del client. És més sofisticat i cal tenir un personal
especialitzat i amb perícia.

• Les empreses de càtering, que preparen i envasen els aliments per ser trans-
portats i posteriorment consumits en un lloc on no precisen d’elaboració.
En alguns casos requereixen escalfament.

2.2.2 Reunions profesionals (actes fora de l’entorn del menjar)

Els actes que giren fora de l’entorn del menjar són coneguts com a reunions
professionals. Majoritàriament són organitzades per empreses anomenades OPC
(organitzacions professionals de congressos) i per agències especialitzades que
tenen com a tasques assessorar, organitzar i controlar tots els serveis necessaris
perquè la reunió establerta es desenvolupi correctament. Aquestes reunions es
poden subdividir de la següent manera:

1. Reunions de treball internes i externes. Penseu que les reunions de treball
sempre són útils quan sabem quin objectiu volem assolir; si no, solen ser
una pèrdua de temps que la gent enfeinada no està disposada a assumir,
de manera que quan passa això les persones convocades acaben tenint la
sensació que no s’ha fet res. A més, cal tenir en compte que:

• En aquestes reunions, el nombre de persones ha de ser d’un mínim
de cinc i un màxim de deu. El lloc on es farà la reunió ha de tenir
unes característiques que permetin un bon ambient de treball, de
manera que haurà de tenir una bona llum, una ventilació correcta i
un equipament complet (ordinadors, projectors, pissarres, bolígrafs,
material de papereria...).

• En el cas que la reunió s’allargui en el temps o sigui molt formal
és convenient disposar d’un servei de cafeteria i d’algun aperitiu que
ajudin a reposar energies i no fer la reunió excessivament pesada. És
fonamental la bona planificació d’aquestes reunions i que la persona
que la convoqui marqui les pautes que cal seguir i els temes a tractar,
tenint sempre en compte les categories dels assistents.
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• Respecte a les reunions internes, recordem que són un dels principals
vehicles de comunicació de l’empresa on els treballadors intercanvien
informació entre ells i fins i tot poden intervenir d’altres departaments
i no només la secció on es troben; a més a més, es plantegen noves
directrius, possibles canvis o problemes que hagin sorgit durant l’any
en curs.

• Respecte a les reunions externes, encara que el protocol empresarial
estigui marcat per una certa jerarquia, la nostra empresa és la que es
converteix en l’amfitriona, i el que fa és cedir el “protagonisme” a la
persona que convoca la reunió o és l’emissor del missatge en el sistema
de comunicació que constitueix qualsevol acte corporatiu. Per tant,
aquest emissor o convocant coordina, organitza, assumeix les despeses
i ha d’aconseguir la rendibilitat de l’acte.

2. Reunions virtuals. Cada cop tenen més adeptes. Són reunions que
permeten tractar temes importants i que permeten una facilitat de trobada,
ja que no calen grans sales; però cal ser curós si ens veu l’altre client. Els
tipus de reunions virtuals més utilitzats són: per xat, per pissarra i per
videoconferència. L’avantatge de les reunions virtuals és un estalvi de temps,
atès que eviten desplaçaments innecessaris i per tant són al mateix temps un
estalvi de diners per part de les parts que les utilitzen.

3. Reunions institucionals o convencions. Són reunions limitades a un
nombre concret de persones de l’empresa (normalment ocupen càrrecs
directius i/o representatius), però que també poden anar destinades als
treballadors, i que persegueixen tenir els assistents informats de la manera
més actual possible dels aspectes interns que evolucionen en l’empresa.
En les convencions predomina el programa social sobre l’empresarial i va
dirigit bàsicament a empresaris, col·lectius vinculats per aficions o inquie-
tuds i treballadors destacats. L’objectiu d’aquestes reunions és afavorir la
comunicació i les relacions interdepartamentals. Els avantatges són dos:
d’una banda, la millora en la comunicació i la relació dels treballadors, i de
l’altra, la presentació de nous productes.

4. Congressos. Són reunions d’àmbit amb una temàtica més científica,
política, econòmica o laboral, i on poden participar tant persones nacionals
com estrangeres en representació pròpia o en representació d’una institució
pública o privada. La participació mínima per ser considerat congrés és de
100 persones, ha de tenir una celebració periòdica (que no vol dir anual)
i la seu pot ser en diferents llocs. Normalment tenen una durada d’entre
tres i quatre dies. Se sol donar un diploma d’assistència que acredita la par-
ticipació. L’objectiu dels congressos és investigar, reciclar-se i relacionar-
se amb altres professionals de l’especialitat. L’eix central és el programa
científic, les noves tendències i les posicions actuals. Normalment, si hi ha
acompanyants s’integra un programa social per a ells.

5. Panel. Reunió no formal on intervenen un grup d’experts (habitualment
dos o tres conferenciants) que posen en comú les seves experteses seguint
la tècnica de diàleg i no d’exposició d’idees, sent aquesta la gran diferència
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respecte a l’anomenada taula rodona. Es permet, a més a més, la participa-
ció dels assistents (audiència) a través de preguntes. Per dur a terme aquesta
reunió no es pot deixar res a la improvisació, ha d’haver-hi un ordre coherent
i seqüencial, i per tant una preparació rigorosa. El moderador selecciona els
participants i prepara amb ells les línies de diàleg, les quals regiran durant
el panel. És important que tots els participants tinguin facilitat de paraula i
un cert sentit crític i de l’humor per amenitzar la reunió.

6. Fòrum. Reunió força informal on el que es pretén és la participació de
tothom a partir d’un principi d’igual a igual intercanviant idees sobre un
tema en concret sota la direcció d’un coordinador o moderador. La similitud
d’oportunitats per parlar dels participants fa que sigui necessari procedir a
una forma de sorteig per decidir la participació. L’objectiu és conèixer de
forma resumida les diverses opinions sobre un mateix tema.

7. Trobada. Reunió d’especialistes on es treballen temes inherents a les
seves àrees de coneixement amb la finalitat d’intercanviar treballs i sobretot
experiència dels respectius camps professionals en els quals treballen.

8. Cicle. Té una temàtica concreta amb un objectiu principal, que esdevé l’eix
central. Es pot donar en el format de xerrada, de concert, d’exposició, etc.,
i té una periodicitat.

9. Jornada. És un espai concret de temps on es desenvolupen una sèrie
d’activitats centrades en una àrea disciplinària. Serveix per difondre i
actualitzar els coneixements que es troben en l’àrea temàtica de la jornada.
A més a més, també ajuda a l’intercanvi d’experiències i relacions personals.
Per tant, l’objectiu és exposar temes, organitzar grups de treball, debats,
contrast d’opinions i tancar amb un conjunt de conclusions.

• Hi ha una variació en la jornada que és la jornada de portes obertes,
que en realitat és un acte publicitari i propagandístic de l’empresa per
donar-se a conèixer en el seu entorn o en algunes ocasions per seguir
generant confiança. Per tant, el seu l’objectiu és una projecció cap a
l’exterior. En aquest cas els detalls s’han de cuidar al màxim, ja que
el que es projecta és la imatge de l’empresa.

10. Conferències. Solen ser reunions d’un gran nombre de persones que tenen
un interès comú o comparteixen un sector professional determinat. Tenen
un caràcter força formal i normalment impliquen uns quants oradors que
aborden un ampli grup de professionals. Es pot convidar a la interacció,
però no al mateix nivell d’una conversa o un seminari.

11. Seminaris. Tenen lloc amb un objectiu molt concret, l’educatiu, i ge-
neralment impliquen petits grups de persones. La interacció és molt
important, de manera que sovint s’afavoreix que els assistents hi participin
tot expressant les seves opinions o fent preguntes als oradors. Segons
les noves tendències, perquè un seminari sigui més interactiu el podem
estructurar de manera que hi hagi una activitat que trenqui el gel durant la
qual cadascun dels assistents es presenta, i en el cas que tothom es conegui,
portar a terme el que es coneix com un “trencagel”, en el qual tots els
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participants comparteixen alguna cosa sobre ells mateixos qui ningú més
coneix.

12. Assemblea general (o junta general d’accionistes). Reunió estatutària,
que pot ser ordinària o extraordinària, dels membres d’una associació, sigui
quina sigui la forma jurídica que ha adquirit. L’objectiu és informar i
analitzar els resultats que ha obtingut l’empresa, prendre decisions de les
accions que es duran a terme l’any següent, resoldre problemes i finalment,
en el cas d’existir beneficis, decidir com s’han de repartir. Per als consells
d’administració se sol disposar d’una taula amb presidència anglesa única,
on el lloc principal se situa al costat menor de la taula mirant cap a la porta
de sortida. La resta de membres se situen a dreta i esquerra de la presidència
en ordre descendent segons la seva importància.

13. Inauguracions. És un dels actes més habituals en les empreses privades
(i també en les institucions públiques). Des del punt de vista del protocol,
una inauguració és un acte convocat per l’empresa amfitriona per presentar
públicament una nova instal·lació fruit d’una inversió i obra, o la posada
en marxa d’un nou servei. S’organitzen quan l’amfitrió desitja que aquesta
tingui un ressò més enllà de la pròpia empresa, arribant a la societat en
general i, per tant, és necessari que hi hagi els mitjans de comunicació per
garantir aquest ressò. A més a més, tenen un alt component de cortesia
destinada a les autoritats i als representants públics, de manera que el més
habitual és oferir la presidència de l’acte a l’autoritat pertinent amb major
rang i que estigui present en l’acte.

14. Comitè. Reunió formal d’un grup limitat de persones que ha estat escollides
per l’òrgan directiu amb un mandat limitat de temps.

15. Comissió. És un òrgan de control o de consulta que s’ocupa d’un sector de
les activitats que l’associació decideix cedir-li.

16. Fires i exposicions. Són una oportunitat per donar la imatge més positiva
de l’empresa i una oportunitat per investigar mercats:

• Les fires solen ser periòdiques i se celebren normalment al mateix
lloc. L’objectiu és bàsicament comercial i promocional, però també té
molt de relacions públiques. A les fires hi ha una important quantitat
d’estands, de manera que cal buscar alguna tècnica per poder fer que el
nostre sobresurti de la resta (una maqueta gegant, uns colors cridaners,
unes activitats úniques...).

• Les exposicions són reunions informatives, culturals, educatives i
propagandístiques més que comercials; a més, són puntuals i itinerants
en molts dels casos.

17. Reconeixements. A gran o petita escala, les cerimònies que lliuren premis
tenen com a objectiu felicitar i agrair als integrants d’una organització la
feina ben feta. És molt important determinar el tipus de premi que es vol
lliurar; com se sol dir, “els premis s’han de correspondre amb l’acció que
s’està reconeixent” .
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18. Visita guiada. Una forma de donar a conèixer la infraestructura i els serveis
de l’empresa. En aquests casos, l’oficina de protocol ha de preveure i
organitzar aquestes visites de manera que no destorbin el normal desenvo-
lupament de les tasques laborals, així com de la jornada laboral, i a més a
més assolir i ressaltar la millor imatge corporativa possible.

19. Iniciatives de treball en equip. És un tipus d’acte que es porta a terme
per assolir la motivació i/o formació de certs grups de persones dins de
l’organització. Solen ser grups petits perquè tothom tingui al màxim de
participació activa. Aquests actes han de ser molt creatius, i es poden
dividir les seves accions en activitats esportives (esports aquàtics, rutes
a cavall, organització de viatges...), activitats lúdiques (rols, jocs a l’aire
lliure, disfresses...) i finalment activitats de participació (concursos de
cuina, elaboració de productes manuals, classes de ball...).

2.2.3 El comiat

El punt final de qualsevol dels actes que hem vist és el comiat, un moment igual
d’important que la benvinguda o que una conversa en una reunió. Cal saber quan
i com hem de marxar d’una reunió i/o d’un acte.

El comiat ens ajuda a saber si la negociació ha estat un èxit o un fracàs. Per tant,
hem de dedicar-li el temps que calgui; però compte, no ha de ser excessiu. No
esperem que ens convidin amablement a marxar, saber retirar-se a temps és una
virtut que ens ha d’acompanyar.

Per saber quan hem de marxar hem de conèixer el caràcter de l’amfitrió i de
l’acte. Pot ser que sigui donat a fer llargues converses de sobretaula o a participar
en jocs de taula, amant de prendre algun licor després... Marxar massa d’hora
seria totalment incorrecte. O el contrari, l’amfitrió és poc donat a fer sobretaules
llargues i sol mostrar certs senyals per donar acabat l’acte, i llavors és important
reconèixer els senyals per, de manera discreta, fer el comiat més correcte. Si
sabem poc o res dels amfitrions, observar la resta dels convidats pot ser una bona
eina: farem el que facin ells. Però tinguem clar un principi: no siguem mai ni els
primers ni els darrers a marxar, tret que hi hagi algun motiu extraordinari, com
que l’amfitrió ens demani quedar-nos una estona més o rebem una trucada urgent
que ens obliga a marxar.

Per tant, el millor moment per acomiadar-se és quan ja han marxat alguns
convidats, o bé quan ja han passat uns trenta minuts després de les postres, el
cafè i/o els licors.

L’encaixada de mans torna a ser molt important; ha de ser breu i amb la força
necessària, però recordem que no l’hem de mantenir molt de temps. El que
no hem de fer és gesticular mostrant avorriment o cansament (badallar, mirar el
rellotge amb insistència, tancar els ulls...) per deixar l’acte, es considera una falta
d’educació i una grolleria i pot conduir al fracàs d’algun tipus de negociació o
celebració de l’acte.
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En marxar és important acomiadar-se de l’amfitrió; en certs casos, fins i tot és un
requisit ineludible dir “ha estat un plaer conèixer-lo” o “ha estat un plaer compartir
la vetllada/l’acte amb vostè”, són més que suficients en aquells moments. Després
serà important enviar un agraïment, ja que (recordeu) és important fidelitzar el
client.

Un bon comiat ha de ser cordial, breu i agradable.

Els comiats poden ser espontanis o programats, però han de ser breus i elegants,
tractant de quedar bé, com la resta d’assistents. Primer ens acomiadem dels
amfitrions i després de les persones amb les quals hem mantingut algun contacte
durant l’acte; no cal acomiadar-se de tothom, perquè si hi ha molta gent pot ser
quasi impossible.

Important: un cop t’acomiades ja està fet, no pots estar-te acomiadant més d’un
cop, perquè es fa interminable i pesat, i acaba no tenint sentit. I quan ja estem
caminant és important marxar amb el cos dret, sense necessitat de mirar cap enrere,
amb el cap alt, fet que denota l’acceptació de l’acte o reunió, indiferentment del
resultat final que tingui a posteriori.

2.3 Idees bàsiques de negociació i persuasió

Al final del procés d’un bon acte empresarial, els elements que formen l’engra-
natge d’aquest —negociació, acord i beneficis— han de desembocar o traduir-
se en l’obtenció d’uns resultats. Dit d’una altra manera: a banda dels beneficis
econòmics, els objectius principals que persegueix el protocol empresarial són
tres: la transmissió d’una bona imatge, el respecte als clients a través de la
capacitat de negociar i, finalment, arribar a assolir els objectius empresarials que
s’han determinat (vegeu la figura 2.3).

No oblidem que la negociació és un art, i és el moment en què es produeix la
confluència d’interessos de les diverses parts que es troben per portar a terme un
acord comú que els repercutirà en beneficis posteriors de manera immediata, a
curt, mitjà o llarg termini.

Per tant, la persuasió i la negociació formen part essencial del protocol empresarial.
Per obtenir aquest objectiu bàsic és important treballar sobre uns objectius
complementaris, com ara:

• Aconseguir un punt intermedi. És a dir, satisfer els objectius o interessos
d’ambdues parts perquè d’aquesta manera s’arriba a l’acord. En qualsevol
negociació sempre hi ha una part més forta i una més dèbil. La forta marca
les directrius de la negociació i també obté un major benefici, però això
no significa que no hagi de respectar la més dèbil en termes d’interessos i
de dignitat. És evident que quan una part vol imposar-se la negociació es
trenca.
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Satisfacció mútua

Un intercanvi de concessions és
especialment efectiu quan es

tracta de construir relacions a
llarg termini: es dóna una cosa a

canvi d’altra i es millora la
relació entre ambdues. Una

negociació en què les dues parts
acaben amb la sensació que han

guanyat és coneguda amb el nom
de win-win (‘guanya-guanya’), i
és molt utilitzada a Amèrica del

Nord i a Europa.

• Firmar l’acord, el qual ha de ser clar i precís, sense deixar lloc a cap
mena d’interpretació posterior, i que, evidentment, el seu acompliment sigui
previst per ambdues parts.

• Obsequiar els convidats.

Figura 2.3. Objectius principals d’un acte empresarial

Per regla general, l’obtenció de beneficis es mesura en termes econòmics, però
també es pot mesurar en termes humans i socials (la imatge de la marca o l’empresa
en el seu entorn).

Els millors criteris per negociar eficaçment són:

1. Tenir les expectatives i/o objectius alts abans de començar la negociació; no
podem anar de menys a més, sinó que ho hem de fer de més a menys.

2. Planificar els resultats abans d’iniciar la negociació. En aquesta planificació
haurem de pensar quin és el resultat òptim o ideal al qual volem arribar, quin
el realista i quin serà el nivell mínim acceptable perquè es doni l’acord que
busquem.

3. No acceptar mai la primera oferta.

4. No hem de regalar mai, estem negociant i ja haurem de cedir en algunes
coses, però a canvi d’altres. Cedir per cedir no és possible, cal negociar
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cadascuna de les cessions que hem de fer. Una fórmula adient pot ser: “si
vostè... llavors jo podria” (no a l’inrevés).

5. No rebutjar d’entrada les propostes de l’altra part, així que serà important
reformular la proposta tot adaptant-la a les necessitats de la nostra empresa.

6. No prendre decisions a la lleugera, han d’estar sospesades i meditades.

7. Escoltar i parlar estrictament el que és necessari.

8. En una negociació es tracta el problema; per tant, no podem fer que el
problema sigui el negociador.

9. Mostrar sempre els nostres punts forts, mai els febles.

10. No acceptar res que no s’hagi analitzat fil per randa

11. Llegir tota la lletra, sobretot la petita. Desconfiarem de la frase “no, això
són detalls menors”. Mai els detalls són menors, ni les suposicions, ni les
estimacions.

12. Com a mínim, un 20% del temps de la negociació l’hem d’utilitzar per
obtenir informació de l’altra part.

No tothom té la mateixa capacitat negociadora; en aquest moment hi intervenen
molts factors, tant tècnics com humans. Ens serà de gran auxili preparar la
negociació, és a dir:

• El coneixement perfecte de la part contrària.

• L’estratègia, els arguments i les possibles objeccions.

• Les tècniques psicològiques que s’aplicaran.

• Les concessions i els acords a què estem disposats arribar.

• El contracte de treball, compromís i satisfacció.

En tota negociació protocol·lària hi ha uns principis importants que cal assolir:

• Aconseguir el millor acord que es pugui per a l’empresa.

• Negociar dins el marc de la llei.

• Mantenir la integritat, no se sap mai si haurem de treballar de nou amb
l’altra part negociadora.

• No dir mentides.

• Els acords s’han de mantenir i respectar.
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2.3.1 Fases de la negociació

Bàsicament, tota negociació es desenvolupa en tres fases:

1. Preparació tècnica:

• Preparar la negociació exhaustivament.
• Conèixer l’oferta i tots els elements: productes, serveis, preu, costos,

terminis d’entrega, condicions de pagament.
• Conèixer els objectius de les dues parts, el nostre i el de la part

contrària.
• Conèixer la competència per destacar els nostres avantatges i els

elements que ens diferencien.
• Ser original en els plantejaments i les argumentacions.
• Si és necessari, farem demostracions pràctiques.
• Tenir molt definits els marges amb què comptem a l’hora de negociar.

Pensar en la segona millor opció des del nostre punt de vista.

2. Desenvolupament:

• Practicar l’empatia, posar-se en el lloc de l’altre.
• Saber utilitzar les eines de comunicació verbal i no verbal.
• No subestimar el nostre interlocutor.
• Oferir un lloc i un marc confortable per als dos.
• Ser pacient, no donar mostres d’esgotament ni que tenim ganes

d’acabar.
• No importa el nostre criteri personal, hem de procurar persuadir a

l’interlocutor. La persuasió és un dels pilars bàsics de la negociació.
La millor negociació és aquella en la qual guanyen les dues parts,
almenys a llarg termini.

3. Acords i conclusions:

• Ser permissiu i flexible.
• Les dues parts han d’estar satisfetes amb l’acord.
• Que quedi reflectit tot l’acordat en el contacte.
• És convenient enviar a totes les parts negociadores les actes de la

reunió i les conclusions de la negociació.

2.4 Logística per preparar actes empresarials; eines de planificació i
gestió

En l’àmbit empresarial, un esdeveniment és un acte que serveix a l’empresa per
presentar-se o potenciar-se ella mateixa o a algun dels seus productes o serveis,
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o per poder donar als seus clients l’oportunitat d’un apropament més directe a
l’empresa, fet que facilita la seva fidelització. Els actes poden ser molt senzills,
una única acció o complicats, on hi ha un engranatge d’accions que ha de funcionar
perfectament perquè el que hem preparat tingui èxit.

A l’hora de planificar un acte s’han de definir molt clarament unes qüestions
bàsiques:

• Quin tipus d’acte vull fer?

• A qui va dirigit?

• Quin objectiu vull assolir?

• Quina data és la més idònia?

De manera que, un cop definides aquestes i altres qüestions, comença la fase
de preparació, que respon a totes les accions que haurem de portar a terme
abans de l’execució de l’acte perquè aquest es desenvolupi satisfactòriament. La
fase de preparació és la més laboriosa i costosa, ja que és el moment en què
s’ha de preveure tot el que farem, el que encarregarem, i com, quan i quines
infraestructures utilitzarem, així com a qui convidarem.

El llistat de punts que cal tenir en compte depèn directament del tipus d’acte que
vulguem fer. I a més a més, determinar la durada de cadascuna de les activitats de
l’acte que estem preparant és bàsic perquè tot funcioni a la perfecció. L’eina per fer-
ho adequadament són els cronogrames, i concretament el cronograma d’activitats,
que ens serveix per analitzar si el projecte utilitza adequadament el temps i els
recursos dels quals disposa.

Igual que en la gestió institucional, hi ha diverses tècniques gràfiques per fer un
cronograma d’activitats. La més coneguda en el món empresarial és el diagrama
de Gantt o de Barres. Aquest diagrama consisteix en una taula de doble entrada;
en les fileres s’anota el llistat de les activitats que s’han descrit en l’apartat de
l’acte i en les columnes, el temps que durarà cadascuna de les activitats, si són
dies, setmanes, mesos, trimestres...

El protocol té com a objectiu facilitar les relacions humanes, i per això té una
relació directa amb els actes que l’empresa programa. Un acte és perfecte no tan
sols quan tot surt bé, sinó, i sobretot, quan no es noten els engranatges que l’han fet
funcionar. En funció de la importància que l’empresa li vulgui donar, del nombre
de persones que involucri i del lloc i dia en què es preveu fer, la complexitat de
l’acte serà major o menor.

En un acte tot ha d’estar sota control, res es pot deixar a la improvisació, tot
s’ha d’ajustar al que està programat.

Però acomplir amb un programa tampoc significa tancar-se en banda, no ser
flexible ni pel que fa referència als horaris ni al contingut. De vegades cal fer
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alguna variació a partir de certes circumstàncies i alguns convidats. Però res que
en certa mesura no haguem pogut preveure abans.

La logística és el conjunt de mètodes i medis idonis per implementar
l’organització, la planificació i la gestió de qualsevol acte empresarial.

La persona a càrrec de la logística tindrà responsabilitats operacionals respecte a
la implementació i l’organització de mesures i tàctiques a executar. Per acabar,
haurà de valorar i, si s’escau, prendre mesures, respecte als resultats esperats i els
obtinguts finalment, com a conseqüència de la gestió que s’ha de portar a terme.

Per celebrar un acte hem de tenir presents les següents fases: preparació,
elaboració, execució i avaluació (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Fases de l’acte empresarial

A l’hora de planificar un acte hi ha una sèrie d’eines que ens permetran la gestió,
la logística i el control d’aquest. Serà convenient que totes les passes que cal
seguir per dur-lo a terme estiguin establertes prèviament en un manual de protocol
dels actes empresarials/. Això ens ajudarà a portar sempre i de manera correcta
l’organització dels mateixos.
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2.4.1 Preparació de l’acte

La fase de preparació comprèn totes aquelles activitats que són necessàries abans
de posar en marxa l’organització d’un esdeveniment. Normalment, s’han de
respondre les següents preguntes:

• Què pretenc?

• A qui el vull dirigir?

• Quan el vull fer?

• On el vull fer?

• Quina projecció volem tenir?

• Quin cerimonial haurem de portar a terme?

És l’etapa més flexible i la que més adaptacions ens permet, on podrem fer més
canvis i tenir en compte totes les circumstàncies. Els elements que la configuren
són:

• Establir la filosofia i/o els objectius. Hem de determinar amb precisió
quina serà la finalitat que perseguim en la realització de l’acte, els principals
interessos de l’amfitrió, la imatge que volem transmetre, els assistents que
volem tenir, l’abast mediàtic, el pressupost (una primera estimació inicial de
la despesa que es preveu i òbviament l’autorització per part de l’empresa),
així com els mitjans i terminis de temps dels quals disposem. És possible
que potser en algun acte necessitem de patrocinadors, aquest és el moment
de plantejar-s’ho. Quina solemnitat li volem donar a l’acte: volem que
sigui senzill, amb rigor protocol·lari, amb atencions, amb facilitats? És el
moment de respondre a aquestes preguntes. Després ja serà massa tard.

• Primers contactes. Normalment poden ser via telèfon o, el que comença a
ser imperant, via email. Es tracta de fer una primera aproximació per saber
si serà o no ben rebuda la idea de celebrar l’acte. Si és un acte que ja s’ha fet
en anteriors edicions, la probabilitat de celebració és alta i per tant menors
els contactes que hem de fer, però si és el primer cop cal saber com “respira”
el públic al qual anirà dirigit.

• La data. Encara que no ho pugui semblar, és un factor important que cal
tenir en compte. Potser algun cop la data ens vindrà fixada directament
des de direcció, però potser en algun altre moment serem nosaltres qui l’es-
collirà; vigilem que no hi hagi cap esdeveniment extern (social, econòmic,
polític, esportiu, religiós...) que pugui eclipsar el nostre. Si no és coincident
buscarem la data i l’hora més adequades, intentant adaptar-les, en la mesura
del possible, a les agendes de les personalitats assistents. També caldrà
pensar en els mitjans de comunicació: com menys coses hi hagi el dia en
què programem l’acte, més ressò tindrà entre els mitjans.
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• El lloc. L’elecció del local és important; pot ser a la mateixa empresa o fora.
Evidentment, fora de l’empresa dependrà del pressupost que tinguem; dins
de l’empresa també hi haurà un pressupost, però certs costos es redueixen
molt, com per exemple el lloguer de l’espai. Hem de pensar que el lloc
estigui ben comunicat, il·luminat, ampli i climatitzat, i que sigui idoni per
al que volem fer: suficient espai, terra que no faci soroll i zones de jardí.
Serà important, doncs, visitar el local, i si ho considerem important, fer-ne
fotografies i obtenir plànols per saber les dimensions exactes amb les quals
comptem.

Tot això quedarà recollit en un primer document escrit on es materialitzaran les
idees d’aquesta primera fase. Un cop el projecte és aprovat per la direcció és quan
comencem la segona fase; és un moment important, ja que si treballem en equip
s’hauran de delimitar les funcions i responsabilitats de cada membre del nostre
equip de protocol, fet que ens ajuda a la coordinació. Si estem sols/es, totes les
funcions les haurem de desenvolupar nosaltres.

2.4.2 Elaboració de l’acte

Aquesta segona fase és la que ens permetrà donar-li forma a l’acte. S’inicia
amb el disseny a través d’un programa que inclou les pautes bàsiques del seu
desenvolupament. En aquesta fase tantejarem, recopilarem informació, tindrem
les discussions tècniques que calguin...

El programa inclou i estableix els ordres de les accions que cal seguir i les persones
que hi intervenen. En la mesura del possible, evitarem modificacions unilaterals
dels elements importants (dia, hora, lloc...) que afectin el desenvolupament de
l’acte. Al programa hi hem d’incloure:

• L’amfitrió de l’acte com a organitzador.

• Dia, lloc i hora.

• Convidats.

• Protocol de rebuda i comiats.

• Distribució de l’espai, assenyalant la mesa presidencial.

• Etiqueta de l’acte.

• Temporalitat completa de l’acte.

• Programa social, si s’ha previst en l’acte. És important que el programa
social sigui compatible en temps amb el programa oficial, ja que és tot un
engranatge i cal que funcioni perfectament.

• Grafisme: disseny d’invitacions, cartells, panells, murals...

• Convocatòria dels mitjans de comunicació, indicant dia, hora i lloc.
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En el cas que l’acte necessiti de diversos dies per desenvolupar-ho tot, el programa
haurà de preveure tots els temps, els llocs, les hores i els dies en què es
desenvoluparà; la inclusió d’aquestes quatre eines dins del programa ens serà
molt útil: cronograma, llibre de ruta, llistat oficial de convidats i plànols.

Aquesta fase també inclou els càlculs relatius al pressupost, tenint en compte els
ingressos, els costos i les contractacions.

Cronograma, llibre de ruta, llistat oficial dels convidats i plànols

Un cronograma contindrà el programa detallat de l’acte, precisant l’hora, el lloc i
l’acció que succeeix en cada moment. El cronograma és fruit del primer document
que hem elaborat en la fase de preparació, i esdevindrà l’eina visual, a la manera
d’un gràfic, on quedaran ordenades totes les tasques.

És important que el cronograma el tingui tot l’equip implicat en l’acte; per tant, ha
de ser senzill i visualment fàcil d’entendre, i que evidentment les accions que va
marcant siguin fàcils de portar a terme. El cronograma, de fet, ordena en el temps
les activitats; perquè ens sigui útil ha d’incloure els següents elements:

• Determinar amb precisió quines són les activitats a partir dels aspectes tèc-
nics presentats en el projecte i adjudicar un temps d’execució a cadascuna.

• Utilitzarem colors que distingeixin els tipus d’activitats i els recessos.

• Si l’activitat compta amb un convidat especial, escriure-hi el seu nom.

• Si hi ha diverses accions (tallers, cursos, xarrades...) és convenient
enumerar-los abans de posar un nom a cadascun d’ells. Logísticament és
molt útil.

• Mantenir actualitzat el cronograma a mesura que es van confirmant les
activitats.

• És convenient que per a cada activitat paral·lela hi hagi un cronograma propi,
encara que sigui senzill.

• A la columna esquerra han d’aparèixer totes les etapes i activitats que
requereix l’acte.

• A la filera superior, l’extensió de temps que es requerirà per fer tota
l’organització de l’acte, pot anar per minuts, hores, setmanes, mesos...

• En la quadrícula del centre s’omple amb colors la relació entre l’activitat i
el temps que se li vol dedicar.

En definitiva, el cronograma ens ajuda a delimitar la logística de l’esdeveniment,
la qual es divideix en:

• Convidats: haurem de definir, fer, dissenyar i enviar la llista de convidats.
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• Lloc: haurem de definir el lloc de l’acte, la data i l’hora, la contractació
d’un altre lloc i la decoració d’aquest.

• Lloguer d’equipaments: mobiliari, cristalleria, plàtera, coberteria, blancs
(estovalles, tovallons, tovalloles...) i equips de cuina.

• Càterings, proveïdors de begudes, refrescos i cafès, tes...

• L’oci i l’entreteniment: so, animació, llista de jocs, banda musical, Inter-
net/WiFi...

• Recursos humans: amfitrió, manteniment, porters, seguretat...

• Altres: tot allò que calgui segons la naturalesa de l’acte.

Exemple de com fer un bon cronograma

Els passos que cal seguir per fer un cronograma ben fet són els següents; prendrem com
a exemple un cronograma de Gantt (vegeu la figura 2.5):

1. Tindrem un calendari a mà per incloure correctament les dates.

2. Utilitzarem un full de càlcul (Excel), permet molta mobilitat i és una eina ràpida.

3. Iniciem col·locant en una filera els horaris: inici i finalització l’acte.

4. En la primera columna, les activitats de què es compon l’acte.

5. A primeres hores és important que es col·loquin les activitats més complexes i que
requereixen de major concentració o esforç, ja que a mesura que va passant el dia anem
perdent força.

6. L’ordre de la resta d’activitats pot ser aleatori, però haurem de tenir present que després del
dinar (si n’hi ha) no podem fer activitats d’una certa concentració o petit esforç físic.

Figura 2.5. Cronograma de Gantt

El llibre de ruta l’han de tenir tots els participants a l’acte; és on apareixeran els
horaris, les adreces (és important no deixar-se res: com arribar-hi, un mapa de la
zona, aparcaments...), el material necessari i un telèfon de contacte perquè puguin
comunicar-se sempre amb l’organitzador o amb la persona a qui s’ha delegat
aquesta funció de control.

Respecte al llistat oficial dels convidats, és important portar-lo sempre a sobre.
El document ha de contenir les adreces de correu electrònic i els telèfons de tots
els agents implicats. Hi ha diverses maneres de formular el llistat: el més senzill
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és per ordre alfabètic i tots seguits. Però també ho podem dividir per grups (des
d’autoritats més importants fins a treballadors) i, dins de cada grup, per ordre
alfabètic. En el cas que sigui per grups és convenient que siguin llistes separades,
ja que és més fàcil de controlar i de saber quan les tenim totes completes. Hem de
tenir present que tenir tot el llistat tancat no és fàcil, ja que fins a darrera hora pot
ser que ens quedi algú per invitar i que caldrà incloure al llistat. Ateses les dades
que contenen aquests llistats, han de ser tractats amb molta cura i respecte per la
privacitat.

Finalment, els plànols són eines que ens ajudaran a facilitar-nos el moviment
i la comprensió de l’acte. És important conèixer a la perfecció el lloc on es
produeix l’acte, de manera que tant per qüestions de seguretat com per evolució
de l’esdeveniment estigui tot sota control.

Pressupost; ingressos, costos i contractacions

L’èxit d’un esdeveniment rau a encertar en tots els detalls, que l’organització no es
vegi i que tingui una tornada econòmica a curt, mitjà o llarg termini. Serà necessari
establir un pressupost, és a dir, un còmput anticipat dels costos, les despeses i els
ingressos. Tenim una doble classificació de pressupost:

• Segons la relació amb l’esdeveniment:

– Quan el pressupost s’adapta a l’esdeveniment. Haurem d’estimar de
la manera més realista les possibilitats de recuperació dels costos
produïts. En aquest cas, el pressupost s’elabora segons tres elements:

∗ La planificació general.
∗ Les necessitats específiques.
∗ Els objectius preestablerts.

– Quan l’esdeveniment s’adapta al pressupost. En aquest cas partirem
d’una quantitat determinada i, sobre la mateixa, haurem d’adequar les
contractacions que haurem de fer.

• Segons sigui real o flexible:

– El pressupost real. Parteix de l’existència d’esdeveniments realitzats
en temporades precedents, de manera que estem fent un pressupost
igual amb les variàncies dels canvis d’IPC i segons el nombre d’assis-
tents.

– El pressupost flexible. Mentre anem planificant anem executant.
Problema? Si ens anem trobant amb moltes contingències haurem
d’anar adaptant el pressupost al que es vagi produint.

Un cop establerts els objectius i planificades les accions i els temps, és el moment
de quantificar. En la confecció del pressupost hem de comptabilitzar tot allò
que necessitarà l’acte per ser realitzat: recursos humans, econòmics (monetaris),
materials... La majoria de les decisions que prendrem aniran lligades directament
al pressupost que tinguem o puguem tenir. És important que recordem de posar-hi
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sempre l’IVA. Els elements essencials del pressupost els podem agrupar, per tant,
en tres partides:

• Recursos monetaris, que inclouran conceptes com el lloguer de la sala/es,
l’allotjament per als convidats importants, el transport, les dietes, la manu-
tenció, el càtering si s’ha previst, les despeses de llicències i els permisos
que s’hagin hagut de demanar.

• Recursos humans. Aquesta és una de les partides més importants, i haurem
de tenir en compte tothom:

– Personal de protocol i relacions públiques.

– Personal auxiliar, hostesses d’informació i intèrprets.

– Hostesses de protocol per a l’atenció de persones VIP.

– Personal de seguretat i porters d’accés.

– Tècnics audiovisuals: fotògrafs, so i il·luminació.

– Tècnics de manteniment.

– Personal extra.

– Personal sanitari.

• Recursos materials. Poden ser molts, i poden anar referits a:

– La imatge corporativa: targetes o cartes d’invitació, sobres, progra-
mes, fullets, targetes acreditatives per als assistents i per als convidats,
targetes d’identificació per a les taules, plànols de taula, cartells, regals
per als participants, publicitat i propaganda...

– El suport tecnològic: aparells de vídeo, canons, portàtils, megafonia,
projectors, impressores, programes informàtics, cabines de traduc-
ció...

– El màrqueting: on farem la promoció? Avui hem de tenir presents les
xarxes socials, ja que és l’única forma de fer arribar la celebració de
l’esdeveniment a un gran nombre de persones: Facebook, Instagram,
Twitter...

– Altres recursos materials: transport, escuts, panells, decoració i
ornamentació, mobiliari...

Què haurem de considerar en la planificació d’un pressupost? Quan ens plantegem
un pressupost hi ha dos punts clau: els ingressos i els costos.

Respecte als ingressos, poden venir de:

• Ingressos dels participants (inscripcions, donacions, compra de bitllets...)

• Si hi ha suport de patrocinadors

• Si s’obté algun tipus de subvenció pública o privada

• Els espais publicitaris
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• Les activitats especials

Els costos, per la seva banda, es divideixen en: costos fixos, variables i d’impre-
vistos.

• Costos fixos. Són aquells que haurem de cobrir independentment de la
quantitat d’assistents; entre els costos fixos tenim:

– La producció del preesdeveniment, la despesa del personal i la pape-
reria

– La difusió, la promoció, la publicitat i la roda de premsa

– El disseny, la impressió i els costos d’enviament de les invitacions

– El lloc (aquest s’emportarà un bon pessic del pressupost, segons on es
faci)

– Actes protocol·laris d’apertura i/o cloenda

– Traductors, si fossin necessaris

– El sistema d’inscripció i acreditació

– La contractació de xous o activitats en la part dels extres de l’esdeve-
niment

– Cobertura d’una assegurança per a l’equipament i el personal

– Honoraris de serveis professionals

– Serveis de transport, muntatge i desmuntatge

• Costos variables. Estan determinats per la quantitat d’assistents o convi-
dats. Cal destacar els següents:

– Material d’acreditació, credencials, programes, fullets, regals, diplo-
mes...

– Servei de càtering, dinars, sopars...

– Personal temporer

– Estacionament de vehicles

– Ordinadors i mobiliari

– Despeses bancàries

– Personal de seguretat i neteja

• Costos imprevistos. Per bé que ho tinguem tot controlat, sempre hi ha una
sèrie de contingències que poden sorgir i que inicialment no teníem previs-
tes, de manera que és molt convenient que en el pressupost adjudiquem una
partida per a aquestes coses. Normalment hem de preveure entre un 10 i un
15%, fet que ens donarà flexibilitat i no passar-nos del que havíem previst
inicialment.

Un altre aspecte important és la cotització del pressupost. A l’hora de fer el
pressupost és important que demanem diverses cotitzacions, de manera que ens
ajudaran a ajustar-lo millor. Heu de pensar que des del primer dia que comencem
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Data de validesa

En el moment de presentar un
pressupost, recordeu-vos de

posar-hi data de validesa
d’aquest, ja que vivim en un món
canviant i els costos poden variar,

fins i tot d’una setmana a una
altra.

a elaborar el pressupost fins al tancament del mateix hi haurà modificacions, ja
sigui pròpies o dels proveïdors. Atès que podem estar fent un pressupost d’un any
per a un altre, és important que arribem a un acord amb els proveïdors perquè ens
mantinguin els preus.

Procureu no llençar o desfer-vos de les cotitzacions que inicialment ens han fet
tots els proveïdors. Per guardar-les, utilitzarem una eina coneguda amb el nom de
Carpeta de cotitzacions, on desarem totes les que hem rebut. Això ens permetrà
tenir, en cas que el proveïdor triat ens fallés, la informació necessària per anar a
buscar un altre proveïdor sense haver de començar des de zero. A més a més, ens
pot servir d’informació eficaç en el cas que l’esdeveniment s’anés repetint, ja que
podríem veure i comparar les variacions al llarg del temps.

També és important que, quan fem la presentació del pressupost final als
organitzadors, aquest sigui al més clar possible. És molt recomanable que tot
el pressupost estigui dins d’un full de càlcul (Excel) i amb els següents elements:

• Un encapçalament amb el nom, l’any de l’esdeveniment, la data i l’hora i el
nombre de persones.

• Cada un dels costos: millor començar pels fixos i després els variables, i
recordem que cal afegir la previsió d’imprevistos.

• En el cas que hi hagi partides que funcionin per unitat, i atès que estarem
treballant amb un full de càlcul, una columna amb el preu cost per unitat i
una columna amb el preu total.

Un cop finalitzat el pressupost, dins de la fase d’elaboració tenim l’escaleta, que
és un guió tècnic que conté tota la informació del que faran els organitzadors en
cada moment perquè l’acte es vagi produint sense incidències.

Disseny i contractació

A l’hora de fer el disseny del protocol hi ha diversos elements i accions que
haurem de tenir en compte:

• Els assistents que vinguin: enviament de les invitacions; recepció de les
confirmacions, que pot ser a través de l’enviament d’una targeta perquè
la remeti amb la confirmació o no-confirmació d’assistència a l’acte o bé
programar-ho digitalment amb un link de confirmació.

• La ubicació dels assistents, les precedències i les presidències.

• La previsió de la persona que serà l’encarregada de la recepció de les
personalitats i d’altres convidats.

• El disseny del protocol dels símbols i de les banderes, si s’escau.

• El disseny de les presentacions i dels regals.

• El disseny dels desplaçaments possibles.
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• La preparació de la documentació: invitacions, programa de protocol,
programa de butxaca per als convidats, cronograma de l’acte i, si fos
necessari, fullets, carpetes i vídeos institucionals amb la imatge corporativa
de l’esdeveniment.

• Preveure qui dirà unes paraules de benvinguda; per tant, preveure els
sistemes de megafonia, del so ambiental, de la tarima, del moment del
discurs, de l’aigua, de l’ordre d’intervenció...

• Preveure qui dirigirà el brindis o còctel de benvinguda. S’ha de tenir clar
quant durarà i quin és el millor lloc per fer-lo.

Pel que fa a les contractacions, haurem de dur a terme les accions següents:

• Contactar amb les institucions o personalitats que desitgem que vinguin,
fixació de dates, hores, discursos...

• Llogar un edifici adequat, sala o saló, supervisant la decoració, l’adaptació
i la zona d’aparcament.

• Contractar el càtering: elecció dels menús i del tipus de servei.

• Contractar agències de viatges per a les reserves d’hotels, vols, intèrprets,
transfers...

• Contractar els equips que faran els muntatges i desmuntatges, així com les
línies de darrera tecnologia que puguem necessitar.

Per acabar aquesta fase encara ens queden dues coses a fer:

• Convocar els mitjans de comunicació, roda de premsa, entrevista, cre-
dencials, dossiers informatius. Haurem, per tant, de reservar l’espai que
necessitaran aquests mitjans per desenvolupar les seves tasques de manera
eficient.

• Controlar les invitacions i, si cal, controlar el dia abans el lloc on es farà
l’acte. També es pot fer una prèvia o posada en escena per veure que tot
surti com ha de sortir.

2.4.3 Execució de l’acte

Aquesta tercera fase és el moment més important: l’acte en si mateix. Vetllarem
perquè l’acompliment del programa i les funcions del personal siguin les que han
de ser. Un error molt freqüent és córrer estressat d’un cantó a l’altre, perquè poden
pensar que és una mala planificació i organització, encara que no ho sigui. Què
hem de fer, doncs? Delegar tot el que puguem, perquè així la nostra tasca serà de
supervisió. Així, ens haurem d’encarregar de:
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• Rebre les autoritats i atendre els convidats VIP en el punt de trobada fixat,
fàcilment accessible i proper, regulant les presentacions i l’arribada de la
resta de convidats.

• Col·locació dels convidats.

• Revisar totes les tasques que hem delegat.

• Garantir que els clients i els assistents estan ben atesos.

Altres accions que es fan en aquesta fase d’execució són:

• Desenvolupament de l’acte (seguiment del cronograma).

• Control de tots els equipaments (audiovisuals, il·luminació, neteja, electri-
citat, decoració...).

• Comiat, lliurament de documentació i regals (si s’escau).

• Agraïments als assistents i al personal col·laborador. És important que
enviem també una carta d’agraïment a les autoritats i a altres personalitats,
i no oblidem els patrocinadors.

• Desmuntatge. Es procedeix a desinstal·lar tot l’equip. Fer-ho amb tran-
quil·litat i ordre, de manera que evitarem mals majors o accidents.

2.4.4 Avaluació de l’acte

És el moment en què tancarem tot el procés de creació i on mesurarem si el retorn
de la inversió és l’esperat o, pel contrari, ens hem quedat curts. En el cas d’haver
comès errors, els anotarem perquè no es tornin a produir en futures ocasions; si
hi ha bons encerts, també els anotarem per poder-los repetir. En definitiva, farem
dues anàlisis:

• Anàlisi interna, per saber quina ha estat la rendibilitat de l’acte, el resultats
de les enquestes (en cas que n’hi hagi) i les dades que haguem volgut valorar.

• Anàlisi externa, per saber quina ha estat la repercussió de l’acte i de tot el
que s’ha publicat.

Un cop fetes les anàlisis, ho documentarem amb les conclusions. Serà l’informe
final o memòria, on s’inclouran els pressupostos, les factures i altres dades que es
creguin d’interès, com per exemple les conclusions de l’anàlisi interna i externa.
Aquesta memòria ajudarà a la realització de possibles i futurs actes similars.
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