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Introducció

En aquesta unitat didàctica farem una introducció al concepte d’empresa i
identificarem els seus elements bàsics. Farem referència als trets essencials de
l’empresa en el món globalitzat i en el paper que hi desenvolupa socialment.
Posteriorment, centrarem l’atenció en el que s’ha identificat com el principal actiu
de les organitzacions: les persones.

Quin és aquest paper fonamental que s’atribueix a les persones que componen
les organitzacions? Per donar resposta a aquesta pregunta plantejarem una visió
global del funcionament d’una organització des del punt de vista dels recursos
humans, tot intentant identificar quin és el paper dels treballadors a l’empresa, i la
seva contribució en l’obtenció de la competitivitat de l’organització. Analitzarem
com les noves tecnologies de la informació han modificat els requisits que
s’exigeix als treballadors perquè puguin desenvolupar la seva tasca en les empreses
de la nova economia globalitzada.

Com gestionarem les persones en les organitzacions? Presentarem les principals
polítiques de direcció de persones que han de permetre gestionar aquest actiu
empresarial de la forma més eficient possible per a l’organització, i que sigui com-
patible a més amb el desenvolupament personal i professional dels treballadors.
En aquest sentit oferirem una visió global de les principals polítiques de direcció
de persones, i de les teories motivacionals i tècniques de motivació en l’empresa.

La funció d’aquesta unitat didàctica dins del crèdit consisteix a identificar el
paper que tenen les persones dins de l’organització i conèixer els mecanismes que
incideixen en la seva motivació.

El nucli d’activitat “Persones i motivació en l’organització” ens aproximarà al
paper que té el treball com a factor productiu. Iniciarem el seu estudi amb una
aproximació al concepte d’empresa i la seva finalitat, la considerarem com un
sistema obert, en constant interrelació amb el seu exterior. Identificarem el paper
dels quatre elements bàsics de l’organització: l’estratègia, els processos, la cultura
d’empresa i les persones. Treballarem els diferents models històrics d’organització
del treball, fent una anàlisi de la seva influència sobre la motivació i la implicació
del treballador. El pas següent serà analitzar com expliquen la motivació laboral
les teories més rellevants que han estudiat aquest fenomen, i finalment les eines
d’intervenció que es proposen.

En el nucli d’activitat “Polítiques de direcció de persones” estudiarem les funcions
de l’activitat de gestió de persones en les organitzacions, centrant-nos en les
principals polítiques de gestió de persones: captació i selecció; formació i
entrenament; avaluació del potencial i desenvolupament de carreres professionals;
avaluació de l’acompliment, planificació de plantilles, sistemes de remuneració i
compliment i comunicació interna.
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Finalment farem una breu ressenya de les noves eines utilitzades en la gestió de
persones: gestió del coneixement, la gestió per competències, el balanced-scored
o valoració del capital intel·lectual, la intel·ligència emocional en l’organització, i
la flexibilitat en l’organització.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient fer una prime-
ra lectura del material teòric, i anar fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació
que es proposen en el material web. Els annexos proposats han de permetre
donar una visió més profunda sobre alguna de les matèries tractades i veure’n
la plasmació en supòsits pràctics.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:

1. Saber descriure el concepte d’empresa, la seva finalitat i com actua com a
sistema obert, així com reconèixer la importància del factor humà dins de
les organitzacions.

2. Descriure el concepte de cultura organitzativa i identificar els trets d’una
cultura organitzativa clàssica i d’una de moderna.

3. Tenir una visió del concepte de treballador del coneixement i de gestió del
coneixement en les organitzacions.

4. Relacionar les polítiques de direcció de persones amb la influència que exer-
ceixen en l’ambient laboral i amb els factors que afavoreixen la motivació
dels treballadors i les treballadores.

5. Identificar les principals polítiques de direcció de persones a l’empresa:
valoració de llocs de treball; informació als treballadors i treballadores;
promoció i formació en el treball, valoració de llocs de treball, política
salarial, integració dels treballadors i treballadores.

6. Definir el concepte de motivació i veure’n l’aplicació pràctica en el món
empresarial.

7. Conèixer les principals teories de la motivació i avaluar-les críticament.

8. Relacionar les tècniques de motivació aplicades a l’àmbit laboral amb les
necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques
de l’individu.

9. Determinar la influència de l’ambient laboral sobre la motivació dels
treballadors i treballadores.
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1. Persones i motivació en l’organització

Una empresa és una agrupació de persones que coordinen les seves activitats
per tal d’aconseguir la màxima eficiència possible. Podem considerar-la com
un sistema dins del qual es desenvolupen una sèrie d’activitats que tenen com
a finalitat la producció i/o la distribució de béns i serveis, per obtenir-ne un lucre
econòmic.

Per tal d’assolir la seva finalitat, una organització ha d’utilitzar una sèrie de recur-
sos, tant materials com immaterials: recursos financers, tecnològics, humans...

Cal centrar la nostra atenció en l’equip humà que participa en l’organització
aportant el factor treball, el que s’ha anomenat tradicionalment com a recursos
humans, i farem referència a les qüestions relatives a la gestió i administració
d’aquests elements immaterials incorporats al procés productiu, que han de
col·laborar a procurar la màxima rendibilitat per a l’organització.

En els darrers temps, en un món caracteritzat per l’economia global i la deslo-
calització de les empreses s’ha reconegut que el treball de les persones en les
organitzacions és l’element clau que fa que aquestes siguin competitives, i el
que diferencia una de les altres. Això fa que les organitzacions hagin centrat el
seu interès a aconseguir –amb una bona gestió i direcció de recursos humans– la
màxima eficiència d’aquest factor productiu.

1.1 L’empresa com a sistema

L’empresa és una entitat de titularitat privada que té per objecte la producció dels
béns i la prestació dels serveis que la societat demana a canvi d’un benefici.

Aquesta producció la realitza a partir de la combinació dels diferents factors
productius. Els factors de producció que s’utilitzen per fabricar els béns i serveis
són els recursos naturals, les matèries primeres, el treball humà i el capital.

Els factors productius

Els recursos naturals són factors productius que s’obtenen directament de la natura: terra,
mar, mines, boscos. . .

Les matèries primeres són aquells béns i serveis que l’empresa compra a altres empreses
i que s’incorporen al procés productiu per poder obtenir un producte acabat.

El treball és l’aportació de mà d’obra, física o intel·lectual que les persones fan en el procés
productiu.

El capital el constitueixen aquells béns que han sorgit d’un procés productiu per ser utilitzats
posteriorment en un altre procés productiu (edificis i maquinària). Alguns autors hi inclouen
el capital financer (els diners).
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Perquè un sistema funcioni
caldrà que ho faci el sistema

general i també cadascuna
de les parts.

Aquests factors que integren l’empresa s’han de coordinar per fer possible la
producció. Aquesta coordinació la porta a terme la funció directiva dins de
l’empresa, que s’encarrega d’organitzar els factors de què disposa i a partir d’una
estratègia marcada obtenir la màxima productivitat dels factors productius que
utilitza per tal de maximitzar els seus beneficis.

L’empresa, per tal d’aconseguir les seves fites, ha d’actuar de manera que les
parts que la componen actuïn coordinadament. És per això que considerem
l’empresa un sistema.

Podem definir un sistema com una entitat constituïda per diferents parts organit-
zades (que són els seus components), i que interactuen entre elles, de manera que
les propietats del conjunt depenen d’aquesta interacció col·lectiva.

L’empresa considerada com a sistema es caracteritza perquè està formada
per una sèrie d’elements que actuen coordinadament per a l’obtenció d’un
objectiu comú.

L’empresa es constitueix com un sistema obert, que rep influències externes, que
la forcen a adaptar-se contínuament a les situacions canviants del seu entorn per
sobreviure. L’empresa com a sistema es relaciona amb el seu entorn exterior, ja
que rep una sèrie d’inputs, i alhora emet outputs.

L’empresa com a sistema obert es defineix com una organització en què
coexisteixen elements de diferent naturalesa –de tipus intern o extern– que
mantenen un equilibri entre ells, que funcionen de manera harmònica i es
relacionen amb l’exterior.

1.1.1 Elements d’una organització

Podem classificar els elements que componen una organització diferenciant els
elements estructurals de l’empresa (estructura, sistemes, estratègia...) i els
elements relacionats amb els elements culturals i organitzatius (cultura d’empresa
i persones).

Per al bon funcionament d’una organització cal una actuació coordinada
de les diferents parts que formen l’empresa: l’estratègia, els processos, la
cultura d’empresa i les persones.

Els quatre pilars bàsics d’una
organització. Font: J. M. Gasalla

(2006). La nueva dirección de
personas (pàg. 77).

Els quatre pilars d’una organització

“El parell de conceptes situats a la dreta representen, d’alguna manera, la part hard
de l’organització, i el parell de l’esquerra, la seva part «aparentment» soft. I diem
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L’estratègia és el “què” es
farà, i el “com” es farà és la
cultura d’empresa.

Els processos determinen
quin és el grau d’eficiència
del sistema.

La forma com es toleren els
canvis en l’organització
seria un element de la
cultura d’empresa.

La cultura d’empresa
expressa una idea
d’identitat col·lectiva dels
membres que la formen.

Cultura d’empresa i
estratègia

La cultura i l’estratègia de
l’empresa han d’estar en
consonància; no es pot plantejar
una estratègia que no respecti els
valors i les creences de les
persones que formen
l’organització.

“El cap sempre té raó” o “la
informació és poder, no la
comparteixis”, serien trets
propis d’una cultura
tradicional.

«aparentment» ja que en l’evolució i tendència actuals de les organitzacions allò soft
s’està tornant hard, és a dir, està prenent un paper central l’aspecte humà i cultural de
l’organització; de manera que estratègia i processos (la seva aplicació i funcionament
eficient) depenen molt més que abans del posicionament i realitat humana i cultural d
l’organització.”

J. M. Gasalla (2006). La nueva dirección de personas. Marco paradójico del talento

directivo (pàg. 78).

L’estratègia

L’estratègia és el conjunt coherent d’accions realitzades per l’empresa que va
adreçada a l’obtenció d’un avantatge competitiu.

L’estratègia serà la forma com l’empresa crearà valor, i contindrà unes fites en
funció de les quals podrà mesurar i valorar el seu èxit.

Els processos

Els processos consisteixen en els sistemes de gestió de les activitats que es
realitzen a l’empresa; és la forma com es fan les coses en el dia a dia.

Els processos són les relacions i dinàmiques que es donen en l’organització i que
provoquen la transformació dels factors de producció.

La cultura d’empresa

La cultura d’empresa és el conjunt de normes, creences i valors que comparteixen
els membres d’una organització, i que s’exterioritzen en el comportament dels
seus membres. En tota organització podem trobar comportaments comuns de les
persones que la componen que suposen la “forma com es fan les coses” en aquella
organització.

La cultura d’empresa és el conjunt de principis, creences, normes i
valors compartits per tots els membres de l’organització, que determinen
la “manera habitual de fer les coses” a l’empresa.

La cultura d’una organització suposa un tret distintiu per a l’empresa; la cultura
de cada organització és única i distingeix aquell col·lectiu dels altres.

Els membres de l’organització amb les seves conductes exterioritzen aquests
valors culturals. La socialització dels nous membres que s’incorporen a l’orga-
nització suposa la seva adaptació als trets culturals del nou grup mitjançant el
contacte amb els altres membres.

El canvi cultural

Les empreses necessiten reorientar les seves estratègies contínuament a causa dels
canvis constants que es produeixen en el seu entorn. Per tal que no hi hagi rebuig per part
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La nova cultura de les
organitzacions

Donar suport a la diferència,
desenvolupar la capacitat

d’assumir riscos, o aprendre a
gestionar els conflictes en lloc

d’evitar-los, serien elements
propis d’una cultura moderna en

l’organització.

L’existència d’un entorn
canviant fa que les

organitzacions estiguin en
un procés de canvi

permanent .

de les persones que han de dur a terme aquestes estratègies, de vegades cal implementar
processos de canvi cultural en les organitzacions.

La cultura d’una empresa es pot modificar de manera espontània a partir de la interacció
dels seus membres, o de manera induïda. Canviar la cultura, a instàncies de l’empresa
no sempre és un procés fàcil, normalment comporta molt de temps, i calen actuacions
concretes que facilitin el canvi cultural.

L’estratègia d’una organització ha de respectar la cultura empresarial
establerta o potenciar un procés de canvi cultural per tal que ambdues
estiguin en equilibri.

1.1.2 Persones i avantatge competitiu

L’entorn de l’empresa està format per totes les influències externes que afecten
les decisions i resultats de l’empresa; està constituït per un conjunt d’elements
que poden ser classificats en diferents categories i que exerceixen influència sobre
ella.

Conjunt d’elements que componen l’entorn

El conjunt d’elements que componen l’entorn poden ser classificats en diferents categories:

• Factors econòmics generals

• Factors politicolegals

• Factors sociològics i culturals

• Factors tecnològics

• Factors economicocompetitius

L’entorn de les empreses es caracteritza per ser molt variable, i els canvis que
es produeixen són cada vegada de més intensitat i amb un ritme creixent de
caducitat dels avenços tecnològics. Tot això fa que el grau d’incertesa sobre
l’entorn augmenti, i es faci molt difícil saber cap on evolucionarà i preveure quins
seran els canvis futurs.

En un context canviant, la capacitat de les organitzacions d’adaptar-se al canvi
serà el seu principal avantatge competitiu.

Un element clau per a la supervivència de l’organització serà la seva capacitat
d’adaptació continuada a les situacions externes en constant transformació.

Avantatge competitiu

Una organització té un avantatge competitiu quan és capaç d’aconseguir alguna situació
que li suposa un element diferenciador que implica una millor posició competitiva davant
dels seus rivals.
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit es
mostra la tipologia de
coneixements i qualitats
en el perfil futur d’un
treballador industrial,
segons un estudi realitzat
per Angel Hermosilla el
2003.

L’elaboració de productes de més alta qualitat, una ubicació geogràfica més propera als
recursos naturals utilitzats, l’existència d’una marca valorada en el mercat, una producció
a costos menors que els del rival poden ser l’origen d’un d’avantatge competitiu per part
d’una empresa.

Les persones formen part de les organitzacions i amb la seva actuació les impulsen
i permeten que funcionin i assoleixin els màxims nivells de rendibilitat. L’actuació
dels individus serà, per tant, un element fonamental que l’empresa ha de tenir
en compte, ja que, només amb l’aportació personal del treballador i amb la seva
activitat serà possible obtenir l’acompliment dels objectius que s’han proposat.

La finalitat de les diferents formes d’organització del treball de les persones és
garantir l’assoliment d’una millora de l’eficiència per millorar la producció i
augmentar els beneficis de l’organització, al llarg de la història s’han plantejat
diferents models per obtenir la màxima eficiència del factor humà.

Adaptació del factor humà i formació continuada

Una altra conseqüència de les noves formes de treball és la importància creixent del factor
humà dins de les organitzacions. El contingut del treball el formen cada vegada tasques
més intel·ligents, la qual cosa fa que es requereixin unes aptituds i habilitats determinades
del treballador, que impliquen una qualificació formativa més elevada.

Les persones han esdevingut en
l’actualitat el factor productiu més
important enfront altres factors que
tenien un pes fonamental en el
passat (capital, terra).

Les organitzacions, com a sistemes oberts, estan en contínua evolució, apareixen
constantment noves tasques o necessitats, i desapareixen les antigues. Els recursos
que utilitzen també han de ser modificats al mateix ritme, entre ells, el recurs
productiu treball que incorporen els individus que formen les organitzacions.

Així mateix, unes organitzacions amb recursos similars a unes altres (amb una
tecnologia semblant, i un nombre de persones aproximat) poden ser molt més
productives que unes altres, en funció de la qualitat dels recursos humans que les
componen.

La necessitat de l’adequació dels recursos productius a la contínua evolució
de què són objecte les organitzacions, i la necessitat d’obtenir la màxima
productivitat dels seus recursos humans, fan que la forma com es gestionen
els recursos humans en les organitzacions hagi esdevingut d’una importància
cabdal.

1.2 El treballador en la societat del coneixement

En la nova societat la informació esdevé una mercaderia amb valor econòmic;
l’adquisició, emmagatzematge, transmissió i utilització de la informació permet
crear coneixement que pot ser utilitzat en l’àmbit econòmic: de la mateixa manera
que en la Revolució Industrial la màquina de vapor va ser l’element tecnològic que
va provocar els canvis en la manera de produir, en la societat del coneixement
aquest actua com la tecnologia clau que –aplicada als processos productius–
genera els canvis en l’activitat econòmica.
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Globalització econòmica i societat del coneixement

El concepte de globalització econòmica fa referència a l’existència d’un nou sistema
econòmic en què les economies nacionals estan subordinades a un sistema d’economia
global, en el qual predominen els processos econòmics que s’escapen del marc regulador
polític dels països, un sistema amb una dinàmica pròpia del qual depenen les economies
nacionals. Aquest nou sistema d’economia global és transnacional ja que enfront del
sistema de l’economia mundial, que conduïa a una especialització nacional i a una divisió
de la feina internacional, i en què la unitat bàsica del sistema de l’economia eren les
economies nacionals, es perfila un sistema econòmic nou en el qual tots els elements
actuen a escala global.

L’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i la
capacitat d’utilitzar el coneixement com un recurs dins de les organitzacions
han provocat canvis en les empreses que han afectat directament el seu
component humà.

Els canvis produïts en la societat del coneixement han suposat l’aparició de nous
perfils professionals; apareixen noves professionals directament relacionades amb
el desenvolupament del sector TIC. S’ha produït un augment de demanda dels
perfils següents:

• Integrador de sistemes

• Programador multimèdia

• Dissenyador multimèdia

• Direcció/gestor de projectes TIC

• Direcció/gestió global TIC

• Operador/instal·lador de tecnologies

• Gestor de continguts i informació

• Especialista en seguretat tecnològica

Els canvis produïts sobre el factor treball han exigit també als treballadors el
desenvolupament de noves competències professionals: ha canviat el contingut de
la major part de les professions –tot i que no estiguin directament relacionades amb
el sector TIC– ja que quasi en totes elles la utilització dels nous mitjans tecnològics,
han suposat noves formes de fer el treball, i l’exigència de nous coneixements,
habilitats i aptituds als treballadors.

L’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació ha

revolucionat els sistemes de treball.

Les competències transversals professionals

Algunes de les competències transversals professionals que s’exigeixen als treballadors de
la societat de la informació per tal d’incrementar la competitivitat i la productivitat són les
següents:

• Gestió de recursos: temps, diners, materials i distribució, personal.

• Relacions interpersonals: treball en equip, ensenyar a altres, servei a clients, desplegar
lideratge, negociar i treballar amb persones diverses.
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La capacitat d’aprendre a
aprendre esdevé un
element clau en el context
de la societat del
coneixement.

• Gestió de la informació: buscar i avaluar informació, organitzar i mantenir sistemes
d’informació, interpretar i comunicar, fer servir ordinadors.

• Domini tecnològic: seleccionar tecnologies, aplicar tecnologies en la tasca i reparar equips.

La breu caducitat de vida del coneixement tècnic exigeix una redefinició del
sistema educatiu. Fins ara les institucions educatives han format persones que
podien mantenir els seus coneixements durant tota la vida; ara caldrà formar un
nou treballador que tingui “la possibilitat de redefinir les seves capacitats a mesura
que va canviant la tecnologia i a mesura que canvia a un nou lloc de treball” (M.
Castells, 1998): persones capaces de tornar a aprendre..

La necessitat de formació continuada i permanent al llarg de la vida
professional i la capacitat d’autoaprenentatge són nous reptes que es
plantegen als treballadors en la nova societat del coneixement.

La qualificació serà un factor fonamental per a l’obtenció i el manteniment del tre-
ball, ja que la població menys qualificada és la més afectada pel desenvolupament
de les noves tecnologies i els canvis estructurals que s’han produït en el mercat de
treball.

La constant adaptació del treballador mitjançant la formació contínua ha de
permetre-li una major adaptació a les exigències del lloc de treball i a la forma de
realitzar la tasca. Cal considerar el procés de formació com a permanent, al llarg
de la vida de la majoria de persones, i flexible, capaç d’adequar-se a les necessitats
canviants que demani el mercat de treball.

La capacitat de formar-se al llarg de la vida permet al treballador adquirir una
polivalència necessària per enfrontar-se als nous reptes derivats dels canvis
productius.

Es considera que s’està passant d’un
concepte d’educació com a sistema
tancat que afectava un període limitat
de la vida, a un concepte de sistema
obert, amb presència constant en
tots els àmbits i totes les etapes de la
vida.

Estratègia de Lisboa

El Consell Europeu de Lisboa del 2000 en les seves conclusions afirma que la tendència a
un aprenentatge al llarg de la vida ha d’acompanyar la transició cap a una economia i una
societat basades en el coneixement perquè puguin tenir èxit, i apunta unes fites cap a les
quals haurien d’orientar-se la política i l’acció de la Unió Europea; es planteja com a data
de referència per assolir-les el 2010.

En el Consell de la Unió Europea, organitzat a Lisboa l’any 2000, es van fixar entre altres
fites:

• Garantir l’accés universal i continuat a l’aprenentatge, amb l’objecte d’obtenir i renovar
les qualificacions necessàries per participar de manera sostinguda en la societat del
coneixement.

• Augmentar la inversió en recursos humans per tal de donar prioritat al capital més importat
d’Europa: els seus ciutadans.

• Assolir que tots els ciutadans d’Europa, al llarg de la seva vida, puguin accedir fàcilment a
una informació i un assessorament de qualitat sobre les seves oportunitats d’aprenentatge.

• Oferir oportunitats d’aprenentatge permanents tan properes als interessats com sigui possible,
amb suport de les tecnologies de la comunicació.
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Quan es fa referència al
model propugnat per F. W.

Taylor es parla de
taylorisme.

Conseqüències del
taylorisme

La concepció del treball segons
Taylor suposa la fragmentació
del treball en tasques simples i

fàcils de realitzar en espais curts
de temps; la separació de les

tasques directes de les indirectes
–preparació de materials,

manteniment de les màquines...–,
la reducció de les qualificacions

dels obrers i el temps
d’aprenentatge necessari.

1.3 Models d’organització de les persones en la història

Històricament hi ha hagut diverses formes de gestió de les persones en l’organit-
zació. Podem concretar aquesta evolució en tres etapes:

1. Fase inicial (1880-1945): organització científica del treball i escola de
relacions humanes

2. 1945-1973: període de l’inici i desenvolupament de la direcció de recursos
humans

3. 1973 a l’actualitat: període del canvi en la direcció dels recursos humans

1.3.1 Fase inicial: organització científica del treball i escola de
relacions humanes (1880-1945)

Frederick W. Taylor, amb la seva teoria sobre l’organització científica del treball,
estudia com augmentar la productivitat amb una adequada organització industrial
i sistemes de retribució i incentius als treballadors. Intenta introduir un suposat
caràcter científic a l’organització de l’empresa.

Els principis fonamentals de l’anomenada organització científica del
treball són l’estudi, el disseny i la implementació detallats de temps,
mètodes, tasques i moviments, per tal d’intensificar el procés de treball i
obtenir un increment de la productivitat de la mà d’obra i una millora de
l’eficiència del sistema.

Com a conseqüència de la concepció de treball de l’organització científica del
treball, es fragmenten i subdivideixen les tasques que realitza el treballador, la qual
cosa provoca la disminució del poder dels obrers, que perden poder de control del
procés productiu. El salari, junt amb la disciplina, és l’únic element de motivació
de l’obrer; s’implanta la remuneració eco nòmica per unitat de producció.

Trets distintius del taylorisme

El taylorisme propugna una separació entre el treball manual i l’intel·lectual: tot treball humà
implica en diferents proporcions activitats mentals i manuals. El taylorisme pretén divorciar
una realitat de

l’altra, i considera que així s’afavoreix el rendiment i la productivitat. Dins de la fàbrica això
es realitza retirant del control dels treballadors els processos de planificació i organització
del treball, que s’ubiquen fora del taller en departaments específics dirigits per tècnics i
professionals.

S’organitza el treball al voltant de la “tasca”: el treball que cada operari realitza ha d’estar
prefixat amb unes instruccions molt detallades que descriuen minuciosament el contingut
de la tasca que ha de realitzar, així com la forma de realitzar-la i els mitjans que necessita
per fer-ho, sense que tingui potestat per introduir-hi canvis ni millores.
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Els principis de l’escola de
relacions humanes

Elton Mayo i els seus seguidors
basen la seva atenció en el factor
humà de les experiències socials,
cognitives i emocionals que es
desenvolupen en les interaccions
personals dins l’ambient de
treball (amistat, comunicació,
empatia, reconeixement, suport
mutu, etc.). Propugnen el foment
de la dinàmica de grups i altres
aspectes informals de les
relacions per reparar els buits
que deixen l’organigrama formal
i jeràrquic de l’empresa.

Així mateix s’exerceix un control directe i extern, tant sobre els treballadors com sobre
els resultats del seu treball. S’exerceix una vigilància i supervisió estricta en el
desenvolupament de l’activitat de l’obrer, sense que tingui cap tipus d’autonomia.

L’organització científica del treball no té en compte els aspectes de
l’organització informal i de l’entorn en l’àmbit laboral, i considera la
retribució econòmica com a única motivació del treballador.

L’escola de relacions humanes obre les portes a la psicosociologia com a disciplina
acadèmica aplicada a l’organització del treball i de l’empresa, se centra en
elements que fins aleshores no s’havien tingut en compte com la importància
dels grups informals en el treball, la motivació no econòmica del treballador, el
lideratge, etc. Enfront del taylorisme, que considerava el treballador com una
màquina que havia de fer rendir al màxim, intentant evitar tots aquells moviments
inútils, l’escola de relacions humanes té en compte les necessitats psicosocials del
treballador.

El principal exponent d’aquest corrent és Elton Mayo, amb les investigacions
realitzades a la Western Electric de Chicago –que es coneixen com a efecte
Hawthorne. Aquest autor pretén superar els problemes de rebuig dels treballadors
a l’organització taylorista del treball i fa un enfocament nou dels recursos humans
que permeti obtenir millores en la productivitat.

L’efecte Hawthorne

A un equip d’investigadors de la Universitat de Harvard se li va encarregar l’estudi de les
activitats dels grups de treball en la planta Hawthorne de l’empresa Western Electric de
Chicago. S’estudiaven les conseqüències que sobre un grup de treball tindria l’alteració
d’una de les seves condicions de treball: la il·luminació. A un grup de treballadores se’ls
va mantenir la il·luminació constant; mentre que a l’altre grup se li modificava, augmentant-
la i disminuint-la. Els estudis van determinar que la productivitat de les treballadores a
les quals s’havia augmentat la il·luminació havia millorat, però també ho havien fet quan la
il·luminació havia disminuït, i havia augmentat també en l’altre grup de treballadores en què
no s’havia modificat la il·luminació. L’equip que estudiava el cas va arribar a la conclusió que
el que havia motivat l’augment de productivitat era el sentiment de valoració que van tenir
les treballadores quan van saber que eren objecte d’atenció i d’estudi. Aquest element
subjectiu i no la modificació material de les condicions de treball era el que justificava
l’increment de la productivitat.

L’escola de relacions humanes descobreix que la productivitat obrera a
l’empresa no depèn de la modificació de les condicions materials i tècniques
de producció (realitzades d’acord amb esquemes tayloristes: horaris,
incentius salarials, descansos, il·luminació, sorolls, decoració, etc.), sinó de
l’ambient social del grup de treball.
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En l’apartat “Les persones
i la motivació” d’aquesta
unitat didàctica s’explica

el model bifactorial de
Herzberg.

La persona com a recurs
productiu

La transformació més important
que s’ha produït en el període del
canvi en la direcció dels recursos

humans és passar de considerar
el treballador com un cost a

considerar-lo com el principal
recurs productiu.

Motivació i gestió de les
persones

Es considera que una motivació
adequada i un bon clima laboral

com a conseqüència d’una gestió
eficient dels recursos humans

porten a un increment de la
productivitat.

1.3.2 Període de l’inici i desenvolupament de la direcció de recursos
humans (1945-1973)

Els models de direcció de recursos humans centren el seu estudi en l’empresa com
a sistema, i en el contingut mateix del treball: relacionen les necessitats psicoso-
cials dels treballadors amb les característiques del lloc de treball, de manera que
plantegen enriquir el lloc de treball mitjançant diferents mecanismes (participació,
treball en equip, etc.) per poder satisfer les necessitats dels treballadors i que això
porti un increment del seu rendiment i de la producció.

Els models que recullen aquesta idea, tot i que de manera incipient serien el model
humanista de McGregor, i el model bifactorial de Herzberg.

El model humanista de McGregor

McGregor (1960) constitueix els fonaments de la moderna direcció de recursos humans,
amb l’exposició d’una teoria –molt difosa en l’actualitat– que pretén explicar l’estil de
direcció de les empreses contraposant-la a la teoria de Taylor. McGregor formula una teoria
–que denomina teoria Y, en contraposició a com Taylor va anomenar la seva (teoria X)– que
es basa en la idea que el treballador necessita desenvolupar les seves capacitats i la seva
creativitat en el treball, i necessita reconeixement; només amb la satisfacció d’aquestes
necessitats superiors es podrà motivar el treballador.

1.3.3 Període del canvi en la direcció dels recursos humans (1973-
actualitat)

A partir dels anys noranta la direcció de persones incorpora a les seves funcions
tradicionals (la gestió tècnica, la gestió administrativa i la gestió de relacions
laborals) la coparticipació en la definició de l’estratègia empresarial, la qual cosa
implica que aquesta es comença a dissenyar en un àmbit estratègic i de manera
alineada amb l’estratègia de l’empresa.

La gestió de recursos humans en l’organització té un paper fonamental per
assolir una millora de la productivitat.

Les polítiques de recursos humans cal que estiguin alineades amb l’estratègia
de l’empresa, per tal que des del factor humà contribueixin a l’assoliment dels
seus objectius. Hauran d’ajudar a la fidelització de les persones amb el projecte
de l’empresa (contracte psicològic), impulsar l’organització i aportar valor en la
consecució dels objectius que es plantegen.

Actualment s’ha establert que no és suficient buscar l’augment de la productivitat,
sinó que cal fer-ho amb la millora de la motivació del treballador, i l’augment
del seu nivell de compromís i participació. El model que es planteja és el d’una
direcció de persones que busca involucrar i comprometre el treballador en el
projecte de l’empresa.
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Comportament de les
persones en organitzacions

Entendre el comportament de les
persones dins de les
organitzacions és cada vegada
més important en la mesura que
influeix en els seus resultats.

1.4 Les persones i la motivació

El paper fonamental dels recursos humans en l’organització, que pot arribar a
constituir el seu principal avantatge competitiu, fa que calgui estudiar aquells
elements que determinen el comportament de les persones dins de l’organització.

En el resultat del desenvolupament del treball de les persones hi influeixen tant
aspectes relacionats amb les seves habilitats i destreses com aspectes psíquics del
treballador com l’interès, la voluntat de realitzar la tasca, etc.

Davant d’un estímul determinat, una persona reaccionarà d’una manera o una altra,
depenent bàsicament de la seva personalitat. Motivar una persona és donar-li uns
certs estímuls per tal que adopti un comportament determinat.

No podem motivar tothom de la mateixa manera

Les empreses comencen a implantar polítiques de conciliació de la vida familiar i personal
perquè han vist que hi ha un determinat col·lectiu de treballadors –sobretot compost
per mares treballadores– que valoren més en una empresa les facilitats per compaginar
les seves obligacions com a treballadora i com a mare, que altres avantatges de tipus
econòmic.

Cal centrar l’atenció en aquells aspectes motivacionals de l’individu, que permetin
alhora assolir els objectius de l’organització i desenvolupar els interessos i expec-
tatives dels treballadors.

La motivació és allò que impulsa, dirigeix i manté el comportament de les
persones.

Si centrem l’atenció en el procés de motivació dins de l’àmbit laboral, podem dir
que la motivació és un dels principals factors que expliquen els resultats del treball,
ja que un treballador més motivat és un treballador més productiu.

El procés que mou el treballador a
actuar d’una determinada manera és
la motivació.

La motivació laboral és allò que condiciona la conducta del treballador i
que el mou a assolir uns determinats objectius personals o de grup.

Entre els elements motivadors dins de l’àmbit laboral en trobem de tipus material
com el salari i altres de tipus immaterial com la consideració que com a treballador
se li transmeti o les relacions que mantingui amb les persones que formen
l’organització (companys, caps, etc.) o bé factors de tipus organitzatiu relatius
a la forma com s’organitza el treball dins de l’organització.

Se sol identificar dos grans aspectes del treball que són motivadors de la conducta
laboral: els que fan referència a l’entorn laboral i els que tenen a veure amb el
contingut del treball.
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Podeu consultar en la
secció “Annexos” del web,

la teoria de Hackman i
Oldham sobre la relació

entre la motivació i les
característiques del lloc

de treball.

Estar motivat

Estar motivat vol dir que
l’individu opta per aplicar les

seves energies a l’assoliment de
la meta o objectiu que s’ha

plantejat. Si no existeix aquest
estímul inicial, no es produirà el

comportament.

Els aspectes motivadors relacionats amb l’entorn laboral fan referència a les
característiques de l’ambient on es desenvolupa l’activitat laboral, i són de
tipus material i social.

Podem identificar els següents elements motivadors que fan referència a l’entorn
laboral:

• La remuneració econòmica del treball

• Les oportunitats de promoció del treballador

• Les condicions del treball (ambient tèrmic, habitabilitat de l’espai, condici-
ons d’il·luminació, horari de treball, etc.)

• Possibilitats de participació en el treball

• Estabilitat a l’ocupació

• Ambient social del treball

• Etc.

Els aspectes motivadors que fan referència al contingut del treball tenen a
veure amb l’activitat del treball que es realitza.

Podem identificar els elements motivadors següents que fan referència al contingut
del treball:

• Característiques de la feina (varietat, importància per al treballador, etc.).

• Autonomia del treballador per realitzar la tasca.

• Oportunitats del treballador de desenvolupar les seves competències, etc.

1.4.1 Fases del procés de motivació

El procés de motivació s’inicia amb l’existència d’una necessitat insatisfeta per
part del treballador, que crea una tensió provocada pel seu desig d’assolir una
meta o un objectiu concret. Som davant de la primera fase del procés.

Serà important la tasca de gestió de persones dins de l’organització, per tal
d’acostar els interessos dels treballadors i de l’organització.

En la segona fase, la persona identifica aquell comportament que el durà a assolir el
seu objectiu. En aquesta fase s’ha de tenir en compte tant la motivació intrínseca
o interna de l’individu (la responsabilitat, el gust pel treball ben fet...) com la
motivació extrínseca o externa a l’individu (estímuls que l’organització aporta...)
per tal de decidir com intervenir per poder assolir l’objectiu o meta identificat a la
primera fase.
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Les diferències individuals

A l’hora d’utilitzar tècniques de
motivació, caldrà que tinguem en
compte les característiques
individuals de cada treballador i
no motivar tothom de la mateixa
manera. Els diferents tipus
d’objectius o condicionants de
cada persona li produiran
necessitats particulars, i caldrà
que es tinguin en compte.

Les causes de la motivació

Les teories del contingut se
centren en analitzar quines són
les necessitats personals que
mouen els individus a l’acció.

Teories del contingut i
gestió de persones

Les teories del contingut centren
la seva atenció en el fet que la
gestió dels recursos humans de
l’empresa es faci tenint en
compte quines són les
necessitats, desitjos i fites dels
diferents individus de
l’organització.

Segons el resultat obtingut en la segona fase, l’assoliment de la fita comportarà
la satisfacció del treballador, i per tant, una alta productivitat del treballador, això
possibilita un clima laboral positiu. D’aquí deriva la importància de les actuacions
motivadores dirigides als equips de treball. En la figura 1.1 es mostra l’esquema
del procés de motivació.

Figura 1.1. Esquema del procés de motivació

1.4.2 Teories motivacionals

L’estudi del comportament humà des de la perspectiva de la motivació laboral
ha estat objecte d’estudi des de diferents perspectives. Les diferents teories de la
motivació han estat classificades en funció de criteris diferents.

El criteri tradicional de classificació de teories de la motivació és el que diferencia
les teories centrades en el contingut de les teories centrades en el procés de
motivació.

Les teories centrades en el contingut intenten explicar quins són els factors
interns de les persones –les seves necessitats– que els mouen a actuar d’una
determinada manera.

Dins de les teories del contingut podem destacar:

• Jerarquia de les necessitats de Maslow

• Teoria dels dos factors de Herzberg

Les teories centrades en el procés volen determinar quins són els elements
que generen el comportament concret de l’individu, i es fixen en les seves
expectatives, valors i intencions.

Entre les teories del procés destaquem:

• Teoria de les expectatives de Vroom
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• Teoria de l’equitat d’Adams

• Teoria de l’establiment de fites de Locke

Jerarquia de les necessitats de Maslow

Si partim de la idea que la necessitat és allò que motiva la conducta humana,
se’n deriva que allò que impulsa les persones a actuar és una idea d’insatisfacció.
En aquest sentit, Maslow agrupa i classifica les necessitats de les persones
en una estructura jeràrquica; una jerarquia de necessitats que ha tingut gran
transcendència en l’àmbit de la pràctica organitzacional.

Segons Maslow, les persones actuen en funció de les seves necessitats; la
persona tractarà de satisfer primer aquelles necessitats més elementals, i
només quan aquestes estiguin satisfetes dirigirà el seu interès a satisfer les
de nivell superior.

Les persones que tinguin satisfetes les necessitats d’un nivell se sentiran moti-
vades per satisfer-ne unes altres d’una escala superior, ja que les persones tenen
necessitat de créixer i superar-se, i per tant sempre s’esforçaran per ascendir en la
jerarquia en termes de satisfacció de les seves necessitats.

Segons Maslow les necessitats humanes estan jerarquitzades en cinc nivells. En
la taula 1.1 es mostren els diferents nivells de necessitats de la persona.

Taula 1.1. Nivells de les necessitats de les persones

Nivell Necessitat Exemples en l’àmbit laboral

1 Fisiològiques Sou, ambient confortable de treball

2 De seguretat Estabilitat en el treball, seguretat social, salut laboral, dret a la
jubilació

3 Socials Pertinença a l’empresa, participació en equips de treball,
lideratge que doni suport...

4 D’estima Promoció professional, reconeixement, reputació entre els
companys...

5 D’autorealització Èxit professional, plaer del treball ben fet...

L’aplicació d’aquesta teoria d’ordenació jeràrquica de les necessitats en el món
organitzacional significa que les eines de motivació no poden aplicarse de la
mateixa manera a tot el col·lectiu de treballadors, sinó que caldran individualitzar-
se. Caldrà establir per a cada treballador el seu nivell de motivació, i atendre així
les seves necessitats en funció del nivell en què es trobi. Segons aquest autor:

• Una necessitat ja satisfeta deixa de motivar; un treballador que obtingui un
salari que percebi com a ajustat a les seves contribucions deixarà de sentir-se
motivat pels diners.

• Les necessitats insatisfetes causen frustració, conflicte i estrès; per això
és important detectar-les i posar-hi remei, perquè no generin resultats
indesitjables en l’organització.
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Plans de prestació a la
carta

Algunes companyies deixen que
els seus treballadors triïn i
modifiquin les prestacions que
reben de l’empresa per
ajustar-les a les seves necessitats
de cada moment.

La figura 1.2 mostra de manera gràfica aquests nivells de necessitats.

Figura 1.2. Piràmide de les necessitats de Maslow

Per a Maslow les necessitats més elementals formen la base de la
piràmide, i les que no ho són tant formen la part superior.

Segons la teoria de la jerarquia de les necessitats, per motivar una persona
cal descobrir a quin nivell de la jerarquia pertanyen les seves necessitats
i oferir-li incentius que es corresponguin amb aquesta escala o amb la
immediatament superior.

Teoria dels dos factors de Herzberg

Herzberg, basant-se en els estudis de Maslow, va plantejar que els factors que
creen satisfacció són diferents dels que generen insatisfacció; és a dir, que hi ha
necessitats que quan no estan cobertes generen molta insatisfacció, però que quan
ho estan la satisfacció que generen és molt baixa. Contràriament, hi ha necessitats
que si no estan cobertes no provoquen una gran insatisfacció en la persona, però
quan ho estan, generen una gran satisfacció. Caldrà, d’una banda, limitar aquells
factors que produeixen insatisfacció en la persona i, d’una altra i paral·lelament,
potenciar aquells elements que actuen com a motivadors.

Basant-se en aquesta idea va diferenciar els factors implicats en l’aparició de satis-
facció o insatisfacció en el treball; i en aquest sentit parla de factors insatisfactoris
o higiènics, i de factors de motivació o de satisfacció (figura 1.3).

Figura 1.3. Esquema de la teoria dels dos factors
d’Herzberg
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Per a Herzberg les relacions
interpersonals, la supervisió

o el salari són factors
higiènics.

Els factors higiènics són aquells que quan no estan coberts generen
un alt grau d’insatisfacció, però quan aquestes condicions existeixen no
necessàriament generen una gran satisfacció en el treballador.

Els factors higiènics fan referència a condicions extrínseques del treball, que tenen
a veure amb el context laboral; es consideren factors higiènics:

• Salari

• Seguretat en el treball

• Condicions laborals

• Condició social

• Qualitat de la supervisió tècnica

• Qualitat de les relacions interpersonals entre els companys i els responsables

• Normes i procediments de gestió de l’empresa

Els factors de motivació són aquells que generen un nivell baix
d’insatisfacció si no existeixen, però quan hi són creen uns forts nivells de
satisfacció.

Els factors de motivació o de satisfacció estan relacionats amb el contingut del
treball. Es consideren factors motivadors:

• Acompliment

• Reconeixement

• Responsabilitat

• Progrés

• El treball mateix

• La possibilitat de creixement

• L’èxit professional

Des del punt de vista de la gestió de persones es poden donar diferents combina-
cions d’aquests factors:

• Quan es donen els factors higiènics, i també els motivadors: el treballador se
sentirà motivat. En aquest cas cal que al treballador se li segueixin assignant
treballs que li suposin nous reptes, i se li mantinguin els factors higiènics.
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Exemple de treballador motivat

Un treballador que consideri que la seva retribució és justa, que té seguretat i estabilitat en
el seu lloc de treball, que manté bones relacions amb els companys i amb els superiors i al
qual s’assignen noves i engrescadores responsabilitats serà un treballador motivat.

• Quan es donen els factors higiènics i no es donen els motivadors: això farà
que el treballador se senti desmotivat. Cal que se li assignin noves tasques
per tal que tingui nous reptes professionals, i que se li mantinguin els factors
higiènics.

Exemple de treballador desmotivat

Un treballador que consideri que la seva retribució és justa, que se senti ben pagat, que
mantingui bones relacions amb els seus companys i superiors, però al qual no s’assignen
feines interessants i engrescadores i està avorrit en la seva feina serà un treballador
desmotivat.

• Absència de factors higiènics i de factors motivadors: caldrà que es modifi-
qui el lloc de treball de manera que el treballador tingui millors condicions
salarials i d’estabilitat, i que la seva activitat professional li proporcioni nous
reptes.

Exemple de treballador desmotivat

Un treballador que consideri que la seva retribució no és justa, i se senti mal pagat, que
tingui poca estabilitat i seguretat en la seva feina, que mantingui males relacions amb els
seus companys i superiors, i al qual no s’assignen tasques interessants i la feina l’avorreix
serà un treballador desmotivat.

Teoria de les expectatives de Vroom

Ubiquem la teoria de les expectatives de Vroom dintre de les teories del procés,
que tracta d’explicar els passos que porten a la motivació.

Segons Vroom, la motivació del treballador dependrà de dos elements: la
intensitat amb què vol assolir un objectiu i la probabilitat que existeixi
d’assolir-lo.

Segons Vroom, la major part del comportament de les persones està sota el seu
control voluntari, i l’esforç que cada individu està disposat a realitzar depèn de les
possibilitats que creu que té d’aconseguir el seu objectiu i del valor que dóna a la
recompensa que obtindrà.

La motivació depèn de com es donen dues variables, la intensitat amb què el
treballador desitja obtenir alguna cosa, que anomena valència, i la percepció
que té el treballador sobre la probabilitat d’aconseguir-la realitzant un esforç
determinat, que anomenarà expectativa.
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La direcció per objectius

El sistema de valoració per
objectius és un procediment pel

qual s’identifica per a cada
individu unes fites en relació

amb els resultats que s’espera
obtenir. La consecució d’aquests
objectius ha d’anar acompanyada

d’incentius econòmics.

En la relació següent es pot apreciar com incideixen la valència i l’expectativa en
la motivació segons la teoria de les expectatives de Vroom.

Motivació = valència× expectativa

En l’àmbit laboral l’aplicació de les idees de Vroom exigeix que s’ofereixi als
treballadors la possibilitat d’assolir uns objectius als quals puguin aspirar amb
certa facilitat, proporcionant-los els mitjans per assolir-los, ja que si el treballador
considera que les possibilitats d’assolir els objectius són mínimes perquè hi ha
factors aliens que no controla, la motivació serà menor que si les possibilitats
avaluades pel treballador són elevades.

Les aspiracions d’ascens en l’organització

Segons la teoria de Vroom, un treballador que vulgui ocupar un lloc de treball d’una
categoria superior i estigui ubicat dins d’una organització que tingui com a política de gestió
de persones promocionar a aquells elements vàlids de l’organització a les vacants que es
produeixin, se sentirà fortament motivat davant la propera jubilació del seu cap. No serà
així en una organització que tingui com a política la contractació de personal extern per
cobrir aquestes vacants.

Teoria de la finalitat de Locke

Per a Locke el que determina el comportament de les persones són les fites que se
li proposen.

Segons la teoria de la finalitat, l’individu es motiva amb l’establiment de
fites conscients i voluntàries. La motivació augmentarà a mesura que les
fites parcials es vagin aconseguint i s’acostin a l’objectiu final.

En la figura 1.4 es pot apreciar com funciona el procés de motivació segons la
teoria de la finalitat de Locke.

Figura 1.4. Procés de motivació segons la teoria de la finalitat
de Locke

La teoria de Locke té una gran aplicabilitat en l’àmbit laboral. En aquest sentit, es
proposen algunes mesures:

• Definir les fites que es pretenen assolir; han de ser clares, significatives,
assolibles i han de representar un repte per als treballadors. Si des del
departament de recursos humans s’estableixen fites que els treballadors no
tenen capacitat per assolir, es desmotivaran i no s’esforçaran a millorar la
seva activitat.

• Propiciar la participació dels treballadors en la fixació d’aquests objectius;
una persona que es compromet amb una fita té més interès a assolir-la.
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Actualment la teoria de la
motivació de Locke ha
adquirit una gran
importància en la direcció
de les persones en
l’organització.

Adams considera que les
percepcions de justícia i
imparcialitat tenen una gran
importància en la motivació.

• Els objectius han de ser esglaonats en importància i dificultat, i adequats als
coneixements i habilitats dels treballadors.

• L’assoliment de cada objectiu ha d’estar lligat a un sistema de compensació.

• Cal que hi hagi retroalimentació al treballador mitjançant l’oferiment d’in-
formació i dades sobre els seus avenços per tal que pugui reorientar el seu
esforç.

Teoria de l’equitat d’Adams

Adams basa la seva teoria en la idea d’equitat que té la persona en el seu àmbit de
treball, en relació amb la percepció entre l’aportació que realitza a l’empresa i la
que en rep.

La teoria de l’equitat explica la influència que exerceixen les percepcions
sobre el tracte just o injust que reben les persones dins de l’entorn laboral
sobre la seva motivació.

En la figura 1.5 es mostra com actua la teoria de l’equitat sobre la motivació del
treballador.

Figura 1.5. Procés de motivació segons la teoria de l’equitat
d’Adams

Segons aquesta teoria, els individus fan comparacions entre les contribucions que
realitzen i les recompenses que obtenen de l’empresa i les que fan i reben els seus
companys de treball. Aquesta comparació pot generar un sentiment d’equitat o
d’iniquitat. En el primer dels casos, el treballador estarà motivat, i desmotivat en
el cas contrari.

Els elements que determinen aquesta sensació de justícia o injustícia en el
treballador són quatre:

1. La persona. És el treballador que percep l’equitat o la iniquitat de les
situacions laborals.

2. La comparació amb els companys. Pot ser qualsevol grup o persones que
utilitza el treballador com a referent.
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La missió d’Iberdrola

Iberdrola defineix la seva missió
com “satisfer les necessitats dels

clients en condicions
competitives, amb la millor

qualitat i al menor cost possible,
i contribuir al perfeccionament
de l’entorn econòmic i social”.

3. Les entrades. Són les característiques i esforços que aporta el treballador.

4. Els resultats. És el que el treballador obté pel seu treball (salari, reconeixe-
ment, ascensos. . . ).

Quan el treballador té una sensació d’iniquitat perquè percep que està recompensat
de manera desigual, pot actuar de diferents maneres:

• Modificant les seves aportacions (entrades) de manera que siguin menors.

• Intentant modificar els seus resultats, per tal que estiguin en relació amb les
seves aportacions.

• Abandonant la feina a causa de la frustració i injustícia que percep i que pot
dur-lo a renunciar-hi.

1.4.3 Com guanyar-se el compromís dels treballadors

En les organitzacions actuals, en què la flexibilitat i la capacitat d’adaptarse a les
noves circumstàncies que va plantejant l’entorn són requisits per

assegurar la seva supervivència, es planteja un nou enfocament de les relacions
laborals anomenat amb el terme anglosaxó empowerment.

L’empowerment o potenciació, habilitació o apoderament fa referència al
compromís dels treballadors amb l’organització.

Per guanyar-se el compromís de les persones que componen l’organització, des de
la gerència cal plantejar-se un sistema directiu orientat al compromís. Per assolir
aquest compromís dels treballadors es poden plantejar una sèrie d’accions:

• Comunicar la missió de l’empresa i fer que sigui atractiva per als treba-
lladors. La missió de l’empresa fa referència a les fites que es proposa,
més enllà de la mera obtenció d’un lucre econòmic. Comunicar-la i
ferla atractiva als treballadors implica oferir-los una vocació transcendent
superior amb la qual tots puguin comprometre’s.

• Generar una sensació de comunitat basada en els valors compartits.

• Basar les contractacions laborals en els valors, de tal manera que se
seleccionin treballadors amb valors i habilitats que es corresponguin amb
els valors i ideologia de l’empresa, i sigui més fàcil el compromís.

• Donar suport al desenvolupament professional dels treballadors. La capa-
citat de les organitzacions per satisfer les aspiracions professionals dels
treballadors és un element potenciador del seu compromís.
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• Comprometre l’organització amb la formació dels treballadors, per tal
d’impulsar el seu desenvolupament.

• Oferir llocs de treball que siguin desafiaments.

El disseny del lloc de treball

Algunes de les mesures que es proposen per actuar sobre el disseny del lloc de treball per
a augmentar la motivació dels treballadors són:

• Mínima divisió del treball.

• Potenciació del treball en equips cooperatius.

• Simplificació de l’estructura de l’organització.

• Recerca de coherència entre les exigències del treball i la delegació de poder i autonomia,
els grups de treball s’han de dotar d’autonomia i de capacitat de decisió per operar.

• Elaboració d’un sistema d’avaluació de l’acompliment i reconeixement just.

• Rotació de tasques: ampliació i enriquiment de tasques.

• Enriquiment del contingut del treball.

• Potenciar la participació del treballador en la presa de decisions relacionades amb la seva
tasca.
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La planificació de recursos
humans

La planificació més adequada de
les persones en l’organització
serà aquella que estigui alineada
amb la seva l’estratègia.

2. Polítiques de direcció de persones

Tradicionalment s’han anomenat recursos humans les persones que treballen en
una organització i que tenen en comú l’assoliment dels màxims nivells d’eficàcia
per tal de poder-la fer més competitiva.

Actualment es considera que les persones són el principal avantatge competitiu
de les organitzacions, i que són el motor de la seva actuació. Aquest important
paper de l’element humà de l’empresa implica que el planejament de les persones
en l’organització és fonamental per assegurar l’assoliment dels objectius de
l’empresa. Una bona direcció de persones en les organitzacions aporta valor en el
context empresarial actual.

Amb la gestió de recursos humans en l’organització es pretén aconseguir l’ade-
quació més eficaç de les persones als processos de treball que es realitzen en
l’empresa.

La gestió de les persones en l’organització fa referència a les polítiques i les
actuacions que consideren la utilització i la gestió dels treballadors com un recurs
de l’organització dirigit a la millora de la productivitat i la competitivitat.

Amb la gestió de les persones es vol donar resposta als reptes que es
planteja l’organització, i ha de preveure les activitats que es duran a
terme per aconseguir les persones que l’organització necessita per al seu
desenvolupament.

La resposta que es doni a les diferents qüestions que es plantegin en cada cas en
l’àmbit de la gestió dels recursos humans de l’organització dependrà de quin sigui
el planejament estratègic general de l’empresa; en dirigir els seus esforços cap a
noves fites, el departament de direcció de persones haurà de preparar i reclutar les
persones que les puguin assolir amb èxit.

La filosofia de la funció de persones considera la persona com un recurs valuós per
a l’organització. Ja no es parla dels treballadors com un cost, sinó com un recurs
en el qual cal invertir, i que és clau per aconseguir la competitivitat de l’empresa.

La política de direcció de persones és també un instrument per aconseguir la
vinculació i el compromís dels treballadors amb el projecte de l’empresa.

La funció de direcció de persones en l’organització té com a finalitat
aconseguir la gestió més eficient dels recursos humans i la vinculació i
compromís dels treballadors amb l’organització.
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2.1 Direcció i desenvolupament de les persones

El contingut de les funcions i activitats de la direcció i desenvolupament de
persones actual es concreta en diferents àrees (figura 2.1):

• Participar en la definició de l’estratègia de l’empresa.

• Realitzar la gestió administrativa dels aspectes relacionats amb les persones.

• Ocupar-se de les relacions de la direcció amb els representants dels treba-
lladors.

• Gestionar les persones de l’organització.

En la figura 2.1 es mostren les diferents àrees relacionades amb la direcció i el
desenvolupament de les persones en les organitzacions.

Figura 2.1. Àrees relacionades amb la direcció i desenvolupament de les persones

Font: Gasalla

2.1.1 Participació en la definició de l’estratègia de l’empresa

En l’actualitat es reconeix el paper fonamental que té la gestió de recursos
humans per tal d’assolir una millora de la productivitat en les organitzacions. Per
aconseguir-ho es fa imprescindible que el director de recursos humans estigui
situat, dins l’organigrama de l’empresa, en el màxim nivell i que formi part de
la direcció (figura 2.2).
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Figura 2.2. Organigrama d’una empresa

L’organigrama d’una empresa on la direcció de persones està representada
en el comitè de direcció.

La gestió de personal és una de les àrees funcionals de la direcció de l’empresa.
Això permet que els responsables de recursos humans coparticipin en la definició
de l’estratègia de l’empresa, junt amb la resta de membres del comitè de direcció,
i puguin definir polítiques per a la direcció de persones que estiguin alineades amb
l’estratègia de negoci de l’organització.

Una política de recursos humans que estigui alineada amb l’estratègia de l’em-
presa, i en la qual el factor humà contribueixi a assolir els objectius, farà
que tota l’organització sigui molt més competitiva. Les polítiques de recursos
humans hauran de contribuir a la fidelització de les persones amb el projecte de
l’empresa (contracte psicològic), impulsant l’organització, i aportant valor per tal
d’aconseguir els objectius que es proposa. Una motivació adequada i un bon clima
laboral com a conseqüència d’una gestió adequada dels recursos humans porten a
un increment de la productivitat.

Es considera que la direcció de recursos humans ha d’estar plenament
integrada en el nivell màxim de direcció de l’empresa, per tal d’assegurar
que les polítiques de direcció de persones estiguin plenament alineades amb
l’estratègia de negoci de l’organització.

2.1.2 Gestió administrativa dels aspectes relacionats amb les
persones

Les funcions concretes que es desenvoluparan en la gestió administrativa dels as-
pectes relacionats amb les persones seran totes aquelles activitats administratives
que fan referència a les obligacions contractuals de l’empresa relatives a l’àmbit
laboral. Relacionem-ne algunes:

• Realització dels contractes de treball

• Gestió de les altes i baixes a la Seguretat Social
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit

podeu veure un fragment
de l’article “Progressar a

l’empresa”, on es
reflexiona sobre la
importància de les

polítiques de direcció de
persones.

• Confecció i tramitació de les assegurances socials

• Confecció de les nòmines

Tradicionalment, aquesta activitat era la primordial dels departaments de recursos
humans en l’organització, i en alguns casos, l’única que se’ls assignava.

2.1.3 Gestió de les relacions de l’empresa amb els representants dels
treballadors i sindicats

Des del departament de recursos humans es gestionen totes les relacions que té
l’organització amb els representants dels treballadors i els sindicats. Hi trobarem
activitats relacionades amb prevenció de riscos laborals, serveis mèdics, beneficis
socials, plans de pensions...

2.1.4 Gestió de les persones

Una altra de les funcions del departament de recursos humans serà gestionar totes
aquelles funcions relacionades amb la vida de l’individu dins de l’empresa, des
del moment que s’incorpora a l’organització, fins que se’n desvincula.

El procés de planificació de recursos humans en allò que fa referència a les accions
possibles sobre les persones que hi treballen o hi han de treballar, es concreta en
una sèrie de funcions:

• Captació i selecció

• Formació i entrenament

• Avaluació del potencial i desenvolupament de les carreres professionals

• Avaluació de l’acompliment

• Planificació de plantilles

• Sistemes de remuneració i compensació

• Comunicació interna

2.2 Captació i selecció de persones per a l’empresa

La funció de captació i selecció de les persones pretén dotar l’empresa dels
recursos humans necessaris per realitzar les funcions i activitats demanades per
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l’organització. La seva finalitat és garantir que l’empresa tingui les persones
adequades per dur a terme la seva estratègia en el moment que les necessiti, així
s’eviten procediments de contractació d’urgència, que podrien implicar un alt
nombre de fracassos.

Actualment la captació i selecció de persones és considerada com un procés
dinàmic, en què s’intenta posar en consonància els interessos, expectatives i
plans de futur de l’empresa i del candidat a ocupar el lloc de treball.

Per assegurar l’èxit de les polítiques de captació i selecció, haurien de donar-se
una sèrie de requisits:

• Ha de ser clara: cal que estigui definida de manera explícita.

• Cal que estigui alineada amb la política, l’estratègia i els objectius de
l’empresa.

• Cal que estigui d’acord amb la legislació laboral vigent.

• Ha de ser flexible, admetre correccions i matisos per adaptar-se a cada
situació.

• Ha de ser coneguda per tots els interessats, i difosa per l’empresa mitjançant
la comunicació interna.

En la figura 2.3 es mostra el funcionament de la captació i selecció i la relació amb
altres funcions de gestió de persones.

Figura 2.3. Funcionament de la captació i selecció de persones

Les causes que poden ocasionar la necessitat d’incorporar noves persones a
l’organització són diverses: causes productives (increment de l’activitat de l’em-
presa, creació de nous centres de treball, o nous departaments, llançament de
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Amiguisme

Cada lloc de treball ha d’estar
ocupat pel treballador amb més

capacitat per desenvolupar-lo,
sense que els processos de

selecció puguin estar guiats per
criteris d’“amiguisme”, la qual

cosa garantirà una correcta
adequació de la persona al seu

lloc de treball.

Integració en l’empresa

En els processos de captació i
selecció, cal tenir en compte no

només les qualificacions
professionals dels candidats, sinó

també el seu perfil psicològic,
per tal que la persona triada es
pugui integrar en la cultura de

l’organització.

nous productes o activitats, implementació de nova tecnologia...) o bé altres
causes, que suposen un índex de rotació de treballadors permanent en l’empresa
(baixes definitives de caràcter voluntari, incapacitats temporals o permanents,
excedències, acomiadaments, jubilacions, morts...).

La funció de captació i de selecció de persones per a l’organització s’haurà d’en-
tendre com un procés continuat, sense que tingui una durada limitada en el temps
i que finalitzi quan s’hagi produït la incorporació en unes places determinades.
Caldrà que l’organització tingui previstos uns processos per captar i seleccionar
els recursos humans que necessiti l’organització en cada moment.

Per garantir una correcta adequació de la persona al lloc de treball que ocupa,
caldrà que la política de captació i selecció de persones es basi en criteris de
professionalitat, d’igualtat d’oportunitats, mèrit i capacitat.

Per definir la seva política de captació, l’organització haurà de definir els objectius
que pretén assolir amb la captació i selecció, prefixant les accions que haurà de
dur a terme per assolir-los.

Objectius de les polítiques de captació i selecció

Que la plantilla es rejoveneixi, que els seus treballadors assoleixin un nivell de formació
determinat, que tinguin unes competències determinades que l’organització demana, són
algunes de les polítiques de captació i selecció que pot pretendre assolir l’organització.

2.2.1 El perfil idoni del lloc de treball a cobrir

La selecció dels homes i les dones que s’integraran en l’organització es realitzarà,
valorant també les seves aptituds i actituds i no només en base a un criteri de
competència tècnica. En la selecció es buscarà una visió integral de la persona,
que tingui en compte tant els seus coneixements, com les seves habilitats i actituds,
és a dir, que valori totes les seves competències en general.

L’eina que s’utilitzarà per definir les qualitats tècniques, socials i personals del
candidat a ocupar el lloc de treball és el perfil psicoprofessiogràfic o professiogra-
ma.

El professiograma és l’eina que recull el conjunt dels elements, tant
quantitatius com qualitatius que s’exigeixen per ocupar un lloc de treball
determinat.

Per confeccionar el perfil de la persona que ocuparà el lloc de treball, caldrà tenir
en compte, entre d’altres, els aspectes següents:

• Tasques principals i tasques específiques que haurà de desenvolupar en el
lloc de treball.



Relacions en l’àmbit de treball 37 El factor humà a l'empresa

Els headhuntings o
caçatalents

La figura del headhunting o
caçatalents és la d’un
professional especialitzat en la
recerca d’alts directius per
encàrrec del seu client, que actua
dirigint-se directament al
“candidat” amb el perfil idoni,
sense que sigui necessari que
aquest hagi iniciat cap procés de
recerca de feina.

• Posició que ocuparà en l’organigrama de l’organització i nivell d’autoritat
que tindrà.

• Requisits de formació necessaris.

• Experiència professional.

• Actituds aconsellables que cal que reuneixi.

• Estil de lideratge, si es demana.

• Necessitat o no de treballar en equip.

• Oportunitats de promoció i desenvolupament, etc.

En la figura 2.4 es pot veu un model de professiograma.

Figura 2.4. Model de professiograma

2.2.2 El procés de selecció de persones per a l’empresa

Per efectuar el procés de selecció de persones, l’empresa pot utilitzar el seus
serveis interns o recórrer a serveis externs (gabinets de psicologia, empreses de
selecció de recursos humans, etc.). També pot optar per una tercera opció, la de
realitzar una part del procés dins de l’empresa i encarregar-ne a elements externs
a l’organització una altra.
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La Xarxa com a font de
reclutament

La selecció de treballadors a
través de la Xarxa ha guanyat

protagonisme en els últims
temps, sobretot en els sectors
relacionats amb la tecnologia,

enfront d’altres formes
tradicionals com els anuncis de

premsa.

Bon clima

El bon clima que generen en els
treballadors les expectatives de

progressar en la seva
organització és un dels

avantatges del reclutament intern.

Els serveis de selecció externs

Quan l’empresa no sigui prou gran per tenir un equip intern propi especialitzat en la selecció
de treballadors, recorrerà a empreses especialistes. En els casos de selecció de personal
molt qualificat amb un pes important dins de l’organització també se sol recórrer a serveis
de selecció externs.

El procés de captació i selecció de treballadors per ingressar a l’empresa es
pot desglossar en una sèrie de procediments dirigits a atreure els candidats que
poden estar interessats a integrar-se en l’empresa després de passar unes proves
selectives.

Les fases d’aquest procés serien:

1. Decisió de l’empresa de cobrir el lloc de treball.

2. Període de captació de candidats.

3. Descart dels candidats que no tenen el perfil demanat.

4. Elecció de la persona més adequada.

5. Incorporació a l’organització i període d’acollida.

En la figura 2.5 es mostra com operen les etapes del procés de selecció.

Figura 2.5. Etapes del procés de selecció

Les fonts de reclutament

L’organització pot utilitzar un procés de reclutament intern, amb la captació de
candidats pertanyents a la mateixa organització, o bé un procés de reclutament
extern a l’organització. Tant un sistema com l’altre presenten avantatges i
inconvenients.

Selecció interna enfront de selecció externa

El coneixement de l’organització que té el candidat, l’estalvi de temps de formació o de
despeses de selecció són alguns dels avantatges del reclutament intern. Els desavantatges
que aquest sistema por presentar per l’organització és l’endogàmia, i la no incorporació de
noves persones amb idees noves i formes de treballar diferents.

La selecció externa suposa noves aportacions per a l’empresa, i treballadors més flexibles
que els que ja estan integrats en l’organització. Per contra, hi ha un major risc de fracassos
en el procés d’incorporació.

Entre les fonts externes de selecció podem destacar:
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Les pràctiques en centres
de treball

El crèdit obligatori en tots els
cicles formatius de Formació en
centres de treball permet
connectar l’empresa amb el futur
treballador, i pot ser una via
d’accés del futur tècnic a un lloc
de treball.

• Anuncis en premsa diària

• Selecció mitjançant la pàgina web de l’empresa

• Utilització de portals especialitzats en contractació

• Borses de col·legis professionals

• Borses de treball d’universitats, instituts de formació professional i altres
centres formatius

• Utilització d’empreses de treball temporal

• Oficines públiques de treball

• Recomanacions dels treballadors

Proves psicotècniques i altres proves

És habitual que el candidat a ocupar una plaça dins del procés selectiu sigui sotmès
a una sèrie de proves que poden ser de diferents tipologies:

• Proves psicotècniques. Pretenen conèixer el comportament futur i les
habilitats i capacitats de l’aspirant. N’hi ha de diferents tipus: les que
mesuren diferents aspectes de la personalitat (reacció davant de la frustració,
agressivitat, adaptació a la societat...); les que mesuren les aptituds del
candidat (rapidesa, precisió aptituds numèriques...), les que mesuren la
intel·ligència, etc.

• Tests de capacitats. S’utilitzen per mesurar les diferents aptituds dels
candidats. Capacitat mecànica, coordinació psicomotora, etc.

• Proves pràctiques. Estan dirigides a la realització d’una tasca pròpia del
lloc de treball que s’ofereix, etc.

• Altres proves. Dinàmiques de grup, estudis grafològics, etc.

L’entrevista és la prova més
important del procés de selecció, i no
es concep la contractació de cap
treballador sense haver-la realitzat.

L’entrevista de selecció

Amb l’entrevista de selecció es pretén obtenir una idea més clara del perfil del
candidat, s’avaluen les seves possibilitats per desenvolupar correctament el lloc
de treball.

En aquesta entrevista es tenen en compte diferents aspectes. En la taula 2.1 els
mostrem agrupats en diferents àmbits.
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El cicerone

S’anomena cicerone el
treballador que assumeix la

funció d’acollir i integrar el nou
empleat a l’organització, i li

serveix de guia en tots els
aspectes que necessita.

Normalment sol ser un company
de la mateixa categoria

professional que el nouvingut.

Taula 2.1. Aspectes de l’entrevista de selecció

Camp personal Camp formatiu Camp professional Camp motivacional

Imatge física
Capacitat de comunicació verbal
Capacitat de comunicació no
verbal
Introversió, extraversió
Estabilitat emocional
Capacitat de lideratge
Sociabilitat

Formació principal
Formació complementària
Predisposició a la formació
continuada

Experiència assolida en diversos
camps
Trajectòria professional

Motivació per al lloc de treball
Interessos professionals
Perspectives de futur

El període d’acollida

En l’actualitat s’està veient la importància que tenen els programes d’acollida dels
nous treballadors que s’integren a l’empresa per assegurar una ràpida adaptació
al seu nou lloc de treball i a les normes de conducta i companys de la nova
organització en què s’integren.

Els programes d’acollida tenen, entre d’altres, els objectius següents:

• Donar a conèixer al nouvingut la història, el funcionament i les instal·lacions
de l’empresa.

• Posar-lo en contacte amb els seus nous companys.

• Informar-lo sobre aquelles qüestions relatives a la forma de treballar de
l’organització (sistemes de treball, normes internes de l’empresa, etc.).

• Adaptar el nou treballador a la cultura de l’organització.

Aquesta acollida es realitza mitjançant diferents mecanismes: sessions informati-
ves, informació verbal per part del superior, etc.

2.3 Formació i entrenament del personal de l’empresa

Dins de les funcions relacionades amb la gestió de persones en l’organització, hi
ha la funció de formació.

Dins de l’empresa podem definir la formació com aquell procés que té com
a finalitat la millora de les habilitats, coneixements i actituds del treballador
que li permetin adaptar-se millor a les activitats laborals.

La finalitat de la formació dins de l’empresa és la millora i actualització de les
habilitats, coneixements i actituds del treballador de manera que s’obtinguin canvis
que permetin ser aplicables per l’organització en la consecució dels seus objectius.
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Formació i estratègia
empresarial

Una empresa constructora que té
previst fer una expansió cap al
mercat immobiliari dels països
del centre d’Europa, haurà
d’assegurar-se que té dins de
l’organització les persones amb
el suficient coneixement de la
llengua, de l’ordenament jurídic i
dels mercats de la zona que ho
facin possible, i la formació serà
una via per aconseguir-ho.

Gràcies a la formació l’organització es proveeix d’aquells coneixements,
actituds i habilitats necessaris per al seu desenvolupament en cada moment.

Antigament la formació dins de l’organització s’orientava principalment cap a la
capacitació tècnica de les persones; actualment, es dirigeix també al desenvolu-
pament de les habilitats i les actituds que permetran que aquesta formació sigui
eficaç i repercuteixi en l’obtenció de beneficis per a l’organització.

La fidelització del treballador
consisteix en la vinculació de
l’individu amb l’organització.

La formació es concep no només com una eina per augmentar la productivitat
dins de l’empresa, sinó també com una forma de fidelitzar els treballadors, ja que
contribueix al fet que el treballador pugui dissenyar el seu propi desenvolupament
futur dins de l’empresa.

Podem diferenciar el que anomenem formació del que és l’educació. La
formació s’entén com un concepte ampli, que inclou l’aprenentatge, el
desenvolupament, l’entrenament, etc. i s’orienta cap al treball, enfront de
l’educació, més orientada cap a la persona.

En la taula 2.2 es mostra una comparació dels diferents elements que fan referència
a la formació i a l’educació.

Taula 2.2. Comparació entre formació i educació

Formació Educació

Orientada més cap al treball que cap a la persona. Orientada més cap a la persona.

Sol ser un procés més planificat, sistemàtic i
mecànic.

És un procés menys mecànic amb canvis menys
previsibles en l’individu.

Objectius clars i precisos. Objectius menys clars i difusos.

Orientada a dotar de coneixements tècnics i actituds
per dur a terme activitats específiques.

Orientada més cap al desenvolupament d’estructures
més tècniques i conceptuals, per a estimular les
capacitats d’analitzar i sintetitzar dels individus.

Efectes més previsibles, uniformes i més a curt
termini.

Efectes menys previsibles, variables i a més llarg
termini (efectes més profunds).

2.4 Les necessitats de formació

La formació afecta empresa i treballador i cobreix diferents necessitats d’ambdós.

La importància de la formació a l’empresa deriva de la seva necessitat d’adaptació
continuada als canvis constants del mercat, que demana comptar amb les persones
amb la formació i preparació adequades a cada moment, que permetin donar
solució a les necessitats de l’organització.

La formació –junt amb altres funcions associades a la gestió de persones dins
de l’organització, com la captació i selecció de persones– ha de permetre que
l’empresa disposi de les persones adequades, en quantitat i competències, per
garantir a cada moment el desenvolupament de l’estratègia empresarial.
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Formadors

Actualment els plans de
formació de l’empresa poden

realitzar-se amb les aportacions
de formadors interns i formadors

externs a l’organització.

Formació i cultura
d’empresa

Una cultura d’empresa que
reconeix de manera implícita o

explícita la importància de la
formació, actuarà com a element

motivador, enfront d’aquella
organització que culturalment no

la valora, i la imparteix només
perquè ho estableix la legislació.

Respecte de la formació dels treballadors, s’ha de tenir en compte que en les noves
societats de la informació l’educació i la formació han passat de ser una etapa
preparatòria de la vida laboral, a convertir-se en una necessitat permanent dels
individus al llarg de la seva vida professional.

Gràcies a la formació, els treballadors poden adaptar-se als canvis constants
que es produeixen en el mercat de treball, la qual cosa els permet no ser
exclosos del treball o devaluats com a treballadors.

2.4.1 La gestió de la formació

La gestió de la formació dins de l’empresa s’ha anat desenvolupant des de dins de
l’organització, amb formadors interns que transmetien el saber de l’organització
als nous membres.

La complexitat dels aspectes formatius dins de l’organització fa que el disseny del
procés formatiu hagi assolit una especial importància, per tal d’assegurar l’èxit de
la formació. Aquest aspecte s’ha d’assignar a una persona o grup de persones dins
de l’organització la funció dels quals és, d’una banda, assegurar el funcionament
de tot el procés, des del moment inicial en què es detecten les necessitats de
formació que cal cobrir, passant pel disseny de les accions de formació –escollint
els mitjans tècnics i humans necessaris– i, finalment, l’avaluació dels resultats del
procés i, de l’altra, verificar el nivell d’aplicació a l’empresa.

Dins del procés de formació es poden donar una sèrie de barreres que poden
dificultar l’assoliment dels resultats pretesos. Algunes de les barreres que poden
produir-se i que caldrà tenir en compte a l’hora de dissenyar els processos
formatius són:

• Por dels treballadors que com a conseqüència de la formació obtinguda
l’empresa els exigeixi uns acompliments superiors.

• Creença per part dels treballadors que hauran de rebre una compensació
superior per part de l’organització.

• Falta d’implicació dels caps directes dels treballadors que poden influir
sobre la motivació i sobre la percepció de la utilitat i conveniència de la
formació dels seus treballadors.

• Por del canvi que pot implicar l’aplicació de tècniques innovadores apreses
en els processos formatius.
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2.4.2 El pla de formació

La formació en l’empresa no es pot identificar amb les accions formatives
concretes; consisteix en un procés que s’inicia molt abans que aquestes es duguin
a terme, i finalitza després de l’acabament del curs o l’acció formativa concreta.

En aquest procés podem diferenciar tres etapes successives, que estan interrela-
cionades i que formen el que anomenem pla de formació. Les etapes del pla de
formació són les següents:

1. Estudi i recollida d’informació sobre l’empresa i les seves necessitats

El primer pas dins del pla de formació és l’avaluació de les necessitats de formació
que té l’empresa. L’objectiu d’aquesta primera etapa serà detectar quines són les
necessitats de l’empresa que es poden millorar amb la formació.

Per efectuar aquesta detecció de necessitats caldrà diagnosticar la situació actual
de l’empresa i el seu entorn, per identificar en quins àmbits, a quins nivells i sobre
quins aspectes la formació és necessària.

Anàlisi DAFO

Una eina que pot ajudar-nos a efectuar una primera anàlisi sobre la situació de l’empresa
és la realització d’un quadre DAFO, que reculli les debilitats i forces internes de l’empresa i
les amenaces i oportunitats externes del sector.

Aquesta informació es mostra gràficament en un quadre de dues columnes i dues files, que
s’anomena DAFO, per les inicials dels aspectes que recull:

Taula 2.3.

Debilitats (internes) Amenaces (externes)

Forces (internes) Oportunitats (externes)

A partir dels coneixements de les necessitats de formació se’n podran fixar els
objectius. La fixació d’aquests objectius permetrà determinar el punt al qual es
vol arribar, i es planificaran i desenvoluparan les accions formatives, i finalment
s’avaluarà el seu assoliment.

2. Desenvolupament i execució de les accions formatives

La segona etapa del pla de formació consisteix en el desenvolupament i execució
de les accions formatives, en funció dels objectius fixats en l’etapa anterior.

En aquest moment caldrà valorar els mètodes, tècniques i instruments necessaris
per efectuar les accions formatives, en funció dels individus que les han de rebre
i dels recursos disponibles en l’organització. Caldrà determinar també qui serà el
formador, i si serà un formador intern o extern a l’organització.

3. Avaluació de les accions formatives i valoració del grau d’implementació

L’última etapa serà la verificació dels resultats obtinguts amb l’aplicació i desen-
volupament de la formació.
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Aquest control i seguiment permet obtenir retroalimentació sobre el procés i els
resultats de la formació, i ens pot permetre corregir alguns

aspectes de la implementació de la formació, i sobretot introduir millores en les
accions formatives següents.

Pel que fa a les accions formatives, caldrà valorar quin és el grau de transferència
de la formació al lloc de treball.

La transferència consisteix en el grau de generalització i manteniment dels
resultats de la formació al lloc de treball; és a dir, del nivell d’aplicació
per part del treballador al seu lloc de treball dels coneixements, habilitats
i destreses obtinguts.

2.5 Avaluació del potencial i desenvolupament de les carreres
professionals

Els sistemes d’avaluació del potencial i desenvolupament de les carreres professi-
onals tenen com a finalitat dissenyar el procés de desenvolupament del treballador
en l’organització. Amb aquesta avaluació es pretén identificar dins de l’orga-
nització aquelles persones amb potencial, i oferir-los una carrera professional
interessant dins de l’organització.

La finalitat d’aquests sistemes és vincular el desenvolupament futur del treballador
en el si de l’organització per tal de fidelitzar-lo.

La possibilitat de desenvolupament
professional dins de l’empresa és el

primer factor de fidelització en els
homes i el tercer en les dones.

Les polítiques d’avaluació del potencial i desenvolupament de carreres profes-
sionals actuen com a elements motivadors i d’adhesió per al treballador, ja que
suposen l’oferiment de nous reptes per desenvolupar en el si de l’organització.

Es pretén detectar aquelles persones que poden ser importants per a l’organització,
i implicar-les en el desenvolupament del seu futur professional dins de l’empresa.

2.6 Avaluació de l’acompliment

Una de les funcions encomanades a la direcció de recursos humans és el dis-
seny dels sistemes d’avaluació de l’acompliment i de les eines necessàries per
implementar-los.

Amb els sistemes d’avaluació de l’acompliment es pretén efectuar una anàlisi
que permeti determinar l’eficiència del treballador en la realització de les
seves funcions i mesurar les seves contribucions a l’organització.
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Avaluacions de 180°, 360° i
450°

L’avaluació 180° és aquella en
què intervenen el cap i la persona
o les persones que depenen de
l’avaluat; l’avaluació 360° inclou
també persones del seu mateix
nivell jeràrquic, i en l’avaluació
450° intervé a més a més el
client.

Aquesta eina d’avaluació del rendiment té una funció que va molt més enllà del
simple control del treballador, ja que permet donar una informació a l’avaluat
sobre l’acompliment de les fites plantejades, i serveix per planificar noves fites i
objectius per al període següent.

És important, per tant, que en el disseny d’un sistema d’avaluació de l’acompli-
ment es tingui en compte no només la proposta de la direcció, sinó que a més sigui
acceptat pels treballadors que seran avaluats, per tal que no es contempli com un
sistema de control, sinó com una mesura que ha de permetre establir plans per
millorar.

Un sistema d’avaluació de l’acompliment ha de permetre:

• Mesurar el rendiment dels treballadors durant un període de temps determi-
nat.

• Identificar els casos de funcionament incorrecte i establir plans de millora.

• Oferir informació a l’avaluat sobre el desenvolupament de la seva tasca.

• Determinar les potencialitats de l’avaluat i establir el seu pla de carrera.

• Identificar les necessitats de formació de l’organització.

Avaluació per objectius

Hi ha diferents mètodes d’avaluació de l’acompliment i un dels més estesos és l’avaluació
per objectius, que consisteix en la comparació dels resultats obtinguts pel treballador en
un període de temps determinat amb els objectius que s’havien marcat per aquell període.
Normalment qui realitza l’avaluació és el responsable del grup, i serveix per marcar noves
fites per al període següent.

2.7 Planificació de plantilles

La planificació de plantilles exigeix fer un procés de reflexió sobre el nombre de
persones que necessita l’organització i les competències que cal que tinguin.

Planificar plantilles vol dir preveure que l’organització tingui els treballadors
adequats, en mida i característiques, que necessiti en cada moment.

Dins del procés de planificació de plantilles poden proposar-se accions relatives
al següent:

• Disseny de sistemes de selecció i reclutament de personal

• Disseny de plans de carrera

• Planificació de plans de formació

• Disseny de sistemes d’acollida integració
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Importància del sistema de
remuneració i compensació

El sistema de remuneració i
compensació és un dels aspectes

de més importància dins de la
gestió de recursos humans a

l’organització.

• Sistemes de promoció interna

• Etc.

2.8 Sistemes de remuneració i compensació dels treballadors

La retribució dels treballadors és una de les principals despeses de l’empresa, i
és l’element bàsic de compensació de l’aportació del treballador i un element
motivador important.

Els sistemes de remuneració i compensació tenen com a finalitat la
compensació de la contribució efectuada pel treballador a l’organització.

Cal que el sistema de remuneració i compensació expressi els valors empresarials,
de manera que serveixi d’element motivador en aquest sentit, i potenciï els
comportaments dels treballadors.

La forma com es configuren els conceptes retributius en una organització sol
expressar els seus valors.

La remuneració té diferents funcions dins de l’empresa:

• És un dels elements motivadors dels treballadors.

• Possibilita atreure i retenir els millors treballadors per a l’empresa.

• Pot actuar com a element compensador de les contribucions efectuades per
cada treballador, potenciant aquestes aportacions.

Valors de l’empresa i retribució

Una organització que compensa el treballador en funció del seu temps de permanència
en l’empresa (el plus d’antiguitat) de manera que un treballador obtingui una percepció
superior només pel fet que fa més temps que està vinculat a l’organització, provocarà una
motivació del treballador a romandre-hi. Quan es retribueix en funció de les aportacions
que fa el treballador, s’està valorant el seu major rendiment dins l’organització, i obtindrà
una percepció superior aquell treballador que obtingui millors resultats.

La retribució total és la suma de tots els components que percep el treballador.
Aquests components poden ser de tipus fix (salari base) o variable (part del salari
vinculat al rendiment o a altres elements).

La nòmina (figura 2.6) és el document que recull les contraprestacions econòmi-
ques que rep el treballador per les seves aportacions a l’organització.
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Figura 2.6. Nòmina

Per establir els diferents nivells retributius s’utilitza la descripció i valoració
dels llocs de treball. La descripció i valoració dels llocs de treball consisteix
a comparar els llocs de l’empresa amb la finalitat de determinar el seu valor
relatiu per tal d’establir els diferents nivells retributius en funció de la dificultat i
importància de cada lloc de treball.

La descripció i valoració de llocs de treball és una eina que s’utilitza per dissenyar
una estructura salarial que respecti el principi de justícia interna dins de l’empresa.

Els sistemes de remuneració i compensació

Les organitzacions han de dotar-se de sistemes que compensin l’aportació efectuada pels
treballadors. Actualment els sistemes de retribució es dissenyen tenint en compte quin és el
paper que cada persona desenvolupa dins de l’organització; quina és l’aportació concreta
de cada treballador: les organitzacions disposen de sistemes de valoració dels llocs de
treball que els permeten atorgar un valor a cadascuna de les funcions que s’exerceixen dins
de l’organització, per poder, posteriorment, atribuir una compensació específica. En els
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En la unitat didàctica “El
conflicte i la comunicació

en l’àmbit laboral” es
tractarà específicament el

tema de la comunicació
en les organitzacions.

darrers temps han guanyat protagonisme els sistemes d’incentius anomenats d’avaluació
de l’acompliment, que incorporen el model de competències com a element complementari
dels resultats en l’avaluació de l’acompliment, incentivant no només el grau de consecució
dels resultats per part del treballador, sinó també el grau de desenvolupament de les
competències.

2.8.1 Comunicació interna

La comunicació en l’àmbit empresarial té com a finalitat integrar les persones
en l’organització, i facilitar els canals que possibilitin la retroalimentació o el
feed-back. Desenvolupar bones polítiques de comunicació tant amb els elements
externs (proveïdors, clients, etc.) com amb els interns (treballadors) ha esdevingut
fonamental en les organitzacions, i la implementació de les noves tecnologies de
la comunicació han facilitat aquesta comunicació.

2.9 Noves eines de gestió de les persones en l’organització

En els últims temps, i amb la importància que ha anat adquirint la gestió de les
persones en l’organització, s’han desenvolupat noves tècniques i eines de gestió
dins de les organitzacions, que coincideixen en la importància que donen al factor
humà.

La gestió de les organitzacions

Alguns dels conceptes actuals que afecten la gestió de les organitzacions i dels seus
recursos humans són els següents:

• Direcció per objectius

• Gestió per competències

• Intel·ligència emocional

• Gestió del caos

• Flexibilitat de l’organització

• Intervenció ambiental

• Direcció per valors

• Gestió del coneixement

• Organització que aprèn o learning organization

• Balanced score: valoració del capital intel·lectual
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2.9.1 La gestió del coneixement

El coneixement és un recurs clau de l’activitat econòmica; la principal activitat de
les organitzacions és la generació d’informació, per convertir-la en una mercaderia
amb valor econòmic, que esdevé un factor determinant de l’augment de la
productivitat en les organitzacions.

La gestió del coneixement en una organització englobarà totes aquelles actuacions
relatives a la promoció, coordinació, recerca, creació, comunicació i manteniment
del coneixement en l’organització, de tal manera que pugui ser utilitzat com
a recurs productiu per a l’increment de l’eficiència econòmica de les activitats
productives.

La creació i transmissió del coneixement han esdevingut processos clau
en les organitzacions, en constatar-se el seu paper fonamental en el
manteniment de la seva competitivitat.

Tradicionalment no s’ha reconegut el paper dels departaments de recursos humans
en el procés de generació de valor de l’empresa. La funció que es feia des d’aquesta
àrea era vista com “de suport”, i tenia un paper secundari a l’empresa.

Es reconeix que l’element diferencial de tota organització serà la gestió que
faci del seu coneixement.

El coneixement radica en les persones, per la qual cosa es converteix en el principal
actiu de l’empresa, i la direcció i desenvolupament de persones es converteix en
el pilot de l’estratègia interna de l’empresa.

Alguns autors equiparen la societat de la informació amb la societat del conei-
xement, i utilitzen indistintament els conceptes dades, informació i coneixement.
Aquests termes, però, no són equivalents: les dades no estructurades no conduei-
xen a la creació d’informació, ni tampoc la informació pot ser considerada com a
coneixement, ja que no posseeix un significat per si mateixa, i no pot ser utilitzada
com a recurs productiu per l’organització.

El pas cap a la generació de coneixement implica un processament i tractament tant
de les dades (figura 2.7) com de la informació, i aquesta és la matèria primera del
coneixement. Les dades per elles mateixes no tenen aplicabilitat a l’organització;
cal que siguin tractades i convertides en informació perquè puguin generar el
coneixement que l’organització necessita.
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Figura 2.7. Tractament de dades

Les organitzacions utilitzen el coneixement per a la presa de decisions, però
per tal que aquesta informació esdevingui coneixement i sigui aprofitable cal
que es gestioni correctament. En aquest sentit, caldrà diferenciar entre dada,
informació i coneixement.

Seguint la conceptualització de Davenport i Prusak podem definir els conceptes
següents:

• Dada. Les dades són un conjunt discret de factors objectius sobre un fet real,
representat per símbols, però sense que posseeixi significat per si mateixes.
Un exemple seria les quanties concretes de productes venuts, en funció del
model i talles d’una empresa de fabricació de sabates.

• Informació. La informació té rellevància i propòsit, està formada per
dades processades, organitzades i catalogades. Un exemple seria una anàlisi
comparativa entre la venda dels diferents models i talles de la fàbrica de
sabates, que ens permetrà saber si hi ha un nivell inferior o superior de
venda d’un determinat model o talla.

• Coneixement. El coneixement té lloc únicament dins de les persones, i
comprèn les capacitats d’ampliar, extrapolar i inferir informació nova. La
informació ens descriu la realitat, mentre que el coneixement ens dóna
pautes per a les nostres actuacions futures. L’exemple seria les conclusions
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Diferència entre
coneixement i informació

El coneixement es deriva de la
informació, així com la
informació es deriva de les
dades. La informació és
merament descriptiva, mentre
que el coneixement és predictiu.

que ens permet extreure la informació obtinguda sobre l’evolució dels
gustos i necessitats dels consumidors, i ens permetrà fer una predicció de la
nostra producció futura.

L’organització que gestiona correctament el seu coneixement és capaç d’adaptar-
se de manera ràpida als canvis de l’entorn, pot entrar en un procés d’aprenentatge
continuat i innovar creativament gràcies a aquest coneixement.

Seguint la classificació que efectuen alguns autors (Nonaka i Takeuchi), dins de
les organitzacions podem diferenciar dos tipus de coneixement:

• Coneixement tàcit seria aquell que està incorporat a la persona, i que pot
transformar-se en coneixement explícit a través d’un procés de reflexió.

• Coneixement explícit és el que és susceptible de ser emmagatzemat i
distribuït a la resta de l’organització a través de les TIC.

Coneixement tàcit i coneixement explícit

El coneixement tàcit resulta molt difícil d’explicar o transmetre, tant de manera oral com
de manera escrita. En canvi, el coneixement explícit està organitzat en el cervell de
l’individu i, per tant, resulta fàcil documentar-lo en forma de llibre, manuals, procediments,
etc. És important la diferenciació entre coneixement tàcit i coneixement explícit, ja que
caldrà gestionar ambdós tipus de coneixement de manera diferent; si bé és possible
emmagatzemar el coneixement explícit en bases de dades i altres sistemes d’informació,
on les noves tecnologies tenen un paper fonamental, no resultarà factible estructurar i
emmagatzemar el coneixement tàcit, per la qual cosa la millor estratègia per gestionar-
lo serà fomentar la creació de xarxes de col·laboració entre les persones de l’organització
(sharing networks) i fins i tot elaborar recursos per indicar quins són els coneixements de
cadascun dels membres de l’organització.

Nonaka manté la tesi que es pot crear nou coneixement organitzacional a través de
quatre processos de conversió que involucren el coneixement tàcit i el coneixement
explícit:

1. Externalització del coneixement. Es refereix a la conversió de coneixe-
ment tàcit en coneixement explícit. Defineix un procés de transformació
que implica la conversió de tàcit a explícit, i a més implica l’intercanvi de
coneixement entre individus i grup.

2. Socialització. Fa referència a la creació d’un nou coneixement tàcit a partir
de coneixement tàcit compartit. En una organització pot fer-se a través
de processos d’entrenament (coatching) i tutoria, comprèn l’intercanvi de
coneixement tàcit entre els individus per transmetre coneixements i experi-
ències personals. Aquesta experiència conjunta suposa un nou coneixement
tàcit compartit.

3. Combinació. Fa referència a la creació de nou coneixement mitjançant
l’intercanvi de coneixement explícit en l’organització.

4. Internalització. Té lloc quan el coneixement explícit es converteix en
tàcit. Comprèn la conversió del coneixement organitzacional explícit en
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coneixement implícit individual. Aquest coneixement tàcit i les expe-
riències guanyades a nivell individual poden ser novament compartides
(socialitzades) per convertir-se en coneixement organitzacional i tornar a
iniciar el cicle.

Pas del coneixement tàcit a explícit

Quan un aprenent expressa formalment els fonaments dels seus coneixements tàcits, els
converteix en explícits i els fa compartibles.

Pas de coneixement tàcit a tàcit

El pas de coneixement tàcit a tàcit és la forma com un treballador novell aprèn d’un altre
que domina una tècnica a través de l’observació, la imitació i la pràctica.

Pas de coneixement explícit a explícit

Un cas del pas de coneixement explícit a explícit és, per exemple, elaborar un informe basat
en informacions diferents, combinant parts separades de coneixement explícit per establir
un nou coneixement.

Pas de coneixement explícit a tàcit

En el pas de coneixement explícit a tàcit, un nou coneixement explícit s’estén i és
interioritzat pels treballadors de l’organització en espais de trobada entre treballadors.

En la taula 2.4 es mostren els quatre processos que involucren el coneixement
tàcit i el coneixement explícit i que possibiliten la creació del nou coneixement
organitzacional.

Taula 2.4. Processos de conversió del coneixement

Coneixement tàcit Coneixement explícit

Coneixement tàcit Socialització: exposicions orals, instruccions, i
tradicions que afegeix el coneixement nou a la
base col·lectiva de l’organització mitjançant
models compartits o pràctiques de treball.

Exteriorització: suposa fer “tangible” el
coneixement tàcit permetent la seva
comunicació. És l’activitat essencial de creació
del coneixement.

Coneixement explícit Interiorització: analitza les experiències
adquirides quan es posen en pràctica els nous
coneixements, i s’incorporen en les bases de
coneixement tàcit dels membres de
l’organització.

Combinació: es crea coneixement explícit en
reunir coneixement explícit originat per fonts
diferents gràcies a l’intercanvi d’opinions,
experiències, reunions, escrits, i es pot
classificar i ordenar en bases de dades.

En la figura 2.8 es mostra com es transforma un tipus de coneixement a l’altre.
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Figura 2.8. Cercle de Nonaka-Takeuchi

Font: Nonaka-Takeuchi

2.9.2 La gestió per competències

La gestió per competències és una tendència que s’ha desenvolupat en els últims
anys en els entorns laborals. Si hem definit l’element humà dins de les organitzaci-
ons com el seu principal avantatge competitiu enfront de la seva competència, cal
desenvolupar metodologies que permetin saber quines són aquestes competències
que seran clau en el desenvolupament de les empreses.

El model de gestió per competències implica el reconeixement de la importància
del factor humà dins de les organitzacions i permet –en funció de les característi-
ques personals de cada treballador– que aquest sigui assignat a un lloc de treball
que li permeti desenvolupar al màxim la seva carrera professional, alhora que
permet un millor encaix dins l’organització.

La gestió per competències és una forma de gestionar el factor humà dins les
organitzacions: competència és l’habilitat dels individus de combinar els
diferents coneixements i aptituds que té i aplicar-los de manera autodirigida
en un context particular, una situació o un problema.

Les competències estan lligades a les persones, són específiques de cada organit-
zació i són mesurables. En el concepte de competència s’inclou:

• Competències cognitives o coneixements: fan referència a l’ús de la teoria
i conceptes i al coneixement tàcit generat experimentalment per la persona.

• Competència funcional o habilitats i aptituds: fan referència a les capa-
citats i a les potencialitats que tenen les persones per processar informació
i obtenir resultats o productes específics amb aquesta informació.
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Els components de les
competències

Les competències poden ser de
tipologies diverses: les

cognitives o de coneixement
(saber); les funcionals o

d’habilitats i aptituds (saber fer),
i les relacionades amb les

actituds i els valors (voler i poder
fer).

• Competència personal o actituds: és la disposició d’actuar, sentir i/o
pensar en relació amb una realitat particular.

• Competència ètica o valors: corresponen als principis de conducta que han
de tenir les persones.

L’assoliment de les competències cognitives

En relació a les competències cognitives la via d’assolir la qualificació professional és el
resultat d’un procés d’aprenentatge que pot ser fruit d’una formació reglada (que té en
compte els estudis oficials), com de la formació no reglada (fora dels programes oficials)
i de la informal (autoaprenentatge, aprenentatge fora de programes). En aquest sentit
en el nostre país es va promulgar la Llei orgànica 5/2002, de les qualificacions i de la
formació professional, que estableix un sistema de qualificació professional basat en les
competències assolides per la persona mitjançant un procés formatiu que pot ser formal o
no formal (competències professionals assolides a través d’experiència laboral o de vies no
formals de formació). L’art. 3.5 d’aquest text legal estableix com a fi del sistema nacional
de qualificacions i formació professional “evaluar y acreditar oficialmente la cualificación
profesional cualquiera que hubiera sido la forma de su adquisición”, i estableix a aquest
efecte un Catàleg nacional de qualificacions professionals, on es fixaran quines són les
competències professionals de cadascuna de les qualificacions identificades en el sistema
productiu.

En la taula 2.5 es mostren exemples d’alguns tipus de competència.

Taula 2.5. Tipus de competències

Competències Concepte Característiques de les persones
que posseeixen la competència

Habilitats i
aptituds

Capacitat
d’aprendre

Fa referència a l’habilitat per adquirir
i assimilar nous coneixements i
destreses i utilitzar-los en la pràctica
laboral.

Capten i assimilen amb facilitat
conceptes i informació.
Realitzen algun tipus d’estudi
regularment.
Tenen una permanent actitud
d’aprenentatge i d’esperit
investigador.
El coneixement que posseeixen
agrega valor al treball.

Adaptació al
canvi

És la capacitat per enfrontar-se amb
flexibilitat i versatilitat a situacions
noves i per acceptar els canvis
positivament i constructivament.

Accepten i s’adapten fàcilment als
canvis.
Responen al canvi amb flexibilitat.
Són promotors del canvi.

Creativitat i
innovació

És l’habilitat per presentar recursos,
idees i mètodes nous i concretar-los
en accions.

Proposen i troben formes noves i
eficaces de fer les coses.
Són recursius.
Són innovadors i pràctics.
Busquen noves alternatives de
solució i s’arrisquen a trencar els
esquemes tradicionals.

Treball en
equip

És la capacitat de treballar amb els
altres per assolir fites comunes.

Identifiquen clarament els objectius
del grup i orienten el seu treball a la
seva consecució.
Tenen disposició a col·laborar amb
els altres.
Anteposen els interessos col·lectius
als personals.

Visió de
futur

És la capacitat de visualitzar les
tendències del medi amb una actitud
positiva i optimista i orientar la
conducta cap a la consecució de les
fites.

Coneixen clarament les tendències
de l’entorn i s’hi adeqüen.
Tenen fites ben establertes i
treballen per assolir-les.

Actituds Entusiasme És l’energia i la disposició que es té
per realitzar una tasca.

Volen fer el que fan.
Se senten impulsats a assolir allò
que es proposen.
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Taula 2.5 (continuació)

Competències Concepte Característiques de les persones
que posseeixen la competència

Positivisme
i optimisme

És el conjunt de pensaments que
estan relacionats amb la confiança
en l’èxit d’una tasca o d’una idea.

Veuen sempre l’aspecte favorable de
les situacions, s’enfronten a les
situacions amb realisme.
No es donen per vençuts fàcilment.

Persistència És la tenacitat, la insistència
permanent per assolir un propòsit i
no defallir fins aconseguir-lo.

Insisteixen, persisteixen i no
desisteixen fins a assolir allò que es
proposen.
Estan altament motivats per
aspectes interns.

Flexibilitat És la disposició a canviar
d’enfocament o de manera de
concebre la realitat, i la recerca
d’una millor forma de fer les coses.

No són tossuts ni rígids en la seva
forma de pensar o actuar.
Identifiquen clarament quan és
necessari canviar i ho fan.
Adopten posicions diferents per tal
de trobar solucions més eficients.

Recerca de
l’ex-
cel·lència

És el compromís amb les coses ben
fetes i l’afany per millorar cada cop
més.

Fan la seva feina cada dia millor,
encara que hagin d’assumir més
treball.
No estan satisfets amb les coses
com estan, i busquen millorar-les.
No accepten la mediocritat.

Valors Ètica És la interiorització de normes i
principis que fan responsable
l’individu del seu propi benestar i del
dels altres mitjançant un
comportament basat en conductes
morals socialment acceptades, i es
comporten en conseqüència.

Posseeixen una bona reputació i
antecedents.
Són correctes en les seves
actuacions.
Tenen clarament definida la
prevalença dels interessos col·lectius
per sobre dels individuals.

Responsabilitat Fa referència al compromís, a un alt
sentit del deure, al compliment de les
obligacions de les diferents
situacions de la vida.

Compleixen els compromisos que
adquireixen.
Assumeixen les possibles
conseqüències dels seus actes.

Lleialtat i
sentit de
pertinença

Es refereix a defensar i promoure els
interessos de les organitzacions on
col·laboren com si fossin seus.

Anteposen els interessos de
l’organització als interessos propis.
Se senten orgullosos de formar part
de l’organització.

Orientació
al servei

És la disposició per realitzar el treball
sobre la base del coneixement de les
necessitats i expectatives dels clients
externs i interns de l’organització.

Posseeixen un tracte cordial i
amable.
S’interessen pel client com a
persona.
Es preocupen per entendre quines
són les necessitats del client, tant
intern com extern, i donar-los
solució.

La gestió per competències s’aplica en la gestió de recursos humans principalment
en els àmbits següents:

1. Planificació de recursos humans

2. Captació i selecció

3. Avaluació de l’acompliment i del potencial

4. Formació i desenvolupament de carreres

5. Remuneració
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2.9.3 Balanced scored: valoració del capital intel·lectual

La majoria dels sistemes de valoració actuals en les companyies se centren
principalment en els indicadors financers. Aquests es basen únicament en fets
passats (emfatitzant els resultats i el curt termini) i sobretot no tenen en compte
el conjunt d’actius d’una societat que, tot i no reflectir-se en els estats comptables
tradicionals, generen o poden generar valor per a l’empresa en el futur.

Per poder valorar tots aquests intangibles que componen el capital intel·lectual de
l’empresa, Robert Kaplan de la Universitat de Harvard i David Norton planegen un
nou sistema de gestió estratègic denominat balanced scored (BSC, en endavant).

El BSC pretén complementar els indicadors financers amb els indicadors no
financers, i obtenir un balanç que permeti a la companyia no només obtenir uns
bons resultats a curt termini, sinó també construir el seu futur.

Podem definir el BSC de la manera següent: forma integrada, equilibrada i
estratègica de mesurar el progrés actual i subministrar a la direcció futura
de l’empresa informació rellevant, per mitjà d’un conjunt d’indicadors
coherents, a través de les quals és possible veure el negoci en el seu conjunt.

Els indicadors del BSC estan agrupats en quatre perspectives diferents:

1. Perspectiva financera

2. Perspectiva interna

3. Perspectiva d’aprenentatge

4. Perspectiva del client

És un sistema que permet superar les limitacions dels sistemes de mesurament
tradicional dels resultats de l’empresa (que efectuava només una valoració del
balanç visible, compost pels actius tangibles), però que és incapaç de mesurar
l’anomenat balanç invisible (que són els actius intangibles: estructura interna i
externa de l’empres, competències personals dels treballadors).

En un moment en què el coneixement esdevé el principal recurs productiu
de les empreses i en què les persones –en qui resideix aquest coneixement–
constitueixen el seu principal actiu, resulta vital poder valorar aquest conjunt
d’elements intangibles que componen el capital intel·lectual de l’empresa.

El BSC ha de permetre subministrar informació molt valuosa per a la presa de
decisions en la gestió de recursos humans a l’empresa, i també ha de permetre
visualitzar més fàcilment la seva aportació en el procés de generació de valor de
l’empresa.
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2.9.4 La intel·ligència emocional en l’organització

En els darrers temps, diferents autors (el més conegut dels quals és Daniel
Goleman) han anat insistint en la idea que l’èxit professional i social de les
persones no està determinat tant pel seu coeficient d’intel·ligència (CI), com per
la seva intel·ligència emocional. Es pot definir la intel·ligència emocional com la
capacitat de les persones de comprendre i dominar les pròpies emocions. Aquesta
capacitat aplicada a l’àmbit de la gestió empresarial és fonamental per a la presa
de decisions, comunicació amb els companys, resolució de conflictes, per establir
relacions de confiança, etc.

Aristòtil i la intel·ligència emocional

“Qualsevol pot enfadar-se, això és molt senzill. Però enfadar-se amb la persona adequada,
en el grau exacte, en el moment oportú, amb el propòsit just i del mode correcte, això,
certament, no resulta tant senzill.”

Aristòtil. Ètica a Nicòmaco.

2.9.5 La flexibilitat en l’organització

Un fenomen que ha suposat la irrupció de les TIC és la necessitat dels individus
i l’organització d’adaptar-se als canvis continuats que es produeixen en els
productes els processos i els mercats. La flexibilitat laboral és una de les formes
que adopta.

La flexibilitat laboral és la capacitat d’adaptar el factor treball a les
condicions generals del mercat i a les circumstàncies específiques de
l’empresa.

L’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació requereixen noves
formes d’organització del treball per tal de poder implantar-les de manera que s’ob-
tingui el màxim augment de la productivitat. Aquests sistemes d’organització del
treball més flexible no suposen un desplaçament total dels sistemes d’organització
tradicionals, sinó que subsisteixen ambdós models dins del sistema econòmic i
fins i tot sovint dins de la mateixa empresa.

Increment de la productivitat i reducció de costos

“La flexibilidad es tan importante en cuanto a su capacidad para reducir los costes laborales
y para aumentar o disminuir la mano de obra de manera rápida i indolora, como en cuanto
a su capacidad para aumentar la productividad.”

M. Carnoy (2001). El trabajo en la era de la información.

Els fenòmens que explicarien aquesta flexibilitat en l’organització serien els
següents:
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• La “redefinició de la relació entre gestió i treball”, és a dir, l’aparició de
noves formes d’organització del treball facilitades per l’ús de les TIC, en
concret la capacitat de combinar i separar el treball en projectes i tasques
específiques que poden realitzar-se a qualsevol lloc i en qualsevol moment.

• La pressió empresarial per flexibilitzar cada cop més la contribució del
treball al procés productiu.

• La pèrdua de la protecció institucional del treballador que –amb la individu-
alització del treball– depèn cada cop més de la seva capacitat de negociació
individual.

La individualització del treball

Les relacions individualitzades són aquelles que no tenen les condicions de treball
estàndard. Podríem dir que les condicions estàndard serien: contracte indefinit, jornada
laboral a temps complet; lloc de treball ubicat en el centre de treball de l’empresa; i empresa
que treballa directament per a la destinatària de la seva prestació laboral, i no per una
contrata o una empresa de treball temporal.

Actualment estan creixent les formes de treball atípic derivades de relacions laborals
individualitzades: treball temporal, treball per mitjà d’empreses de treball temporal, treball
a temps parcial, autoocupació, teletreball...

• Necessitat constant per part del treballador de redefinir les seves qualifica-
cions per adequar-les al procés de canvi continuat.

La flexibilització laboral es manifesta en diferents àmbits. En funció de quin sigui
podem parlar de diferents tipus de flexibilitat. En la taula 2.6 podem veure els
diferents tipus de flexibilitat en funció de l’àmbit en què actuen.

Taula 2.6. Tipus de flexibilitat

Àmbit d’actuació Concepte Formes que adopta

Flexibilitat numèrica Consisteix en l’adaptació de la
quantitat de ma d’obra necessària
a l’empresa, que permet adaptar
el número de treballadors a les
necessitats de l’empresa en cada
moment, en funció del seu volum
de facturació i les seves
necessitats puntuals.

Es realitza amb diferents
mecanismes: acomiadaments,
jubilacions anticipades, ús de
contractes temporals, etc.

Flexibilitat funcional Fa referència a la capacitat d’un
mateix treballador per ocupar i
desenvolupar llocs de treball
diferents dins de la mateixa
empresa.

Es realitza amb els mecanismes
de mobilitat funcional dels
treballadors.

Flexibilitat salarial Fa referència a la reducció de
costos laborals basada en la
reducció del cost treball.

Es realitza amb mecanismes de
retribució variable o per incentius
o objectius, així com mecanismes
de doble escala salarial, entre
altres.

Flexibilitat espacial Basada en la mobilitat geogràfica
dels treballadors, que no han de
realitzar la jornada laboral en els
locals de l’empresa.

Teletreball, outsourcing, etc.
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Taula 2.6 (continuació)

Àmbit d’actuació Concepte Formes que adopta

Flexibilitat en la idea del
contracte social entre empresa
i treballador

Es perd la idea del contracte
tradicional de què derivaven una
sèrie de drets i deures recíprocs
entre ambdues parts de la relació
laboral.

Subcontractacions, ús d’empreses
de treball temporal, etc.

Flexibilitat en la idea de
permanència en el lloc de
treball

El treball flexible es basa en una
relació laboral de temps
determinat, sense cap compromís
de treball futur.

Formes de treball temporal.

El teletreball és una de les formes
que adopta la flexibilitat de les
empreses

La flexiseguretat

Els canvis organitzatius produïts per la implementació de les TIC sovint s’han entès com
una generalització de la precarització dels llocs de treball. S’ha identificat la flexibilitat
laboral amb la precarietat: com un procés que porta a la devaluació dels drets laborals per
tal d’atreure la inversió empresarial.

En els últims temps alguns autors han definit un nou terme: la flexiseguretat, que vol ser
un punt de trobada que possibiliti la flexibilitat que demana l’empresa amb el manteniment
d’un sistema social que garanteixi els drets dels treballadors.

La flexibilitat es pot definit com la combinació de la flexibilitat organitzativa que demanen
les empreses per fer front als reptes de la globalització amb la seguretat que demanen.
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