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Actualització de la 
matriu de talent 

 “El talent guanya partits. Però el joc d’equip 
guanya campionats.” 
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Què és? 

 En parlar de la necessitat d’una actualització de la matriu de talent, 

fem referència a desenvolupaments i tendències recents que posen en 

qüestió el model d’identificació i gestió del talent basat en la vinculació 
entre hard skills i talent potencial. Aquestes noves tendències propugnen 
models més flexibles, més relacionals i vinculats a soft skills i d’una 

periodicitat d’actualització més contínua. 

 Per parlar dels models tradicionals agafarem com a exemple l’eina 9-Box 

Talent Grid i analitzarem algunes de les seves mancances. 

 Què és la 9-Box Talent Grid? És una eina usada per moltes 

organitzacions d’arreu que ubica les persones col·laboradores 

en 9 capses definides per 2 eixos: potencial i acompliment. 

 

Aquesta matriu se sol emplenar amb reunions d’avaluació de 
l’acompliment, feedback 360º, entrevistes de disseny de 

carrera, assessment center, etc. 

 Les persones expertes i diversos estudis empírics han assenyalat algunes 

deficiències i biaixos metodològics d’aquest model i d’altres 
semblants: 
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 La situació en la matriu depèn d’una combinació rígida d’acompliment 

i potencial, quan s’ha demostrat que l’un no és un bon predictor de 
l’altre. Són factors molt dependents del lloc actual, del context, així 

com de l’equip, i convertir-los en capsetes individuals pot induir a 
error. Calen definicions més contextuals i relacionals. 

 Les organitzacions parteixen d’una definició de potencial massa 

vinculada a la promoció i a la identificació de posicions crítiques 

per a la successió. Cal partir d’una definició matisada de ‘potencial’ 
com a habilitat complexa i d’alt nivell, identificada per elements de 
personalitat i soft skills. Alguns d’aquests elements identificats per 

les persones expertes són: capacitat intel·lectual, capacitat per 
reflexionar sobre horitzons temporals més llargs o pensament 

estratègic, capacitat per gestionar l’ambigüitat i la complexitat, 
sociabilitat, resiliència, estabilitat emocional, adaptabilitat, 
determinació i tenacitat, assertivitat i interès per aprendre. 

 Les avaluacions vinculades a l’acompliment sovint forcen una 

excessiva agrupació de resultats en les mesures centrals (biaix 
estadístic). Així obtenim una massa de resultats uniformes i uns pocs 
casos extrems que destaquen a banda i banda de la distribució.  

 No té en compte elements de clima que poden impactar fortament 
l’avaluació i la gestió del talent. Està massa centrada en l’individu. 

Eines 

 Meta4: ofereix un programari de gestió del talent que permet gestionar 

d’una manera gràfica elements com ara: 

 Destacar els llocs crítics i el risc de fugida de talent. 

 Utilitzar filtres interactius per analitzar les dades: quines persones 

empleades estan prop de la jubilació? quines parlen francès?, etc. 

 Comparar el talent en diferents unitats de negoci permetent analitzar 

les tendències al llarg del temps. 

 Seleccionar qualsevol població de talent i veure ràpidament tant les 

persones successores com les dificultats en la successió. 

 Visualitzar dades crítiques com ara: el risc de fugida de talents, temps 

de resposta i rànquing. 

 Analitzar el gap d'habilitats d'una persona empleada respecte al seu 

lloc i dissenyar plans de carrera estratègics segons les necessitats de 

l’organització. 

http://www.meta4.es/software-matriz-talento
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 The Valley Digital Index: és una eina per mesurar les competències 

digitals i coneixements de les persones col·laboradores. A través d'un 
test s'analitza el nivell de digitalització i a més s'identifica a cada persona 

usuària amb un perfil determinat, fet que permet establir les 
personalitats més idònies per liderar la transformació alhora que 
detecta les necessitats formatives dels/de les col·laboradors/es. Aquesta 

eina, que neix vinculada a una escola de negoci digital, es basa en perfils 
vinculats a la personalitat: 

 Thinker: dedicat a construir visions a llarg termini, entén l'entorn en 
un sentit ampli i s’anticipa les conseqüències. És més inspirador que 

no pas executiu. 

 Influencer: generador d'opinió en les persones, aconsegueix atreure 

un gran nombre de seguidors amb les seves comunicacions. 

 Pusher: dirigeix l'esforç d'un equip. Escolta, motiva i venç 

resistències. Genera resultats concrets i maneja els recursos que té al 
seu abast eficientment. 

 Supporter: col·labora i coopera amb altres persones en entorns 

digitals. Reforça l'acció de les altres persones i ajuda activament a 
concloure tasques. 

 Explorer: obre el seu canal de cerca de recursos i informació de 

manera autònoma, participa en comunitats d'aprenentatge i 

comparteix el seu coneixement. 

 Relational: connecta als/a les professionals entre ells/es. Busca 

punts d'interès compartit, harmonitza i fomenta el networking 
presencial i virtual. 

 Eines de seguiment de clima i satisfacció en temps real: hem vist 

com una de les mancances més importants de la gestió tradicional del 

talent és la manca de context i d’una visió més col·lectiva. Per obtenir 
aquesta visió ens poden ser útils eines de seguiment de clima que tenen 
una orientació contínua: 

 Happyforce: és una aplicació mòbil capaç de mesurar la felicitat de 

les empreses. Happyforce permet sentir la veu dels/de les 
treballadors/es assegurant l'anonimat de les persones participants i 
amb la periodicitat que es consideri oportuna. La mitjana és de 10 a 

12 votacions mensuals. La informació es recull en gràfiques i es 
classifica per departaments. 

 TeamEQ: Veure ‘Guia de Treball’. 

https://thevalley.es/talento/digital-index/
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La dada 

Segons un estudi de 2015 dirigit pel psicòleg organitzatiu Allan Church, a partir 

d’una mostra de 111 gran empreses nord-americanes, el 75 per cent de les 
organitzacions encara utilitzen l’acompliment com a principal predictor del 

potencial. Això planteja alguns biaixos metodològics, perquè diversos estudis 
recents han assenyalat que les avaluacions d’acompliment són altament 

subjectives, tendeixen a igualar en les mesures centrals (nivell satisfactori) i no 
són bones predictores del potencial futur (com va demostrar un estudi de 2015 
de Talent Strategy Group). 

Guia de treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EINA TeamEQ 

PROVA PILOT 

 

 La recomanació de TeamEQ és implementar l’eina en una prova pilot de 2 o 3 
mesos en un equip, i anar-la desplegant a tota l’organització. 

 Això ens permet familiaritzar-nos amb els seus informes i gràfiques, i decidir en 

quins departaments i equips l’aplicarem. Com més equips, més informativa serà 
la visió multi-team a l’hora dels resultats. 

TEST 

 L’eina s’alimenta dels resultats d’un breu test que reben tots els membres de 

l’equip amb una periodicitat quinzenal (que pot ajustar-se a setmanal, mensual, 
etc.) i que pot emplenar-se en 2 minuts. 

 Algunes de les preguntes, a tall d’exemple, són: “Valora el nivell de confiança 

que perceps en aquest moment dins el teu equip” o “Valora el nivell de 

motivació que perceps en aquest moment”. 

 Les respostes s’ajusten a una escala de l’1 al 7. Aquesta inusual escala està 
pensada per trencar amb les escales escolars i conceptes com 

aprovat/insuficient. Això reubica el focus en l’evolució de la sèrie de dades i la 
dispersió dels resultats. L’eina requereix una participació de com a mínim el 
50% de l’equip per oferir resultats significatius. 
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L'experiència 

 

 Cetelem és una entitat bancària, fundada el 1988 i pertanyent al grup 

BNP Paribas des del 2000, especialitzada en la concessió de crèdits al 
consum (finançament en punts de venda, crèdit on-line i targetes). 

 Des de 2011 impulsa el programa Talentos, un programa de 

desenvolupament que va néixer amb la finalitat d'avaluar de forma 
objectiva les competències estratègiques i la identificació amb els 
valors de totes les persones col·laboradores. Periòdicament el/la 

col·laborador/a participa en un complet assessment amb proves 
psicotècniques, entrevista amb RH i avaluació per part del/de la seu/seva 

manager. Així s’obté una visió global sobre les competències de cada 
persona per treballar el desenvolupament de forma adaptada a les 
necessitats reals de la persona. 

 L’objectiu és identificar i potenciar el talent existent i potencial de les 

persones col·laboradores i fer-ne un seguiment en el temps mitjançant 

RESULTATS 

 Els resultats de les diferents àrees s’agrupen en una dada agregada 

anomenada Team Health Index. Aquest concepte està inspirat en la idea 
d’equip com a sistema viu i té la finalitat de mesurar les seves pulsacions en 
temps real com ho fa un cardiograma. Tan important com aquesta dada és la 
dispersió dels resultats en termes estadístics.  

 Els membres de l’equip tenen accés a la seva evolució i poden conèixer com se 

situen les seves puntuacions en relació amb la resta de l’equip. 

 En consultar l’EvolutionBEAT, una visió general de l’evolució de totes les 
variables en el temps, podem realitzar operacions avançades amb les 

gràfiques com acotar períodes de temps determinats, seleccionar només les 
variables que ens interessen per veure la seva correlació i consultar gràfiques 
de dispersió dels resultats.  

 L’eina també obre la porta a converses 1 a 1 amb el líder de l’equip (de forma 
anònima o signada). El líder pot marcar aquests missatges amb un ‘T’escolto’, 

amb una estrella o bé respondre amb un missatge. 
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una base de dades global amb informació del 100% de la plantilla, tant 

en matèria d'acompliment com de coneixements, i que inclou una 
avaluació de les competències clau de cada col·laborador/a. 

 Els criteris que guien l’avaluació estan a la formula triple TALENT = 
ACCIÓ + COMPROMÍS + CAPACITATS. 

 Algunes de les metàfores de què se serveixen els responsables de RH de 
Cetelem per definir el programa són: 

 Un concepte proper als CRM (Customer Relationship Management) del 

màrqueting però dirigit a empleats. 

 Uns itineraris de desenvolupament en què la persona col·laboradora 

és la protagonista com en els llibres de “tria la teva aventura”. 

 Passar de sastres que treballen a partir d’uns pocs patrons 

preestablerts a fer prêt-à-porter amb patrons fets a mida. 

 

 

 La Farga és una organització nascuda a La Barceloneta el 1808 que 
fabrica i comercialitza productes de coure per als mercats elèctrics, 

d’envasos metàl·lics, ferroviaris, automoció, canonades i conductors 
especials. Té la seu a Les Masies de Voltregà, i compta amb 3 plantes 

productives a Espanya i dos centres de distribució de canonades de 
coure: un a França i l’altre a Anglaterra. 

 Des de l’aparició de l’eina TeamEQ, La Farga la va implementar en 

sintonia amb la seva estratègia de liderar i coresponsabilitzar: hi ha un 
líder, però si l'equip no participa i no es fa responsable del clima i la 

gestió emocional, res no té sentit.  

 TeamEQ és una eina de gestió d’equips que els permet mesurar la 

motivació, l’eficàcia i la satisfacció de l’equip en temps real (Veure ‘Guia 
de Treball’).  

 Per implementar l’eina, a La Farga van seguir la recomanació de fer 

primerament una prova pilot. Van començar aplicant-la a dos equips: la 
direcció d'una àrea de negoci i el mateix departament de RH, per poder 
establir un control de l'eina i realitzar una supervisió més propera dels 

progressos. L’extensió de l’eina va ser molt ràpida (uns mesos) perquè 
en destaquen el caràcter intuïtiu. 

 Els responsables de la implementació assenyalen que els equips no 
solament aconsegueixen els seus objectius i alliberen tot el seu potencial 

mitjançant el coneixement, sinó també a través de les emocions. Una 
gestió en temps real d’aquesta evolució emocional esdevé un 

potenciador del talent latent. 
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Materials 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Talent Management: Time to Question the Tablets of Stone? (pdf) 

Complet estudi de la Universitat de Lancaster que assenyala les diferents 

filosofies existents en la percepció del talent, i com podem avançar cap a un 
millor equilibri entre risc per al negoci i una gestió estratègica del talent 
potencial. 

https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-

assets/documents/lums/cphr/talent-management-ti.pdf 

 

Markus, Leanne. “Is the 9-Box Talent Grid Still Relevant?”. Talent Economy, 
02/10/2017. 

La  matriu de talent de nou capses s’ha desenvolupat fins a convertir-se en una 

eina valuosa. Ho hauria de seguir sent? 

http://www.talenteconomy.io/2017/10/02/nine-box-grid/  

 

Carrión, Juan. “Sobre el talento y su segmentación”. Jano 2.0, 15/01/2014. 

Crítica de la matriu de talent de 9 capses per la distribució forçada dels 

resultats i la seva naturalesa estàtica. 

https://juancarrion.wordpress.com/2014/01/15/sobre-el-talento-y-su-

segmentacion/ 

 

Brook, James. “Boost the nine-box talent grid”. Training Journal, 01/09/2014. 

Una visió reformista que no pretén abolir la matriu de 9 capses, sinó redefinir-la 
per corregir algunes de les seves mancances. 

https://www.trainingjournal.com/articles/feature/boost-nine-box-talent-grid 

 

Oliver, Ramón. “Datos que revelan talento”. El País, 18/06/2016. 

Article sobre com les noves eines que ens ofereix la Big Data podrien 

revolucionar la identificació i gestió del talent. 

https://elpais.com/economia/2016/06/15/actualidad/1465985689_215000.html 

https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lums/cphr/talent-management-ti.pdf
https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lums/cphr/talent-management-ti.pdf
http://www.talenteconomy.io/2017/10/02/nine-box-grid/
https://juancarrion.wordpress.com/2014/01/15/sobre-el-talento-y-su-segmentacion/
https://juancarrion.wordpress.com/2014/01/15/sobre-el-talento-y-su-segmentacion/
https://www.trainingjournal.com/articles/feature/boost-nine-box-talent-grid
https://elpais.com/economia/2016/06/15/actualidad/1465985689_215000.html

