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Resum executiu
El Baròmetre del Factor Humà és un instrument d’autoanàlisi que es va posar en marxa el
2017 perquè les organitzacions puguin avaluar i decidir els seus punts forts, les seves àrees de
millora i les accions que han de dur a terme per avançar en la gestió de persones.
Elaborat a partir dels resultats obtinguts en aquest primer any de vida de l’eina, el Primer
Informe del Baròmetre del Factor Humà ofereix una completa radiografia de l’estat actual de
la gestió de persones en l’àmbit espanyol.
Conclusions principals:
༹༹ L’equilibri entre benestar personal i vida professional millora però encara té camí
per recórrer. Un 67% de les empreses ja planteja formes de treball més flexibles i fomenta l’esport i la salut entre les seves persones treballadores però, tanmateix, a les empreses
mitjanes aquest percentatge es redueix al 39% dels casos. Per altra banda, en el 57% del
total d’organitzacions ja s’han començat a implementar programes de suport per resoldre problemes com l’estrès, la gestió del temps, etc.
༹༹ Queda molta feina per fer en igualtat d’oportunitats i diversitat, sobretot a l’empresa petita. Només el 39% de les organitzacions de fins a 50 treballadors/es ha dut a terme accions en aquest camp, mentre que el percentatge puja al 60% en les grans. Entre els
aspectes a millorar destaca, sobretot, assolir una adequada representació de les dones en
els llocs directius: el 33% del total d’organitzacions que han utilitzat el Baròmetre declara
no tenir mecanismes per assegurar la igualtat de gènere en l’alta direcció.
༹༹ La retribució, un assumpte ben treballat però no tan ben explicat. Tot i que el 66%
de les organitzacions compta amb un sistema retributiu amb bandes salarials, el 60%
reconeix que no disposa d’espais de participació vinculats al coneixement, la comprensió
i, en el seu cas, la millora de la compensació.
༹༹ Transparència, un aspecte desenvolupat a la majoria d’organitzacions. El 82% realitzen accions en assumptes relacionats amb la transparència, la comunicació i la participació. L’èxit d’aquesta dada recau gairebé per igual a totes les organitzacions ja siguin
petites (78%), mitjanes (79%) o grans (84%).
༹༹ Les empreses aposten per la innovació. El 66% de les organitzacions duu a terme projectes d’innovació en aliança amb clients, proveïdors, clústers del seu sector o d’altres
socis estratègics i el 46% estan començant a treballar en la implantació de mecanismes
per fomentar una cultura de la innovació, com ara el reconeixement d’actituds emprenedores, els errors tractats com a oportunitat d’aprenentatge i el foment de la participació.
༹༹ Desenvolupament professional i pla de carrera, present a bona part de les empreses. La meitat ja disposen de programes per fomentar el desenvolupament de les seves
persones col·laboradores i el 36% ho estan posant en marxa.
༹༹ L’ètica té rellevància per a la gran majoria de les empreses. El 64% de les organitzacions estan adherides a estàndards i principis prescriptors d’ètica i bon govern com, per
exemple, el Pacte Mundial de les Nacions Unides o d’altres acords sectorials o territorials.
Tot i les bones intencions, el 41% del total d’organitzacions que han utilitzat el Baròmetre no compta encara amb certificacions de gestió ètica i responsable ni pot dur a terme
accions de millora a partir de les observacions d’aquests certificats externs.
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Introducció
El Baròmetre del Factor Humà és una eina
d’anàlisi i d’autodiagnòstic que pretén millorar la gestió de les persones de manera continuada. Ha estat dissenyada per obtenir informació sobre el grau d’acompliment d’una
sèrie de principis que promouen entorns de
treball motivadors. Amb aquesta eina, llançada el 2017, la mateixa organització analitza els seus punts forts i les seves àrees de millora i consensua i decideix les accions que
s’han de dur a terme per avançar.
La Fundació Factor Humà té com a objectiu aconseguir la millora de la gestió i el
desenvolupament de les persones a les organitzacions i ofereix el Baròmetre de manera gratuïta. A través de l’eina, la Fundació
contribueix a la consecució dels reptes de
les empreses, augmentant el compromís recíproc entre persona i organització.
Així mateix, les accions que es deriven
d’aquest anàlisi permeten atreure talent,
fomentar el treball en equip i la igualtat,
millorar el desenvolupament dels equips, reforçar la reputació i promoure un lideratge
coherent en les organitzacions, entre d’altres aspectes.
Després d’un any de la posada en marxa
del Baròmetre, la Fundació Factor Humà
presenta l’estat de la gestió de les persones

en diversos assumptes organitzatius. L’anàlisi recull les dades de 86 organitzacions
de tot l’Estat espanyol -de sectors molt
variats i que representen un volum total
aproximat de 152.000 persones treballadores- que han respost a una cinquantena
de preguntes de l’eina en la seva versió bàsica (32 d’aquestes organitzacions han respost
fins a 109 preguntes a l’haver utilitzat la versió avançada).
L’eina distingeix entre diferents tipus d’empresa en funció del nombre de persones
treballadores, classificant-les en: petites empreses, d’1 a 50 (33%); mitjanes, de 51 a 250
(17%); i grans, a partir de 251 (50%).
Cada pregunta plantejada presentava tres
opcions de resposta seguint el format clàssic
de semàfor: vermell, acció inexistent o molt
inicial; ambre, acció iniciada però sense acabar o en procés de millora; i verd, acció que
s’està finalitzant o implementada amb èxit.
A més de l’anàlisi dels resultats obtinguts,
també presentem els testimonis de tres persones amb rol directiu d’everis, de Ferrocarrils de la Generalitat i de Mutua de Propietarios, que han emprat l’eina i ens expliquen
com l’han aplicat en els seus respectius entorns.
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Organitzacions compromeses en la millora de la
gestió de les persones
El Baròmetre del Factor Humà es basa en els principis del Manifest Factor Humà, un decàleg
elaborat per la Fundació que il·lustra com hauria de ser una adequada gestió de les persones
en les organitzacions i promou que direcció i managers tinguin un paper fonamental en la
construcció d’un entorn de treball estimulant. Els principis del Manifest són:

1. La persona com a valor

2. Ètica i bon govern

3. Igualtat d’oportunitats i diversitat

4. Desenvolupament i ocupabilitat

5. Transparència, comunicació i participació

6. Seguretat, salut i benestar físic i emocional

7. Retribució equitativa i justa

8. Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals

9. Corresponsabilitat en les relacions laborals

10. Innovació i creativitat
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Bones pràctiques i algunes accions pendents
Només el 43% de les
empreses ha instaurat
amb èxit accions per
aconseguir una política
salarial satisfactòria.

A partir dels resultats obtinguts i en termes
generals, el Baròmetre del Factor Humà remarca que la majoria d’empreses i organitzacions (82%) ha implementat amb èxit
o està en procés d’implementar accions en
l’àmbit de la transparència, la comunicació i la participació. Aquesta és una pràctica que destaca a totes les empreses, independentment de la seva mida (78% entre les
petites, 79% entre les mitjanes i 84% entre
les grans), i això resulta especialment meritori si pensem en les estructures organitzatives mitjanes o més petites.
No obstant això, manquen encara mesures
destinades a d’altres àmbits molt importants com les destinades a tenir una retribució equitativa i justa, ja que només el
43% de les empreses ha instaurat amb èxit
accions per aconseguir una política salarial
satisfactòria.
En aquest sentit, cal destacar que, tot i que
el 66% del total de les organitzacions aplica
un sistema de retribució amb bandes salarials -categories professionals raonables
associades a nivells de responsabilitat a l’organització-, el 60% del total no compta amb
espais de participació vinculats al coneixement, a la comprensió i, en el seu cas, a
la millora del sistema de retribució.
D’altra banda, la majoria de les organitzacions (52%) compta amb pràctiques desenvolupades amb èxit en seguretat, salut i
benestar físic i emocional (44%, 56% i 58%

25%
43%

32%

en petites, mitjanes i grans empreses, respectivament). En el 83% del total de les organitzacions existeixen comitès de seguretat i
salut o grups de millora sobre aquest àmbit,
i un 79% té implantat amb èxit un sistema de
gestió de prevenció de riscos laborals.
La meitat de les organitzacions ja ha implementat amb èxit o ha iniciat el procés per
tenir el certificat OHSAS 18.001 -que identifica i avalua els riscos laborals, els requisits
legals i altres requisits d’aplicació necessaris
per a un sistema de gestió adequat- i el 31%
ja té o està en fase de tenir la certificació
d’accessibilitat universal UNE 17.001 -que
evidencia el compromís de l’organització
amb la igualtat de drets i oportunitats de
totes les persones, independentment de les
seves capacitats-.
La corresponsabilitat de les relacions laborals es duu a terme amb èxit en més de la
meitat de les empreses, sigui quina sigui la
seva mida (49%, 59% i 68%, en petites, mitjanes i grans empreses, respectivament).
En aquest sentit, l’informe subratlla que el
81% de les organitzacions disposa d’un marc
laboral estable que es basa en l’aplicació
d’una política, d’un conveni o d’unes normatives que regulen les condicions de treball.
Tot i això, destaca el fet que el 26% no té un
procediment escrit per informar amb antelació al comitè d’empresa dels canvis organitzatius significatius que es vulguin dur a
terme en un futur.
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Particularitats depenent de la mida de les
organitzacions
Les petites empreses
s’enfronten a diversos
reptes addicionals com
el dèficit de pràctiques
en el camp de la
igualtat d’oportunitats i
diversitat (només en el
39% s’han dut a terme
accions amb èxit en
aquest camp)

Tenint en compte la mida de les organitzacions, les petites empreses s’enfronten
a diversos reptes addicionals com el dèficit de pràctiques en el camp de la igualtat
d’oportunitats i de la diversitat (només en
el 39% s’han dut a terme accions amb èxit
en aquests camps), al contrari que succeeix a
les grans organitzacions, el 60% de les quals
compta amb pràctiques instaurades en ambdós temes.
En el cas de les empreses mitjanes, les mancances se centren en accions relacionades
amb la flexibilitat i l’equilibri entre les
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23%
39%

38%

esferes personal i professional (només un
39% consideren estar actuant correctament
en aquest àmbit).
I a les grans empreses destaca la manca d’accions focalitzades en una retribució equitativa i justa (només el 46% apliquen accions
en aquest tema), així com en el foment de la
innovació i la creativitat (només un 38%
ho han implementat amb èxit) i en les pràctiques vinculades a l’ètica i el bon govern
(tot just el 46% han implementat accions en
aquest camp).
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Les persones en el centre de la cadena de valor
Hi ha una política
d’implicació de
l’organització i de les
persones treballadores
en la comunitat o
territori on operen i uns
programes concrets
per aplicar-los, així
com indicadors per dur
a terme el seguiment
d’aquestes iniciatives
en RSE (58%)
Prop del 70% del total de les empreses usuàries del Baròmetre del Factor Humà disposa de procediments per a la prevenció i el
tractament de l’assetjament i de mecanismes formalitzats de registre i gestió de casos.
En menor mesura (58%), hi ha una política
d’implicació de l’organització i de les persones treballadores en la comunitat o territori on operen i uns programes concrets per
aplicar-los com ara voluntariat, accions
de solidaritat, etc., així com indicadors per
dur a terme el seguiment d’aquestes iniciatives pròpies de la Responsabilitat Social Empresarial.

58%

20%
22%

Malgrat totes aquestes bones pràctiques,
també hi ha mancances en alguns aspectes.
El 52% de les organitzacions troben a faltar
la realització d’accions periòdiques d’informació i comunicació sobre assumptes ètics.
Així mateix, el 42% de les empreses lamenta que no s’analitzin ni s’utilitzin indicadors
per aplicar accions de millora.
Finalment, encara que en el 44% de les organitzacions hi ha una descripció dels llocs
de treball i posicions actualitzada, escrita,
coneguda i accessible a tothom, es tracta
d’una pràctica que està iniciada però que no
es considera del tot implementada en el 41%
de les empreses.

Prop del 70% del total de les empreses usuàries
del Baròmetre del Factor Humà disposa de
procediments per a la prevenció i el tractament de
l’assetjament.
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Una qüestió d’ètica i governança
El 64% de les
organitzacions usuàries
del Baròmetre del
Factor Humà estan
adherides a estàndards
i principis prescriptors
d’ètica i bon govern
com el Pacte Mundial
de les Nacions Unides
i acords sectorials o
territorials.

El 57% de les empreses usuàries del Baròmetre del Factor Humà compten amb una
sèrie d’eines de transparència amb la plantilla com ara pàgines web, memòries de Responsabilitat Social, informe de bon govern i
presentacions corporatives, entre d’altres. A
més d’aquests canals, el 63% de les organitzacions també ofereix reunions internes, intranets, informes, butlletins, tauler d’anuncis i esmorzars amb la direcció per facilitar
la participació i comunicació amb l’empresa.

64%

14%
22%

D’altra banda, el 50% disposa de mecanismes per assegurar el compliment ètic en la
cadena de l’aprovisionament com ara una
política de compra socialment responsable o clàusules de compra ètica. El mateix
percentatge també porta a terme pràctiques
de diàleg i comunicació amb els grups d’interès (o stakeholders) per preveure i anticipar
les tendències externes que poden afectar la
marxa de l’organització. A més, el 64% de les
organitzacions usuàries del Baròmetre del
Factor Humà estan adherides a estàndards
i principis prescriptors d’ètica i bon govern
com, per exemple, el Pacte Mundial de les
Nacions Unides o acords sectorials i territorials.
De totes maneres, el 41% no compta amb
certificacions de gestió ètica i responsable
ni pot dur a terme accions de millora a partir de les observacions d’aquests certificats
externs. Altres aspectes a millorar en l’àmbit de la Responsabilitat Social Empresarial
són la realització d’accions de formació ètica
adreçades a membres dels òrgans de govern
i persones empleades (inexistent en el 37%
de les empreses) i l’existència d’un pla per
preveure necessitats futures i canvis en relació a la gestió de persones, com per exemple
nous sistemes d’organització del treball o
l’impacte de les noves tecnologies (inexistent
en el 29% de les organitzacions).
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La diversitat, un valor indispensable
El 33% del total
d’organitzacions
que han utilitzat el
Baròmetre declara
que no disposen
de mecanismes
per assegurar una
representació adequada
de dones en els llocs
directius
Actualment, la riquesa que aporta la diversitat a l’empresa l’ha convertit en un aspecte
indispensable per a la vida de les organitzacions. Per aquest motiu, la promoció de la
igualtat d’oportunitats i la no discriminació en tots els àmbits ha d’estar integrada en
les polítiques de gestió de persones de qualsevol companyia.
En aquest sentit, destaquen algunes de les
mesures que estan duent a terme les organitzacions, com l’existència d’una comissió
d’igualtat d’oportunitats (64%) i de mecanismes per assegurar una relació d’igualtat en
la remuneració total entre homes i dones
en les diferents categories laborals (el 61%
de les organitzacions han implementat amb
èxit mesures en aquest àmbit) o la participació en iniciatives externes, ja siguin jornades

29%
38%

33%

o seminaris sobre la igualtat d’oportunitats
(67%).
Tanmateix, el 33% del total d’organitzacions
que han utilitzat el Baròmetre declara que
no disposen de mecanismes per assegurar
una representació adequada de dones en
els llocs directius i un altre 29% tot just ha
començat a actuar en aquest sentit.
Altres punts a millorar són la manca de polítiques i grups de treball per fomentar la diversitat en les diferents categories laborals, que
es dona en el 33% de les organitzacions usuàries de l’eina, així com de documents interns
on s’expliciti de manera clara el compromís
amb la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, que succeeix en el 29% dels casos.

Existeixen una comissió d’igualtat d’oportunitats
(64%) i mecanismes per assegurar una relació
d’igualtat en la remuneració entre homes
i dones (61%)
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Desenvolupament professional i innovació
Un 46% de les empreses
estan començant a treballar
en la implantació de
mecanismes de seguiment
d’atributs vinculats a la
cultura de la innovació:
confiança, diàleg,
participació, flexibilitat,
agilitat, tolerància,
treball col·laboratiu,
cocreació, transversalitat
i hibridació, errors com a
oportunitat d’aprenentatge,
apoderament, etc.
El desenvolupament professional i personal dels individus que treballen a les organitzacions comporta nombrosos beneficis, ja
que estimula l’acompliment, la satisfacció,
el compromís i l’ocupabilitat. Un 67% de les
empreses usuàries del Baròmetre del Factor
Humà compta amb un pla de formació i el
57% disposa d’un pla d’acollida per a les noves incorporacions a la plantilla.
Així mateix, la meitat de les empreses practiquen polítiques, programes de mobilitat,
mentoria, promoció interna, carrera professional, plans de relleu i plans de desenvolupament de persones amb alt potencial.
Malgrat totes aquestes iniciatives, el 25% de
les empreses reconeix que no tenen accions
de formació en gestió del coneixement i només el 31% les ha començat a implementar.
A nivell creatiu, el 66% de les empreses afirma dur a terme projectes d’innovació en
aliança amb clients, proveïdors, clústers del
seu sector o altres socis estratègics.
A més, en el 56% de les organitzacions s’han
implementat accions per recollir priori-
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46%
25%

29%

tats, valoracions i idees per millorar i innovar -com entrevistes i sessions de treball
i de diàleg- i el 27% ja han començat a posar-les en marxa. El 71% també està apostant
per canals presencials i online on es puguin
compartir idees i nous projectes (de les quals
el 41% ja ho ha implementat i el 30% restant
està en procés). No obstant això, el 51% reconeix que no té una memòria anual amb
indicadors de la gestió i dels impactes de la
innovació.
Seguint aquesta mateix línia, un altre aspecte en el qual estan començant a treballar
un 46% de les empreses és en la implantació de mecanismes de seguiment d’atributs
vinculats a la cultura de la innovació: confiança, diàleg, participació, flexibilitat, tolerància, cocreació, errors com a oportunitat
d’aprenentatge, apoderament i reconeixement d’actituds emprenedores, disruptives i
orientades a noves maneres de fer. Tot i que
encara queda camí per recórrer, el 61% de
les organitzacions ja disposa de reconeixements interns a la innovació o està en procés d’implementar-los.
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Equilibri entre les esferes professional i personal
El 43% de les
organitzacions admet
no disposar d’iniciatives
participatives, ja
siguin comissions o
grups de treball per
desenvolupar, aplicar
i millorar la flexibilitat
en l’espai de treball.
Assolir l’equilibri professional i personal
dels empleats i de les empleades és, des de
fa anys, el gran maldecap de les persones
especialitzades en la gestió de persones. Per
aquest motiu, les empreses s’han vist llançades a desenvolupar polítiques en aquest àmbit per aconseguir atreure talent a les seves
companyies.

31%
26%

43%

Tanmateix, hi ha diverses mancances en
aquest aspecte, ja que el 43% de les organitzacions admet no disposar d’iniciatives
participatives, ja siguin comissions o grups
de treball per desenvolupar, aplicar i millorar la flexibilitat en l’espai de treball.

El 67% de les organitzacions usuàries del Baròmetre del Factor Humà ofereixen programes de treball per objectius i el mateix percentatge n’ofereixen de foment de l’activitat
esportiva i cultural, com ara acords amb entitats esportives properes al centre de treball
per a la plantilla. A més, en el 57% dels casos
ja s’han començat a implementar programes de suport per resoldre problemes com
l’estrès, la gestió del temps, etc.
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“

Testimonis

Va ser fa un any, llavors everis va assistir a una sessió organitzada per la Fundació Factor
Humà en la qual es van explicar els beneficis del Baròmetre, quan van decidir provar l’eina.
“A partir d’aquest esdeveniment vam decidir explorar el Baròmetre, completar el check list i
utilitzar els resultats com a font d’informació per a les nostres iniciatives en curs”, explica Pablo
Lozano, Responsable de Persones de Catalunya, València i Aragó.
Utilitzar-lo els ha ajudat a “acotar les iniciatives i línies d’acció a RH”, apunta Lozano. També
a reforçar la comunicació entre l’Àrea de Persones i l’equip directiu: “a everis sempre hi ha
una relació molt directa de l’alta direcció amb Recursos Humans i per tant era difícil millorar-la,
però ha ajudat en tant que ha proporcionat un nou punt de vista i una visió estratègica de les
àrees en les quals estem oferint una proposta de valor diferencial i aquelles en les quals hem de
seguir treballant. Per tant, podríem dir que el Baròmetre del Factor Humà ha sigut una palanca
més de canvi dins de l’organització”.

Més mesures de flexibilitat horària
Una de les àrees que el Baròmetre del Factor Humà els ha ajudat a potenciar és la de la flexibilitat horària. Tal com explica Lozano, “el resultat d’algunes de les preguntes del bloc ‘Flexibilitat i equilibri en esferes vitals’ ens va proporcionar informació que ens reafirmava aquells punts
en els quals havíem de treballar. Comptar amb aquesta informació des d’una perspectiva global,
tal i com ho ofereix el Baròmetre, ens va ajudar a fer visible aquesta realitat i a poder-la treballar potenciant noves iniciatives i línies d’acció, implantant noves mesures de flexibilitat horària
i impulsant el teletreball. En definitiva, crec que utilitzar el Baròmetre com a eina d’anàlisi i
autodiagnòstic ha estat molt útil per seguir evolucionant des de l’àrea de ‘People’ cap a l’entorn
que volem generar per a les persones que treballem a everis”.

Pablo Lozano
Responsable de Persones de
Catalunya, València i Aragó
Sector consultoria IT
23.000 persones treballadores
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“

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és un clar exemple de com el Baròmetre ha permès millorar la gestió de persones dins d’una organització. Ho explica Juliana Vilert, directora
d’Organització i Persones: “L’any 2016 vam iniciar, en el marc del comitè de Responsabilitat
Social, unes sessions de reflexió en les quals ens vam adonar que les mesures de contenció dels
darrers anys havien obligat les empreses públiques a posar el focus en el servei i havia minvat
l’atenció a aspectes generadors de compromís i confiança. El Pla de RS va fixar 5 programes o eixos estratègics, el tercer del qual va ser ‘El valor de les persones’, que té com a objectiu principal
recuperar la centralitat de les persones en les decisions estratègiques de l’empresa”.
Va ser en aquell moment quan Ferrocarrils va decidir utilitzar l’eina. En paraules de Vilert,
“l’aplicació del Baròmetre ens va permetre objectivar en base a evidències i indicadors en quin
punt ens trobàvem com organització. El Baròmetre afavoreix un procés altament recomanable
en una empresa o organització que és l’autoanàlisi de la pròpia actuació. Només aquest exercici d’introspecció organitzativa, d’autocrítica, és el que ens permetrà avançar i fer nostres els
objectius de millora”.

Noves polítiques de persones i mesures per a la millora del compromís
L’eina els ha ajudat en diversos aspectes. La primera actuació derivada del diagnòstic del
Baròmetre “va ser el canvi de nom de la direcció, que va passar a dir-se ‘Organització i Persones’”, explica Vilert. També la definició, aprovació i publicació de les polítiques de persones a
Ferrocarrils. “El catàleg de polítiques de l’activitat en relació a la nostra gent està a l’abast de
tothom des del setembre del 2017, el lliurem en el moment de l’acollida del nou personal i en fem
seguiment de l’acompliment en una lògica de millora continua”, afegeix la directora.
D’altra banda, el Baròmetre també els ha permès potenciar el compromís. “Vam fer una enquesta d’avaluació de ‘Compromís i riscos psicosocials’ al conjunt de la plantilla -que va comptar amb un 71% de participació- de la qual se’n va derivar un ‘Pla de gestió de compromís’, amb
un total de 37 accions. A finals d’aquest any en valorarem el grau d’assoliment”, exposa Juliana
Vilert.

Juliana Vilert
Directora d’Organització i
Persones
Sector transports
1.844 persones treballadores
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Quin és l’estat actual de la gestió de persones?

“

Grupo Mutua de Propietarios és una de les 86 organitzacions que ja han decidit utilitzar el
Baròmetre. “És la millor eina per saber on està la teva organització en temes de gestió de persones ja que és un compendi de bones pràctiques”, explica José Antonio Ogazón, Director de
Persones i Talent i RSC. “Ens ha aportat, primer de tot, saber on ens trobem en termes de bones
pràctiques respecte el mercat; també ens ha ajudat a involucrar l’alta direcció de l’organització
en decidir si hem aconseguit o no estar al nivell d’aquestes bones pràctiques; per últim, ens ha
permès identificar punts de millorar i fer plans d’acció per avançar”, explica.

Noves accions en RSC i voluntariat i en missió i visió
En concret, l’eina els ha ajudat a detectar dues problemàtiques, una relacionada amb l’àmbit
de la Responsabilitat Social Corporativa i l’altra amb el desconeixement que tenen els empleats i empleades de la missió i la visió. “L’any passat vam detectar una sèrie de temes a treballar
en l’àmbit de la RSC i voluntariat que hem engegat aquest any. Tot i que el Baròmetre no té un
indicador concret sobre això, fer-lo ens ha permès reflexionar i adonar-nos d’aquesta mancança que teníem. El fet que propiciï el diàleg a l’empresa fa que t’adonis de coses en les quals mai
t’havies aturat a pensar-hi”, exposa Ogazón.
Respecte la visió i missió, assegura que “pensàvem que era permeable i que arribava a tots els
graons de l’organització però hem vist que la gent no ho té gaire interioritzat. Per a resoldre-ho,
estem fent una campanya de comunicació interna específica i recordar així quines són la visió i
la missió de l’empresa”.

José Antonio Ogazón
Director de Persones i
Talent i RSC
Sector assegurances
147 persones treballadores
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Primer Informe del Baròmetre del Factor Humà

Conclusió: hi ha bones intencions, però queda camí
per recórrer
La bona acollida que ha tingut el Baròmetre en el seu primer any de funcionament el converteix en un indicador de referència i posa de relleu l’interès existent en la millora de la gestió
de persones. Ara bé, dels resultats obtinguts també se’n desprèn que encara queda camí
per recórrer en camps com la flexibilitat, la igualtat, la retribució, la transparència, la
innovació, el desenvolupament professional o l’ètica. Les dades assenyalen que en la majoria d’organitzacions existeixen moltes accions iniciades en aquests camps, fet que denota
que anem en la bona direcció per situar les persones en el centre de la presa de decisions.
Però la tasca pendent és desenvolupar-les en major mesura, ja que algunes bones intencions
es queden pel camí; a vegades s’inicien projectes amb molt d’interès que després no es
duen a terme amb èxit.
Un altre aspecte que destaca dels resultats obtinguts a partir del Baròmetre és les diferències existents segons la mida de les organitzacions; en funció de la seva dimensió, tenen
assoliments i tasques pendents molt diferents. Mentre que les empreses petites i mitjanes
destaquen en transparència, els queda molta feina per fer en igualtat d’oportunitats i diversitat; per la seva banda, les grans organitzacions sobresurten precisament en igualtat d’oportunitats i diversitat però, en canvi, han de millorar en equitat i justícia del sistema retributiu.

L’Informe del Baròmetre del Factor Humà es
converteix en un indicador de referència de l’estat
de la gestió de persones en l’àmbit espanyol
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