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Sumari executiu
El Baròmetre del Factor Humà és un instrument d’autoanàlisi que es
va posar en marxa el 2017 perquè les organitzacions puguin avaluar
els seus punts forts, les àrees de millora i les accions que han de dur
a terme per avançar en la gestió de persones. De llavors ençà, l’eina
ha anat evolucionant i, a més de disposar d’un benchmark global i
per mides organitzatives segons el nombre de persones treballadores,
ha implementat una completa comparativa entre 9 sectors d’activitat
empresarial.
Elaborat a partir dels resultats obtinguts durant el període de setembre
de 2018 a setembre de 2019 entre 110 organitzacions que representen
un volum aproximat de 194.000 treballadores i treballadors, el Segon
Informe del Baròmetre del Factor Humà ofereix una completa radiografia
de l’estat actual de la gestió de persones en els diferents sectors
d’activitat de l’àmbit espanyol.
Conclusions principals:
• Aposta clara pel desenvolupament del talent. El 69% de les
organitzacions disposa d’un pla de formació per a les persones que
hi treballen, una dada que confirma el compromís de les empreses
envers elles, promocionant les seves carreres i afavorint el creixement
professional dins de les companyies.
• La innovació és un camp on encara queda molt per fer. Tot i que
el 41% de les empreses té destinat un pressupost específic per
desenvolupar projectes d’innovació, el 62% de les organitzacions
encara no disposa d’una memòria anual que indiqui l’impacte de la
innovació i la seva gestió a l’empresa.
• Igualtat d’oportunitats i diversitat. L’evolució de les empreses en
termes d’igualtat és força positiva, com mostra el fet que actualment
el 63% de les organitzacions ja disposa de mecanismes per garantir
una relació d’igualtat en la remuneració total entre homes i dones
en les diferents categories laborals. Quant a l’àmbit de la diversitat, i
independentment de la seva dimensió, el 62% de les organitzacions
inclou a la plantilla persones en risc d’exclusió laboral.
• Reduir l’estrès i afavorir l’esperit d’equip. Com a part del foment de la
transparència, la comunicació i la participació dins de l’organització,
el 69% de les empreses disposa d’espais d’ús comú per a l’intercanvi,
la relaxació i l’alliberament de l’estrès com ara sales de descans,
cuines o offices.
• Conciliació i flexibilitat en les esferes vitals. Tot i ser un valor on
tots els sectors tenen el seu focus, només un 18% té completament
implementades accions d’informació o formació destinades a
potenciar la corresponsabilitat d’homes i dones en l’esfera familiar i de
cura. En aquest mateix sentit, es pot parlar de la manca de programes
de teletreball, ja que un 50% de les empreses encara no els té a
disposició de la plantilla.
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Els resultats desglossats per 9 sectors d’activitat mostren informacions
interessants i es troben detallats al llarg del document:
Sanitat, salut i recerca

Serveis professionals i consultoria

Existeix un grup de treball d’ètica i bon govern
Existeixen programes d’ajuts socials
							
				

		
Pàg: 8

Pàg: 14

Indústria

Transports, logística i infraestructures

Es disposa d’un pla de formació			

Es disposa d’un pla de comunicació i participació

Pàg: 10

Pàg: 16

Administració pública

Educació

Es disposa d’un marc laboral estable

Existeix una comissió d’igualtat d’oportunitats

Pàg: 11

Pàg: 17

		

		

Comerç, distribució, hostaleria i turisme

Tecnologies de la Informació (TI)

Existeixen programes de mobilitat interna

Existeixen programes orientats a fomentar la
innovació en la proposta de valor

Pàg: 13

Pàg: 19

							

Tercer sector
Es compta amb la certificació OHSAS 18001

Pàg: 20
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Introducció
Després de la bona acollida de la primera edició
de l’Informe del Baròmetre del Factor Humà,
es presenta per segon any el document que
analitza els resultats més destacats en base a les
dades agregades de l’ús d’aquesta eina d’anàlisi i
autodiagnòstic per part de totes aquelles empreses
i organitzacions que volen fer una millor gestió de
les persones de forma continuada.
El Baròmetre es va llançar el 2017 i, a partir del
seu ús, s’ha anat recopilant informació sobre
l’acompliment dels deu principis del Manifest
Factor Humà, el decàleg en el qual es basa
l’eina del Baròmetre i que il·lustra com ha
de ser una adequada gestió de les persones a
les organitzacions que permeti la construcció
d’entorns de treball estimulants i motivadors.
La Fundació Factor Humà té com a objectiu
millorar la gestió i el desenvolupament de les
persones a les organitzacions i ofereix el Baròmetre
de manera gratuïta a les empreses que vulguin dur
a terme aquest autodiagnòstic. L’eina contribueix
a augmentar el compromís recíproc entre les
persones i l’organització i a la consecució dels
reptes que afecten ambdues parts.
En aquesta segona edició del Baròmetre del
Factor Humà hi han participat 110 empreses i
organitzacions de l’Estat espanyol que representen
un volum total de 194.000 treballadores i
treballadors. Les 110 organitzacions han respost a
una cinquantena de preguntes de l’eina en la seva
versió bàsica, i 35 d’elles han respost fins a un
centenar de preguntes a l’haver utilitzat la versió
avançada.
Com a principal novetat respecte al Primer Informe,
enguany els resultats també segmenten les
empreses i organitzacions en 9 sectors d’activitat;
un fet que ens ha permès analitzar i extreure
conclusions concretes sobre l’estat de la gestió de
persones en els següents àmbits:
-

Sanitat, salut i recerca;

-

Indústria;

-

Administració pública;

-

Comerç, distribució, hostaleria i turisme;

-

Serveis professionals i consultoria;

-

Transports; logística i infraestructures;

-

Educació;

-

Tecnologies de la Informació (TI);

-

i Tercer Sector.

La divisió d’aquests sectors s’ha dut a terme en
cada cas pensant en que oferissin condicions
comparables quant a la gestió de persones i a les
condicions laborals.
Com en la passada edició, també es pot distingir
entre diferents organitzacions en funció de la seva
dimensió, classificant-les en: petites empreses (d’1
a 50 persones treballadores), mitjanes (de 51 a 250)
i grans (a partir de 251).
Totes les preguntes de l’eina giren al voltant
d’esbrinar fins a quin punt estan treballades una
sèrie d’accions i sempre plantegen tres respostes
per colors a les organitzacions participants: acció
inexistent o molt inicial (vermell); acció iniciada
però sense acabar (ambre); o acció implementada
amb èxit o finalitzada (verd). D’aquesta forma es
poden veure fàcilment els resultats obtinguts en
format de semàfor.
Després d’analitzar els resultats obtinguts en
l’autoanàlisi del Baròmetre i de veure també la
comparativa amb d’altres en funció de la dimensió
o del sector d’activitat, les organitzacions poden
adoptar mesures i protocols que permeten millorar
la gestió de persones, atreure nou talent, promoure
la igualtat i conduir l’empresa cap a un futur
innovador, entre d’altres aspectes.
A banda de l’anàlisi dels resultats obtinguts de
forma agregada, a l’Informe incloem les opinions
sobre l’eina de responsables de Recursos Humans
d’organitzacions representants de diferents sectors:
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (Sanitat,
salut i recerca), Àrea Metropolitana de Barcelona
(Administració pública), Between Technology
(Serveis professionals i consultoria), EADA Business
School (Educació) i Ampans (Tercer Sector).
En aquesta segona edició, a més, el reconegut
expert en management, professor de la BSMUniversitat Pompeu Fabra i President de la
consultora Lead to Change Xavier Marcet,
s’encarrega de donar la seva particular visió sobre
els resultats recopilats. Marcet és un professional
especialitzat en consultoria estratègica, innovació
i emprenedoria corporativa amb una àmplia
experiència internacional en empreses com HP,
Sony, Banc Sabadell o Seat.
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Objectiu clar, la millora de la gestió de persones
El Baròmetre del Factor Humà és una eina basada en els principis del Manifest Factor Humà de les
organitzacions compromeses amb el valor de les persones, un decàleg que dona les claus per liderar el
canvi des d’un punt de vista empàtic i humil.
Els principis del Manifest són:
			
			
		

		
			
			
			

1. La persona com a valor
Gràcies al talent i al compromís de les persones, les nostres organitzacions són capaces
d’assolir els seus reptes.

2. Ètica i bon govern
Les organitzacions que actuen amb ètica i respecte pels drets fonamentals asseguren 		
la seva competitivitat a llarg termini i contribueixen al desenvolupament de persones 		
íntegres i compromeses.

			3. Igualtat d’oportunitats i diversitat
			
			
			
			
			
		
			

Totes les persones han de tenir una autèntica igualtat d’oportunitats i la diversitat ha de
ser un fet enriquidor per a la vida de les organitzacions.
4. Desenvolupament i ocupabilitat
El desenvolupament del talent és la millor garantia per assegurar el futur de les 			
organitzacions i l’ocupabilitat de les per sones.
5. Transparència, comunicació i participació
Conèixer, compartir i implicar-se en l’evolució de l’organització és d’interès de tothom.

			6. Seguretat, salut i benestar físic i emocional
			
			
			
			
			

Un entorn de treball segur i saludable, físicament i emocional, és bo per a les persones,
per a les organitzacions i per a la societat.
7. Retribució equitativa i justa
La contraprestació salarial harmonitza els interessos econòmics de la persona i de 		
l’organització a llarg termini.

			8. Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals
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La vida de les persones va molt més enllà de l’àmbit estrictament professional.
9. Corresponsabilitat en les relacions laborals
L’entesa social és una condició necessària per al desenvolupament de les				
organitzacions i s’aconsegueix gràcies a una gestió adequada de persones i agents 		
socials.
10. Innovació i creativitat
La innovació i la millora continuada són la millor via per al progrés de la societat, les 		
organitzacions i les persones.
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Conclusions a partir dels resultats globals
En aquesta segona edició de l’Informe del Baròmetre del Factor Humà, els resultats mostren una evolució
positiva per part de les empreses i organitzacions en el seu compromís amb les persones, especialment en
termes de transparència, corresponsabilitat en les relacions laborals i en el desenvolupament i ocupabilitat
del talent existent a les organitzacions. Per contra, hi ha encara camps on necessiten focalitzar-se de cara al
futur, especialment en relació a la flexibilitat i conciliació de la vida laboral i personal, en la innovació i en
l’ètica.

Es disposa d’un pla de formació.

L’aposta pel talent i el compromís de les empreses
amb les carreres professionals de les persones
que hi treballen és un dels valors en alça segons
els resultats obtinguts. Fins a un 69% de les
organitzacions disposa d’un pla de formació i un
altre 19% l’ha començat a desenvolupar. Això
confirma que les empreses creuen en el creixement
d’empleats i d’empleades dins de la pròpia
companyia i afavoreixen la formació contínua,
millorant les seves capacitats professionals i
mantenint la motivació i superació personals.

Existeixen mecanismes per assegurar una
relació d’igualtat en la remuneració total
entre homes i dones, en les diferents
categories laborals.

Continuant en aquesta línia, els resultats globals
quant al valor de la igualtat d’oportunitats i
diversitat són força positius. Cada cop més
empreses miren de garantir una relació d’igualtat
en la remuneració total entre homes i dones en
les diferents categories laborals, com mostren el
63% de les organitzacions que ja ha implementat
accions en aquest sentit. Quant a l’esfera de la
diversitat, va creixent la visibilitat que les empreses
donen a col·lectius menys afavorits, amb el 62%
de les empreses que inclou a persones en risc
d’exclusió laboral en els seus equips. Totes aquestes
mesures suposen grans avenços per aconseguir un
món laboral més divers i inclusiu.

Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals.

Tot i ser un valor clau per a totes les empreses i de
màxima actualitat, encara queda molt per fer en
termes de flexibilitat i equilibri de les esferes vitals.
La conciliació familiar i personal i una carrera
d’èxit professional han de poder conviure, com
mostra el 41% de les organitzacions que ja ha
dut a terme accions de millora per assolir aquest
balanç –a més d’un 25% que ho ha començat a
implantar-, però s’han de realitzar més avenços.
Per exemple, els programes de teletreball, que
faciliten aquesta flexibilitat i que estan molt
instaurats fora de les nostres fronteres, només estan
implantats o en fase d’implementació al 50% de
les organitzacions. D’altra banda, si ens centrem en
la corresponsabilitat entre sexes, s’observa encara
una manca important d’accions de canvi: només
el 18% té totalment implementades -i el 24%
tot just les ha començat a desenvolupar- accions
d’informació o formació destinades a potenciar
la corresponsabilitat d’homes i dones en l’esfera
familiar i de cura.

Existeix un pressupost específic per
innovació.

On les organitzacions encara necessiten millorar
és en el camp de la innovació. Si bé és cert que
parlem d’un valor que va cobrant importància,
només el 41% de les empreses ja destina un
pressupost específic per desenvolupar projectes
d’innovació, una partida imprescindible per
mantenir un portfolio de productes o serveis que
responguin a les necessitats actuals i futures. A
més, el 62% de les companyies encara no disposa
d’una memòria anual amb l’impacte que suposa la
innovació.
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Es disposa d’un marc laboral estable,
fonamentat en l’aplicació d’una política, un
conveni o unes normatives que regulen les
condicions de treball.

La corresponsabilitat en les relacions laborals és
un altre camp on els resultats són força positius,
ja que el 87% de les organitzacions disposa d’un
marc laboral estable amb convenis que regulen
les condicions de treball. D’altra banda, el 62%
de les empreses aposta per generar diàleg intern
a través d’espais de negociació en l’àmbit de les
relacions laborals i el 63% de les companyies fa
ús –i un altre 27% ho comença a fer- dels sistemes
de conciliació, mediació o arbitratge laboral en
possibles conflictes de treball evitant així, en la
mesura del possible, la intervenció judicial.
Un altre tema de plena actualitat és la gestió de
l’estrès, un terme molt present a les empreses
que han iniciat mesures per ajudar les persones
a no perdre la motivació i fomentar el bon clima.
Així ho mostren els resultats positius dels valors
de transparència, comunicació i participació
on el 69% de les organitzacions ha creat espais
d’ús comú per a l’intercanvi i per a la relaxació
del personal, a més d’un altre 21% que els han
començat a implantar. El fet de disposar de sales
de descans i espais comuns contribueix a gestionar
l’estrès durant la jornada laboral, però també
afavoreix les bones relacions entre companyes i
companys.

Es compta amb certificacions de gestió
ètica i responsable (SGE 21, IQNet SR
10, EFR...): es duen a terme accions de
millora a partir de les observacions dels
certificadors externs.

L’ètica és un valor de màxima importància per
a totes les empreses i organitzacions, però els
resultats mostren que es necessiten més iniciatives
i temps per millorar: un 44% de les companyies
encara no disposa de certificacions de gestió ètica
i responsable ni duu a terme accions de millora
a partir de certificadors externs (per exemple,
SGE21, IQNet SR 10, EFR...). A més, el 43% de
les organitzacions no realitza accions de formació
ètica entre les persones de la direcció o entre els
equips en general.
Quant a la diferència de resultats entre les
organitzacions en funció de la seva mida, també
hi ha punts rellevants a analitzar. Per exemple, en
el cas de les empreses petites que representen la
gran majoria de teixit empresarial del nostre país,
s’han de millorar tres valors intrínsecament lligats
al benestar de les persones: d’una banda l’ètica,
ja que només el 30% de les empreses ha dut a
terme accions de millora en aquest àmbit; d’altra,
la igualtat d’oportunitats i diversitat, amb tot just
un 26% de les organitzacions que afavoreix un
entorn laboral més equitatiu; i, finalment, en les
iniciatives per posar la persona com a centre de
valor, els percentatges són encara més baixos, ja
que només el 24% de les empreses ha adoptat
mesures en aspectes com tenir ben definits missió,
visió i valors o tenir per escrit i accessible per a
tothom la política de gestió de persones.
A les empreses mitjanes la innovació és
l’assignatura pendent, amb només un 33%
d’organitzacions que aposta clarament per l’I+D+i
i la incorporació de noves idees i projectes.
Pel que fa a les empreses grans, destaca com a
valor ben treballat el de la igualtat d’oportunitats
i diversitat, on un 59% de les organitzacions ja
ha dut a terme accions de millora per assegurar
un futur laboral més plural i igualitari dins de
l’empresa. Com a contrapunt, però, trobem en les
polítiques per a una retribució equitativa i justa un
valor que encara cal treballar, amb un 29% de les
empreses que no ha començat a adoptar mesures
per garantir salaris i marcs retributius més justos.
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Conclusions a partir dels resultats sectorials
Sanitat, salut i recerca
Bona gestió de persones amb algunes accions pendents
PUNTS FORTS:
Ètica i bon govern		
Transparència, comunicació i participació
Corresponsabilitat en les relacions laborals
ÀREES DE MILLORA:

Existeix una comissió / grup
de treball d’ètica i bon
govern / RSC; en el seu cas,
els termes ètics es tracten
a les reunions ordinàries
del comitè de direcció i es
reflecteixen a les actes.

Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals
Innovació i creativitat
Retribució equitativa i justa

El sector de la sanitat, salut i recerca és un àmbit
amb resultats globals molt positius que destaca
especialment en el valor de la corresponsabilitat
en les relacions laborals. Les dades demostren
que el 100% de les empreses disposa de canals
per accedir a indicadors generals de contractació
i ocupació com, per exemple, modalitats
contractuals, accions per promoure l’ocupació,
antiguitat, rotació, etc. A més, el 88% de les
organitzacions que ha participat en el Baròmetre
disposa d’un marc laboral estable, fonamentat
en l’aplicació de normatives que regulen les
condicions laborals.

Cal destacar que en la totalitat d’empreses
del sector existeixen pràctiques de diàleg i
comunicació amb els grups d’interès per preveure
i anticipar situacions que puguin afectar el
desenvolupament de l’organització. De la mateixa
manera, existeix també a totes una comissió o
grup de treball d’ètica i bon govern o bé es tracta
aquest tema a les reunions ordinàries del comitè
de direcció i es reflecteix en les seves actes. Totes
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
bé mitjançant acords sectorials o territorials.

Si ens centrem en transparència, comunicació i
participació, al 82% de les empreses existeixen
canals que faciliten la comunicació descendent
i fomenten la interacció dintre de l’organització
amb reunions internes, informes, butlletins, taulers
d’anuncis, correu electrònic o xarxes, entre d’altres.
El mateix percentatge d’empreses compta amb
espais d’ús comú per al temps d’oci i relaxació de
les persones que hi treballen, com ara sales per al
cafè o cuines.

L’aplicació dels valors de retribució equitativa
i justa, en canvi, és un dels punts que s’han de
millorar al sector sanitari. Segons demostren les
dades, cap empresa compta amb una comissió
d’aprovació, vigilància i control de retribucions.
A més, el 67% de les empreses no duu a terme
accions de formació sobre retribucions i no
participa en estudis comparatius de retribucions
generals o del seu sector.
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Un dels valors amb major potencial de creixement
és el de la innovació i la creativitat. Si bé és
cert que la totalitat de les empreses compta amb
projectes d’innovació en aliança amb clients,
proveïdors, clúster de sector, altres socis estratègics,
etc., i realitza entrevistes amb els grups d’interès
per recollir prioritats en la matèria, en el 35% dels
casos no es compta amb canals per compartir idees
i/o opinar sobre les noves iniciatives i projectes.
D’altra banda, la flexibilitat i l’equilibri en les
esferes vitals de les persones és un altre dels
punts a millorar. Cap empresa del sector compta
amb iniciatives participatives o grups de treball
per perseguir una millor flexibilitat laboral, deixar
de banda el presentisme i permetre que es pugui
desenvolupar tant l’esfera professional com l’àmbit
personal.

“

El Baròmetre és d’un ús molt àgil i pràctic i permet
comptar amb informació clau en poc temps, tant
de dades pròpies com comparades amb d’altres
institucions. A més, ens aporta informació sobre àrees
de millora que es tradueix en molts casos en noves
idees que es poden traduir, adaptar i, en definitiva,
transformar en objectius.”
Manel Salcedo, Director de
Recursos Humans de l’Hospital
Sant Joan de Déu Barcelona
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Si analitzem els resultats des del punt de vista de
les dimensions de les organitzacions sanitàries,
observem que les empreses petites són les que
més accions tenen iniciades en totes les àrees,
destacant un 75% de les companyies que ja ha
dut a terme millores en l’àmbit de la retribució
justa i equitativa. Les mitjanes destaquen en
termes de seguretat i salut física i emocional, amb
un 67% de companyies amb protocols i accions
ja implementats per garantir el benestar dels
seus equips. I, per la seva banda, el 73% de les
empreses de més de 250 persones ja compta amb
protocols per garantir la corresponsabilitat en les
relacions laborals.
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Indústria
Un punt fort en el Desenvolupament professional i la Formació
ç

PUNTS FORTS:
Desenvolupament i ocupabilitat
Transparència, comunicació i participació

Es disposa d’un pla de
formació.

Corresponsabilitat en les relacions laborals
ÀREES DE MILLORA:
Ètica i bon govern
Igualtat d’oportunitats i diversitat
Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals

El sector de la indústria obté bons resultats en línies
generals, mostrant consciència de canvi, com es
veu en la gran quantitat d’accions iniciades per tal
de millorar els resultats de tots els valors. Tot i així,
cal destacar com a punt fort el desenvolupament
del talent i l´ocupabilitat de les persones, ja que
un 83% de les empreses afirma disposar d’un
pla de formació i el 17% restant ja està en vies
d’implementar-lo. Aquesta dada ens indica la
implicació de les organitzacions en assegurar una
relació a llarg termini entre empresa i persones,
apostant pel talent intern i la seva promoció.
També és interessant ressaltar que el 67% de
les organitzacions ja compta amb polítiques i
programes d’atracció de talent.
Com a contrapunt, la igualtat d’oportunitats i
diversitat continua necessitant accions de millora
per part del sector industrial. Actualment un
86% d’organitzacions no disposa d’una comissió
d’igualtat d’oportunitats, ni participa en iniciatives
externes (jornades, seminaris...) sobre la igualtat i
la no discriminació. I estem parlant d’una qüestió
clau per aconseguir empreses amb entorns més
motivadors i atractius per al talent.
En termes de transparència, comunicació i
participació, el sector indústria compta amb un
elevat percentatge d’empreses que disposa de
canals que faciliten la comunicació tant ascendent
com descendent fomentant així el diàleg intern
i el debat. Un 58% de les organitzacions ja ha
finalitzat amb èxit accions per a la implantació
d’aquests canals descendents, i un 33% està en ple
procés de millora.

La flexibilitat és un valor amb molt recorregut
encara per fer, ja que el 86% d’organitzacions
no realitza accions d’informació o formació
destinades a potenciar la corresponsabilitat
d’homes i dones en l’esfera familiar i de cura. I,
en la mateixa proporció, tampoc compta amb
iniciatives participatives per desenvolupar, aplicar i
millorar la flexibilitat.
Pel que fa a la corresponsabilitat en les relacions
laborals, és un altre dels clars punts forts del
sector industrial, amb un 92% d’empreses que
disposa d’un marc laboral estable que regula les
condicions de treball. A més, en un 67% dels
casos existeixen espais de diàleg ja establerts així
com sistemes de conciliació i mediació en les
relacions laborals i en la gestió dels conflictes.
Un altre punt amb marge de millora és l’ètica i el
bon govern. El 86% de les empreses encara no està
adherid a estàndards i principis prescriptors d’ètica
i bon govern com, per exemple, el Pacte Mundial
de Nacions Unides. El 71% tampoc compta amb
certificacions de gestió ètica i responsable, ni
pot dur a terme accions de millora a partir de les
observacions d’aquests certificadors externs.
Analitzant els resultats del sector segons les
dimensions de les organitzacions, s’observa que
el 64% de les petites empreses ha implementat
accions en el camp del desenvolupament del talent
i l’ocupabilitat del seu talent existent. Per altra
banda, les grans de més de 250 persones encara
han de treballar per millorar els resultats dels valors
d’igualtat i flexibilitat i equilibri en les esferes
vitals amb un 80% i un 67% d’accions inexistents,
respectivament.
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Estat actual de la gestió de persones i diferències sectorials

Administració pública
L’estabilitat en les relacions laborals, un valor de pes
ç
PUNTS FORTS:
Corresponsabilitat en les relacions laborals
Transparència, comunicació i participació
Seguretat, salut i benestar físic i emocional
ÀREES DE MILLORA:

Es disposa d’un marc laboral
estable, fonamentat en
l’aplicació d’una política, un
conveni o unes normatives
que regulen les condicions de
treball.

Innovació i creativitat
La persona com a valor
Retribució equitativa i justa

Amb resultats globals molt positius, encara
necessita millorar en l’àmbit de la innovació i la
creativitat, malgrat que cal dir que el 26% de les
organitzacions d’aquest sector ja ha implementat
millores i un altre 42% les està començant a
implementar. D’altra banda, mostra bons resultats
en els conceptes de transparència, comunicació i
participació: el 42% de les empreses aplica aquests
valors i un altre 45% està en procés de fer-ho.
Si analitzem en profunditat el sector públic, podem
concloure que en l’àrea de la corresponsabilitat
en les relacions laborals, un 95% de les empreses
participants disposa d’un marc laboral estable que
aplica unes normes per regular les condicions de
treball. I, de fet, el 5% restant ja ha iniciat accions
per establir aquest marc. També és destacable
que el 76% d’organitzacions compta amb canals
no presencials per afavorir la comunicació
entre les treballadores i els treballadors, els seus
representants i les centrals sindicals.

El foment de la comunicació també és un valor
clau per a l’Administració, on el 57% de les
organitzacions realitza accions de formació en
transparència, comunicació i participació per a
les persones que hi treballen, així com en l’ús de
les noves tecnologies. A més, un 52% ja disposa
–i un altre 29% està en vies de disposar- d’espais
d’ús comú per a l’esbarjo i la relaxació que
contribueixen a mantenir la motivació dels equips i
ajuden a controlar l’estrès.
On encara queda molt camí per fer és en l’àmbit
de la innovació, ja que només el 14% de les
organitzacions ha dut a terme iniciatives orientades
a innovar en els sistemes de gestió, en noves
tecnologies o en les eines de col·laboració i
participació. A més, el 71% de les organitzacions
no disposa d’una memòria amb indicadors sobre
innovació i el seu impacte. Tot i així, el 57% ja
compta o està en vies de comptar amb canals on
les persones poden compartir idees i opinar sobre
nous projectes.
Un altre punt de millora per al sector és en relació
a la implicació de les organitzacions i les plantilles
en la comunitat de la que formen part. Encara hi
ha un 43% de les empreses que no disposa d’un
pressupost adient per fomentar aquesta relació.
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Segon Informe del Baròmetre del Factor Humà

Al sector de l’Administració pública, tot i que
al 76% d’organitzacions existeix una política o
un sistema de retribució amb bandes salarials
raonables associades a nivells de responsabilitat,
només el 29% disposa d’un sistema de retribució
de l’equip de direcció i del personal fora de
conveni, responsable i coherent amb el sistema
de retribució general de l’empresa i que inclogui
elements del paquet de compensació com ara
beneficis socials o incentius. Malgrat les limitacions
conegudes per tothom en el sector públic, disposar
d’un sistema de retribució d’aquest tipus és un
element que atrauria talent i que incentivaria les
persones que hi treballen.

En canvi, les organitzacions mitjanes són les que
millors resultats globals aconsegueixen en termes
de transparència, comunicació i participació, amb
un 56% d’aquestes que ja ha implantat accions de
millora.
Finalment, les de més de 250 persones són les
organitzacions que més aposten per la igualtat
d’oportunitats i la diversitat i que tenen a les
persones com el centre de la seva cadena de valor,
amb només un 8% d’organitzacions que encara no
han iniciat accions de millora en aquest camp.

Si analitzem el sector i els seus resultats focalitzantnos en la dimensió de l’organització, es poden
observar diferents àrees d’excel·lència i millora. Les
de fins a 50 persones són les que tenen iniciades
més accions en tots els àmbits i destaquen
especialment en el camp de la corresponsabilitat
en les relacions laborals, amb un 75% que ja ha
implementat accions.

“

El Baròmetre és una eina senzilla, efectiva i necessària.
És una finestra oberta a la pràctica que permet
focalitzar la mirada en organitzacions similars a la
teva i identificar el que ara és prioritari en matèria
de Recursos Humans. Et posiciona en el mapa, prens
consciència d’allò que fas i d’allò que et manca.”
Eva Comellas, Coordinadora
de Recursos Humans de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
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Estat actual de la gestió de persones i diferències sectorials

Comerç, distribució, hostaleria i turisme
Un important compromís amb les persones
ç

PUNTS FORTS
La persona com a valor
Desenvolupament i ocupabilitat
Corresponsabilitat en les relacions laborals
ÀREES DE MILLORA:
Ètica i bon govern

Existeixen polítiques /
processos / programes de
mobilitat, mentoratge,
promoció interna, carrera
professional, plans de relleu,
plans de desenvolupament de
persones amb alt potencial,
etc.

Igualtat d’oportunitats i diversitat
Retribució equitativa i justa

El sector del comerç, distribució, hostaleria
i turisme és un dels camps amb major pes a
l’economia del nostre país. Es tracta d’un sector
que es fonamenta en el tracte amb les persones
i on encara queda molt camí per recórrer en els
valors que promou el Baròmetre del Factor Humà.
Tanmateix, el compromís amb les persones és una
de les fortaleses del sector. El desenvolupament
del talent i l’ocupabilitat del talent existent és
un dels valors amb millors resultats: el 50% de
les organitzacions ja duu a terme programes
de mentoratge i promoció interna, generant
motivació i possibilitats de creixement dintre de
la mateixa empresa. A més, només un 10% de
les companyies no ha implantat encara un pla
d’acollida per a les persones nouvingudes, mostrant
grans avenços al sector en termes d’incorporació
de nou talent.
D’altra banda però, tot just el 20% de les empreses
compta amb un compromís ètic formalitzat, ja
sigui a través d’un codi ètic, d’una declaració
institucional o d’un informe sobre ètica i bon
govern. El 80% no compta amb un pla per
preveure necessitats futures i canvis en relació
amb la gestió de persones o amb l’impacte de les
noves tecnologies. A més, només el 10% de les
organitzacions realitza accions de formació ètica
dirigides a membres dels òrgans de govern o a les
persones dels equips.
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La implementació del valor de la igualtat
d’oportunitats i diversitat s’ha de millorar en
gairebé la totalitat de les empreses. En el 80%
de les companyies no existeixen documents
o protocols específics que garanteixin la
igualtat d’oportunitats, la no discriminació
i la transparència en els processos de noves
incorporacions.
És també especialment destacable que el 90%
de les empreses no disposi de mecanismes per
analitzar la relació existent entre les retribucions
més baixes i les més altes en l’escala salarial, ni
garanteixi una relació apropiada entre ambdues.
Aquest punt és important, perquè assegura una
vida digna en termes econòmics. Tot just el 10%
de les empreses comença a implementar canals
per accedir a la informació sobre el sistema de
retribució i conèixer el volum econòmic de la
massa salarial, l’estructura retributiva, les bandes
i categories salarials o la relació entre els salaris
mínim i màxim.

Segon Informe del Baròmetre del Factor Humà

Serveis professionals i consultoria
Una aposta per la flexibilitat en les esferes vitals
ç

PUNTS FORTS:
Corresponsabilitat en les relacions laborals
Desenvolupament i ocupabilitat
Transparència, comunicació i participació
ÀREES DE MILLORA:
Ètica i bon govern

Existeixen programes d’ajuts
socials; entre altres aspectes,
es poden contemplar: beques
per a estudis i ajuts escolars,
ajuts per dinar, ajuts a escoles
bressol, ajuts econòmics per
a fills/es amb discapacitat,
complements per incapacitat
laboral temporal, etc.

Igualtat d’oportunitats i diversitat
Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals

Segons els resultats del Segon Informe del
Baròmetre del Factor Humà, el sector dels serveis
professionals i consultoria es tracta d’un dels
àmbits que més consciència de canvi mostra,
havent iniciat un major nombre d’accions en
pràcticament tots els valors, amb especial focus
en desenvolupament i ocupabilitat. El 83% de
la totalitat de les empreses del sector que ha
participat al Baròmetre estan treballant o ja tenen
implantades accions per millorar aquest àmbit.
D’altra banda, un 50% d’empreses ja disposa de
programes totalment desenvolupats de gestió del
coneixement i el mateix percentatge també compta
amb polítiques per desenvolupar les competències
professionals de la plantilla.
Les companyies estan treballant també per
millorar en els valors de corresponsabilitat en
les relacions laborals, amb el 80% de la totalitat
d’organitzacions en procés d’implementació o
que ja té establertes polítiques i programes de
contractació, estabilitat i qualitat en l’ocupació.
El 90% ja té implementat o treballa per disposar
d’un procediment escrit per informar amb antelació
al comitè d’empresa dels canvis organitzatius
significatius que s’hagin de produir, encara que no
es requereixi el seu acord previ.
Quant als valors de transparència, comunicació
i participació, els resultats són molt positius amb
un 53% de les empreses que ja ha implementat
mesures i protocols per avançar en aquests camps.
A més, el 80% de les organitzacions participants
disposa d’espais comuns per al descans i l’esbarjo
de les persones que hi treballen. En el 70% dels
casos es realitzen actes lúdics comuns, ja siguin
celebracions, esport col·lectiu o esdeveniments per
millorar les relacions interpersonals.

Les empreses d’aquest sector han d’esforçar-se
especialment per millorar la implementació dels
valors d’igualtat d’oportunitats i diversitat. No
obstant això, el 100% de les organitzacions ja té
implementat o està en procés de tenir mecanismes
per garantir una representació apropiada de dones
en els llocs directius.
Finalment, cal millorar en la implementació dels
valors de flexibilitat i equilibri en les esferes vitals.
Les dades demostren que el 60% de les empreses
no compta amb programes d’ajuts socials en
aspectes com ara beques per a estudis, ajuts
escolars o complements per incapacitat laboral
temporal. A la meitat de les empreses, a més, no
hi ha establerts programes de suport a la resolució
de problemes de tipus personal, professional,
domèstic o familiar.
En relació a les diferències entre organitzacions en
funció de la seva mida, les empreses mitjanes són
les que han de treballar més en termes d’igualtat
d’oportunitats i diversitat. Per la seva banda, les
petites són les que millors resultats obtenen en
termes de retribució justa i equitativa, amb un 73%
d’organitzacions que ja ha dut a terme accions
en la matèria. Per últim, les grans encara han de
recórrer un llarg camí en innovació, ja que el 55%
encara no té implementades accions en aquesta
àrea.
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Estat actual de la gestió de persones i diferències sectorials

“

Considero que el Baròmetre és una eina molt àgil i
senzilla que permet tenir un diagnòstic complet de
l’organització en matèria de gestió de persones. La
informació que proporciona és molt útil i valuosa i et
permet prioritzar la mirada humana en el treball de
l’estratègia general de l’empresa.”
Esther Martínez, People
Manager de BETWEEN
Technology
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Segon Informe del Baròmetre del Factor Humà

Transports, logística i infraestructures
Un bon esperit d’equip
ç
PUNTS FORTS:
La persona com a valor
Desenvolupament i ocupabilitat
Transparència, comunicació i participació

Es disposa d’una política
o un pla de comunicació i
participació.

ÀREES DE MILLORA:
Ètica i bon govern
Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals
Innovació i creativitat

El sector dels transports destaca en els valors de
transparència, comunicació i participació. El
100% de les empreses i organitzacions d’aquest
sector disposa de plans de comunicació interns
i canals per potenciar la interacció entre les
persones que hi treballen. A més, les companyies
fomenten l’esperit d’equip amb convencions i
activitats col·lectives, així com habilitant espais
d’ús comú per mantenir la motivació i productivitat
dels equips.

També queda camí per recórrer quant a la
implantació de comissions d’ètica i responsabilitat
social corporativa. El 50% de les organitzacions
es troba en procés de creació d’aquests comitès i
l’altre 50% encara no ha abordat el tema. Cap de
les empreses participants disposa de certificacions
de gestió ètica i responsable externes (per exemple,
SGE21, IQNet SR 10, EFR...) per validar que es
duen a terme accions de millora en termes d’ètica i
bon govern.

Un altre dels punts forts del sector del transport
és el desenvolupament i ocupabilitat del talent
existent. Totes les empreses que han participat en
el Baròmetre del Factor Humà disposen d’un pla
d’acollida per a les noves incorporacions, així com
plans de formació i desenvolupament per millorar
l’acompliment de les tasques del personal i les
seves competències.

Queda molt per fer també en termes de programes
de suport en la resolució de problemes personals
i professionals com ara la gestió de l’estrès i del
temps. El 100% de les organitzacions encara
no disposa d´iniciatives per donar suport a les
persones en aquest assumpte. Es tracta d’un tema
de màxima actualitat i al que cal donar prioritat per
mantenir la motivació i la implicació.

On encara queda molt per fer és en el camp de
la prevenció i tractament de l’assetjament i les
polítiques de respecte a les treballadores i als
treballadors. Només el 50% de les empreses
disposa de mecanismes formalitzats de registre i
tractament dels casos que es puguin donar. I manca
també instaurar una política de gestió de persones
escrita, coneguda i accessible a tothom, ja que
només la meitat de les organitzacions tot just ha
iniciat accions per tenir-la i la resta directament no
en disposa.
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Estat actual de la gestió de persones i diferències sectorials

Educació
Focus en la igualtat d’oportunitats i la diversitat
ç

PUNTS FORTS:
Igualtat d’oportunitats i diversitat
Transparència, comunicació i participació

Existeix una comissió
d’igualtat d’oportunitats.

Retribució equitativa i justa
ÀREES DE MILLORA:
La persona com a valor
Seguretat, salut i benestar físic i emocional
Innovació i creativitat

Es tracta d’un dels sectors amb millors resultats
globals, amb un clar enfocament en les persones
i amb el valor de la igualtat d’oportunitats
i diversitat. El 100% de les organitzacions
participants d’aquest sector en el Baròmetre del
Factor Humà disposa de comissions d’igualtat
d’oportunitats, protocols que garanteixen la no
discriminació i transparència en els processos
d’incorporació i participen en iniciatives externes
sobre igualtat i no discriminació com ara jornades
i seminaris en la matèria. A més, totes elles també
tenen en plantilla persones en risc d’exclusió
laboral, contribuint a una societat inclusiva i amb
major diversitat.
El sector de l’educació destaca positivament
també en la comunicació dintre de
l’organització, fomentant el diàleg entre
treballadores i treballadors i l’empresa. El 100%
de les organitzacions participants compta amb
procediments per atendre suggeriments i queixes
dels seus equips. I totes també potencien aquesta
interacció amb canals de comunicació com ara
webs corporatius, intranets o reunions internes.
El contrapunt és l’absència de programes de
gestió de riscos psicosocials, atenent especialment
la perspectiva de gènere en el 100% de les
organitzacions. Tenint en compte la naturalesa del
sector, és una dada rellevant per anar observant
els propers anys. Com també ho és, en termes
de flexibilitat i equilibri en les esferes vitals, el
fet que cap empresa participant realitzi accions
d’informació o formació destinades a potenciar
la corresponsabilitat d’homes i dones en l’esfera
familiar i de cura.
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En termes de retribució, el sector també obté molt
bons resultats. A més de comptar amb sistemes
retributius amb bandes salarials, s’ofereixen
incentius a curt i a llarg termini en el 100% de
les organitzacions. Totes elles alhora disposen
d’espais de coneixement i, en el seu cas, de
millora del sistema retributiu i participen en estudis
comparatius de retribució ja siguin generals o de
sector. Ara bé, cap de les empreses té organitzada
una comissió que aprovi, vigili i controli les
retribucions.
Tot i els bons resultats generals, és destacable
especialment tractant-se del sector de l’educació
que cap empresa participant disposi d’un
pressupost considerat adient per fomentar la
implicació de l’organització i la plantilla en la
comunitat de la que formen part. Igualment, la
totalitat de les organitzacions reconeix no comptar
amb polítiques orientades a desenvolupar i a
millorar l’acompliment i/o les competències
professionals de totes les persones de
l’organització. Tant la vinculació amb la comunitat
com el desenvolupament del propi talent són àrees
on el sector necessita millorar i emprendre més
accions de millora.
En termes d’innovació, tot i que el sector està
iniciant nombroses accions per millorar, encara
hi ha recorregut per davant. Per exemple, només
el 17% de les empreses té programes establerts
orientats a fomentar la innovació creant nous
productes o serveis. En aquesta línia, cap de les
participants en el Baròmetre reconeix a nivell
intern la creativitat ni compta amb memòries
anuals que indiquin la gestió i l’impacte de la
innovació.

Segon Informe del Baròmetre del Factor Humà

“

El Baròmetre ens ha ajudat a estructurar un nou pla
estratègic on les persones tornen a ocupar el centre del
negoci. El sector educatiu és divers i els seus objectius
fundacionals de diversa índole; és un àmbit on la
informació es troba amb obstacles per fluir. Poder
compartir resultats amb altres institucions gràcies a
aquesta eina, és un element que marca la diferència.”
Antonio Coca, Director,
People & Culture d’EADA
Business School
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Estat actual de la gestió de persones i diferències sectorials

Tecnologies de la Informació (TI)
La innovació, una aposta de futur
ç

PUNTS FORTS:
Igualtat d’oportunitats i diversitat
Desenvolupament i ocupabilitat
Seguretat, salut i benestar física i emocional
ÀREES DE MILLORA:

Existeixen iniciatives o
programes orientats a
fomentar la innovació en la
proposta de valor: creació
de nous productes i serveis,
portfolio, patents, projectes
d’I+D+i, etc. (Què oferim?).

La persona com a valor
Ètica i bon govern
Retribució equitativa i justa

L’àmbit de les noves tecnologies i les TI és un
sector en creixement, que cada cop té més pes
al nostre país amb l’augment d’start-ups locals
i l’arribada de nombrosos hubs d’empreses
multinacionals. Amb un perfil predominantment
jove i una visió internacional, el sector té molt
recorregut per davant, però per assolir tot el seu
potencial és essencial fomentar el compromís i el
desenvolupament del talent de les persones que hi
treballen.

Tanmateix, només el 33% ha començat a
implementar accions periòdiques informant el
personal sobre assumptes ètics i de respecte per
les persones. El mateix percentatge de companyies
disposa de mecanismes per prevenir i gestionar
riscos de mala praxi ètica, un nombre encara baix
que en els anys vinents anirà augmentant, ja que
el restant 67% de les empreses és conscient de la
importància de l’assumpte i ja ha iniciat la seva
implantació.

De fet, el sector TI participant del Baròmetre
té com a clar punt fort el desenvolupament i
ocupabilitat del talent existent. Un 67% de les
empreses aposta, per una banda, per promocionar
el talent intern amb plans de formació i de gestió
del coneixement i, per l´altra, per atreure noves
incorporacions, ja sigui mitjançant presentacions
corporatives a col·lectius d’estudiants o bé
contractant becàries i becaris. Igualment, el mateix
percentatge d’organitzacions dona suport a la
plantilla per a la realització de formacions i cursos,
a més de concedir períodes sabàtics, jubilació i
suport durant la transició a la inactivitat laboral per
acomiadament, jubilació, etc.

De gran rellevància són també els resultats
en innovació i creativitat. El 67% de les
organitzacions participants disposa de programes
per fomentar la innovació en la proposta de
valor dintre de la seva cartera de productes, i el
mateix percentatge també té programes orientats
a fomentar la innovació en els sistemes de gestió
i organització que afavoreixen noves formes de
treballar.
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Segon Informe del Baròmetre del Factor Humà

Tercer sector
Un esforç per millorar el benestar físic i emocional
ç

PUNTS FORTS:
Igualtat d’oportunitats i diversitat
Transparència, comunicació i participació

Es compta amb la certificació
OHSAS 18001.

Corresponsabilitat en les relacions laborals
ÀREES DE MILLORA:
Ètica i bon govern
Seguretat, benestar físic i emocional
Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals

El Tercer Sector és l’àmbit on la persona es troba
en el centre de valor i que empeny la societat a
la millora de la comunitat en diferents àrees com
ara la protecció animal i mediambiental, el servei
social o la cooperació internacional.
Segons els resultats del Baròmetre, les empreses del
Tercer Sector destaquen especialment en termes de
transparència, comunicació i participació. Totes
les organitzacions disposen d’eines que faciliten
la comunicació transversal i la participació en la
presa de decisions a través de canals de treball
col·laboratiu, sessions de benchmarking entre
departaments i cercles de qualitat. Tot i així, només
el 29% de les empreses ja té realitzades accions de
formació en transparència i comunicació o en l’ús
de les noves tecnologies i dels diferents canals de
comunicació.
El 100% disposa d’un marc laboral estable,
fonamentat en l’aplicació d’una política, conveni
o unes normatives que regulen les condicions de
treball. A més, el 86% de les empreses utilitza
els sistemes de conciliació, mediació i arbitratge
laboral per a la gestió dels conflictes de treball,
col·lectius o individuals, evitant així possibles
litigis.

Tanmateix, la nota és especialment negativa
en el valor de seguretat, salut i benestar físic i
emocional de les persones que hi treballen. El
67% d’elles encara no compta amb la certificació
OHSAS 18001 (de Gestió de Seguretat i Salut
Laborals) i el 29% no organitza programes per
incentivar les bones pràctiques de seguretat
entre les persones de l’organització. El mateix
percentatge d´empreses no ha implementat
programes formals o informals de reconeixement
a la plantilla en la matèria, com ara felicitacions
públiques per accions destacades, espais de
representació de projectes, creació de grups de
treball autònoms o comunitats de pràctiques.
D’altra banda, el 33% de les empreses encara
no ha implantat programes de teletreball entre
els seus equips i el restant 67% tot just es troba
en estadis inicials d’implantació. Es tracta d’una
pràctica molt estesa a d’altres països que facilita no
només la conciliació entre vida laboral i personal,
sinó l’atracció de nou talent. Continuant en termes
de flexibilitat i equilibri en les esferes vitals, el
33% de les organitzacions disposa de programes
de suport a la resolució de problemes de tipus
personal, professional, domèstic o familiar, i un
altre 33% tot just ho comença a desenvolupar.

Pel que fa referència a la igualtat d´oportunitat
i diversitat, tot i que només el 33% disposa de
mecanismes totalment desenvolupats per assegurar
la representació adient de dones a llocs directius,
el 86% de les organitzacions compta amb
protocols per garantir una remuneració igualitària
entre homes i dones en les diferents categories
laborals.
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“

Del Baròmetre del Factor Humà destacaria el seu
enfocament. El fet d’ubicar les persones en l’eix de
la gestió i de centrar-se en els conceptes més bàsics
de les organitzacions (missió, visió, valors...), fa del
Baròmetre una eina de gran ajuda a l’hora d’orientarnos en l’elaboració i desplegament de les polítiques que
adrecem a les persones.”
Oscar Barbancho, Director de
Recursos Humans d’Ampans
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Créixer fent créixer

Xavier Marcet
Professor de la BSMUniversitat Pompeu Fabra
i President de Lead to
Change.
Cada empresa és un món. Però aquelles empreses que prenem com
a referència són les que creixen fent créixer. Aquelles en què els seus
quatre cantons, clients, treballadores i treballadors, accionistes i societat,
conformen un perímetre que desprèn equilibri. Però créixer fent créixer és
un repte evident. És fàcil de dir i difícil de concretar. Tenir una empresa no
vol dir poder marcar les regles d’un mercat, sinó més aviat implica estar
sotmès als seus vaivens. Les cultures empresarials consistents busquen
l’equilibri i pensen en definir futurs consistents perquè són futurs compartits.
La diferència entre un negoci (que avui es pot fer només amb tecnologia)
i una empresa, són les persones. Tenir una empresa és construir una
comunitat. És assumir un repte que no és només de rendibilitat, és
assumir que el creixement comporta un compromís social proporcional.
Fer créixer l’empresa, és fer créixer els resultats i fer créixer les persones
compassadament. Aquesta és l’equació dels èxits sostenibles, la que
alimenta les trajectòries de llarg alè. Crear comunitats de persones que
assumeixen que el món canvia acceleradament i que la forma d’estar
compromès és adaptar-se.
Saber crear perímetres on el compromís de les persones es tradueixi en
resultats i en adaptació és el gran repte. No es tracta tant de voler motivar
els indolents de llarga durada com de no desmotivar els compromesos.
Una part del que diem talent es manifesta a través del compromís i no
només de la profunditat d’un coneixement específic. El futur no és mai
regalat, ni que el passat emmiralli l’èxit. En un món com el nostre només
es mantindran consistents aquelles empreses que posin lideratge i eines
per canviar i que hagin desplegat una cultura que dona per descomptat
que una part del canvi ve del compromís i l’esforç de les persones. La
complexitat i el canvi que les empreses hauran d’afrontar requereixen el
concurs de tothom. I la implicació de tothom en una mateixa direcció i
esforç d’adaptació només es dona en empreses que viuen en la lògica de
l’equilibri.
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Què diferents que són les empreses que traspuen respecte entre les
persones. Els “great place to work” són espais de respecte i d’empatia.
Organitzacions on el tot no es fragmenta en “silos” que fan impossible
qualsevol transversalitat. Empreses on el sentit de comunitat és viu i és
natural. Les empreses quan són comunitat poden assolir reptes increïbles i
experimentar uns nivells de resiliència extraordinaris. Els lideratges basats
en el servei, la transparència raonable i les cultures orientades a posar en
valor la comunitat són elements claus per crear empreses que es reconeixen
com a comunitat.
I davant dels canvis haurem de repensar les eines amb les quals els
afrontarem. No crec que la formació ho arregli tot. Tenim més formació que
transformació. Crec que l’aprenentatge ens posa en el camí de l’adaptació
i que el desaprenentatge ens posa en l’orbita de la transformació. No crec
en les organitzacions abonades a la queixa com cacofonia corporativa,
crec en les empreses que s’esforcen a ser ambidextres i a acostar el futur
perforant les agendes del present. No crec en les empreses plenes de gent
perfecta, m’agraden més les empreses amb gent suficientment compromesa.
No veig futur a les empreses amb directives i directius amb mal d’altura.
Crec en la suma de l’ambició corporativa i la humilitat personal.
Tenim un gran desafiament al davant. Com les persones a l’era de la
intel·ligència artificial continuaran estant al centre de les organitzacions,
tant si són clients com si són professionals? Hem de saber construir una
suma d’intel·ligències que ens decanti la nova relació persones i màquines
intel·ligents a favor de les persones. I això només passarà en empreses on
convergeixen els esforços de l’empresa i de les seves i dels seus professionals.
Pensar que aquesta suma d’intel·ligències es farà sense esforços personals
és enganyar-nos. El canvi som cadascú de nosaltres en una transició que
altera les nostres agendes, la nostra forma de treballar i la nostra forma
d’assolir resultats.
Vull felicitar la Fundació Factor Humà per fer-nos pensar amb el seu
Baròmetre del Factor Humà, en recomano la lectura i sobretot els reptes
que ens suggereixen en els nou diferents sectors que han analitzat. No
estem malament, però tenim reptes seriosos al davant. Aquest Baròmetre
està fonamentat en els principis d’un Manifest de la Fundació Factor
Humà que per a mi és dels més inspiradors que he trobat quan es parla de
persones i organitzacions.
Les empreses són espais on les persones compromeses han de poder créixer
i on s’ha de saber estimular i reconèixer el compromís que ens permet
donar resultats i adaptar-nos a un món canviant. La millor forma de construir
comunitats basades en el respecte és saber compartir equilibradament tant
els moments difícils com els moments de creixement. Equilibri. Respecte.
Créixer fent créixer.
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