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Blockchain i Recursos
Humans
“La tecnologia blockchain revolucionarà el futur,
transformarà per complet l’economia mundial, la
forma en què operaran tots els models de relació
empresarial amb els diferents stakeholders.”
Fausto Bastardés
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Què és?

Una de les tecnologies de moda que ha irromput amb força en tots els àmbits
de l’economia és el blockchain o cadena de blocs. Aquesta revolucionaria
tecnologia és especialment valorada per la seguretat i rapidesa que ofereix a
l’hora d’emmagatzemar dades i fer transaccions entre diferents participants
sense la necessitat de comptar amb intermediaris. La seva aplicació més
coneguda i significativa és el bitcoin, un mètode de pagament electrònic que
pot utilitzar-se en operacions comercials des de l’any 2009.
 Com funciona el blockchain? Tal com explica Fausto Bastardés en
l’article “Aplicació del blockchain a RH”, publicat per la revista
Observatorio de Recursos Humanos, “el seu funcionament és igual que el
d’un llibre de registre, amb apunts introduïts mitjançant codis que fan
referència a quantitats, dates o participants registrats. Recull un històric
amb cadascuna de les operacions realitzades a la xarxa”. Tots els
membres d’una determinada cadena de blocs poden veure i verificar els
detalls de cadascun dels registres.


Aquest funcionament fa que el seu ús comporti diversos avantatges
respecte als sistemes tradicionals. Els més destacats són els
següents:
 Major seguretat i privacitat: totes les operacions realitzades
són codificades i xifrades. A més, com que es tracta d’una
estructura descentralitzada, s’eliminen terceres parts que en els
sistemes tradicionals tindrien accés a les dades. D’aquesta
manera s’aconsegueix que les transaccions siguin més segures.
 Major velocitat: tenint en compte que no hi ha intermediaris,
se simplifica el procés de transmissió de dades. En
conseqüència, la gestió de la informació requereix menys
temps.
 Major transparència: totes les transaccions realitzades
queden registrades, de manera que no hi ha dubtes en relació
amb la seva procedència.

 Tot i que el bitcoin és la seva aplicació més coneguda, l’ús del blockchain
no es limita únicament a la realització de transaccions monetàries. Així
doncs, a més de transformar l’àmbit de l’economia, aquesta tecnologia
pot tenir un gran impacte en el funcionament de les
organitzacions, amb especial incidència en àrees com la de Gestió
de Persones. A dia d’avui, però, la seva implementació en aquest àmbit
encara es troba en una fase molt inicial, ja que sovint topa amb el
desconeixement o amb la resistència al canvi de les organitzacions.
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Segons els experts, dins de l’àmbit de la gestió de persones, la
implementació d’aquesta tecnologia pot ser especialment útil en els
processos de selecció de personal i captació de talent i en la gestió de
les nòmines. Però aquestes no són les seves úniques aplicacions.
També pot usar-se per facilitar el registre de la formació i la
capacitació dels empleats i de les empleades i per gestionar altres
informacions guardades en la base de dades de Recursos Humans.

Eines

Són diverses les tasques que la tecnologia blockchain pot facilitar a l’Àrea de
Gestió de Persones. En l’article d’Ana Muñoz Vita “Vuit formes d’aplicar el
blockchain als Recursos Humans”, publicat al diari Cinco Días i basat en una
ponència de l’expert Francisco Javier Cantera, s’exposen les seves aplicacions
més rellevants:
 Pot utilitzar-se en els processos de selecció de talent per tal de
facilitar:


La verificació de la identitat de les persones candidates. També
es pot comprovar la validesa de les seves credencials laborals i les
seves qualificacions acadèmiques. Tal i com explica Mercedes de la
Rosa, redactora en cap de Capital Humano, això només és possible si
es compta amb el permís del candidat o de la candidata.



La identificació de les persones candidates més adequades per
a cada procés. En aquest cas, blockchain té en compte la formació i
experiència de cada persona per tal d’encaixar el seu perfil
professional amb l’oferta laboral.

 També pot emprar-se en l’administració de Persones gràcies al
desenvolupament de contractes intel·ligents. Es tracta d’un tipus de
contracte automatitzat que agilitza la burocràcia. A més, el seu
compliment queda garantit. En l’àmbit administratiu, tal com explica
Muñoz Vita, “la cadena de blocs facilita l’organització de l’historial de
cada empleat/da per classificar i analitzar la seva evolució amb la
garantia que són dades impossibles de manipular.” Amb aquesta
informació es pot decidir si oferir-li una bonificació o no, per exemple.
 Una de les àrees on es preveu que el blockchain tingui més impacte és en
la retribució. Les empreses podran pagar les nòmines als/a les
treballadors/es a través de bitcoins de la pròpia organització, coneguts
com a tokens. Aquesta forma de pagament es podrà combinar amb les
formes de pagament tradicionals. Segons Muñoz Vita, “d’aquesta manera
les obligacions fiscals són més directes, de manera que s’evita el diner
negre.” Actualment, aquesta aplicació del blockchain encara no es
considera totalment segura i s’està posant a prova.
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 La cadena de blocs també facilita el reconeixement de la feina de les
persones. Aquesta tecnologia permet elaborar un registre de transaccions
descentralitzat per tal d’emmagatzemar un històric de gratituds dels/de
les treballadors/es. D’aquesta manera, es pot observar l’evolució de
l’empleat/da i oferir-li una retribució tenint en compte els seus
progressos.
 A més, aquesta tecnologia pot tenir incidència en els registres de
formació de les persones. Tal com succeeix en el cas del reclutament,
gràcies al blockchain la formació i el desenvolupament que es duen a
terme a la pròpia empresa també es podran verificar amb un major nivell
de seguretat que el que ofereixen les tecnologies emprades
majoritàriament en l’actualitat.
 D’altra banda, el blockchain augmenta la seguretat:


Garantint la privacitat d’aquella informació més sensible referent
a les persones empleades.



Facilitant la prevenció de malalties a través de l’elaboració d’un
històric sanitari de treballadors i treballadores, i comptant amb un
algoritme de salut que permeti detectar els riscos a nivell individual.
D’aquesta forma, es poden adoptar les mesures necessàries en cada
cas.

 Per últim, aquesta tecnologia també permet recollir les experiències
més rellevants de les persones tant a nivell professional com personal.
D’aquesta manera, l’organització pot comptar amb una estructura
d’experiències compartides, que segons s’apunta en l’article de Cinco
Días, permetrà “definir un mapa d’experiències no viscudes i facilitar que
aquestes es generin en el futur.”

La dada

Encara existeix un ampli desconeixement pel que fa a la tecnologia blockchain i
a l’impacte que pot tenir en els negocis i en l’àmbit empresarial en general. Així
ho demostra l’estudi “Estado actual y futuro del software en España 2019”,
elaborat per la consultora de software SoftDoit i en el qual van participar 120
empreses d’arreu de l’Estat.
 Un 31,5% de les organitzacions participants afirma que no coneix
aquest tipus de tecnologia i, per tant, tampoc la implementa.
 Únicament el 27% de les empreses analitzades coneix què és el
blockchain i considera interessant la seva implementació a llarg
termini.
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 També hi ha organitzacions que, tot i manifestar que tenen un cert
coneixement sobre la tecnologia blockchain, afirmen que no els
resulta d’interès. Cal destacar que aquestes suposen un 16,7% del
total de les empreses analitzades.

Guia de Treball

VALORAR LA INDONEÏTAT D’UTILITZAR BLOCKCHAIN


Explorar els usos que se li està donant al blockchain al sector d’activitat en el
qual opera la organització.



Aclarir els objectius que es pretenen assolir a través de la implementació
d’aquesta tecnologia.



Detectar quines aplicacions del blockchain poden ser més beneficioses per a
l’empresa.

IMPLEMENTACIÓ
Iniciar-se en l’ús de la cadena de blocs fent proves i explorant a petita escala.


Desenvolupar una “prova de concepte” que determinarà la viabilitat del
projecte de blockchain per al negoci en concret. Per fer-ho, és necessari plantejarse preguntes que girin al voltant de la naturalesa del negoci i als seus requisits i
donar-hi resposta. D’aquesta manera, es poden prevenir dificultats i s’evita gastar
temps i diners en el desenvolupament d’una prova mal orientada.



Seleccionar una plataforma de blockchain que s’adapti al pressupost i que
sigui eficaç en l’àmbit en què es pretén aplicar aquesta tecnologia.

factorhuma.org
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UN COP JA S’HA IMPLEMENTAT...


És important integrar la tecnologia blockchain recentment implementada
als sistemes habituals de l’empresa per tal de poder mantenir la mateixa
relació amb aquelles organitzacions que encara no hagin optat per aquesta
tecnologia.



Cal detectar els possibles errors que s’hagin comès i buscar els mètodes
adients per solucionar-los.

L'experiència

 IBM (International Business Machines Corporation) és una
multinacional nord-americana del sector de la tecnologia, amb seu
central a Armonk (Nova York), que es dedica a la fabricació i
comercialització de hardware i software i que també ofereix serveis
d’infraestructura, d’allotjament d’Internet i de consultoria relacionada
amb la informàtica. IBM és considerada la major empresa informàtica del
món, ja que actualment compta amb oficines i fàbriques repartides per
160 països on hi treballen més de 300.000 persones.


Un consorci fundat per cinc organitzacions acadèmiques i
professionals està construint una base de dades global, anomenada
Learning Credential Network (LCN) que, a través de la
Plataforma Blockchain IBM, utilitza la cadena de blocs per
emmagatzemar en un registre permanent i verificable les habilitats i
qualificacions acadèmiques de les persones que sol·liciten un lloc de
treball.



Les organitzacions que van impulsar aquest consorci són IBM, Central
New
Mexico
Community College (CNM),
National Student
Clearinghouse, VetBloom i una universitat australiana que vol
mantenir-se en l’anonimat. Ho van fer amb l’objectiu de simplificar els
processos de selecció de personal i facilitar la certificació de
formacions.
 Avantatges per a les empreses: cada cop és més habitual
que les organitzacions busquin perfils amb habilitats molt
específiques, de manera que pot arribar a ser molt complex
trobar la persona adequada per ocupar un determinat lloc de
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treball. L’ús de blockchain és la solució a aquest problema. Així
doncs, a través d’aquesta tecnologia, les empreses poden
verificar amb més facilitat i fiabilitat les habilitats de les
persones que opten a un determinat lloc de treball i, en
conseqüència, el risc de frau en el currículum es redueix
considerablement.
 Avantatges per a les persones sol·licitants de treball: les
persones que busquen feina no ho tenen fàcil en un mercat de
talents complex, en el qual no és fàcil identificar vies que et
permetin avançar. El blockchain permet a aquestes persones
establir un contacte més fàcil i directe amb les empreses i, al
mateix temps, ofereix la possibilitat de tenir un major control
sobre les seves dades, escollint com i amb qui les
comparteixen.


Tal i com expliquen des d’IBM, l’objectiu principal que aquest consorci
pretén assolir en un futur proper és aconseguir que noves
organitzacions hi participin. A més, també consideren que caldrà
definir millor la seva estructura de govern i administració.

 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) és una entitat financera
espanyola fundada l’any 1857 i amb seu central a Bilbao. Més enllà
d’Espanya, el banc presidit per Carlos Torres Vila té presència també en
altres països. Compta amb franquícies líders a Amèrica del Sud i a la
regió del Sunbelt a Estats Units (Sud). A més, és el primer accionista de
Garanti BBVA, a Turquia, i s’ha convertit en la major institució financera
de Mèxic. A finals de l’any 2018 comptava amb un total de 125.627
empleats/des, 7.963 oficines i 74,5 milions de clients.
 En l’actual moment de transformació digital és cada cop més important
que la força laboral pugui aprendre de forma continuada, ràpida i en
col·lectivitat, possibilitant que l’aprenentatge sigui mutu. Per tal de
fomentar aquest intercanvi de coneixements, l’entitat financera ha posat
en marxa BBVA Campus Wallet.


Què és BBVA Campus Wallet? Es tracta d’una plataforma on
s’ofereixen cursos i tallers presencials i online per tal d’afavorir
l’aprenentatge continuat i possibilitar l’intercanvi de coneixements
entre professionals. Aquest model de formació funciona a través d’un
sistema de tokens, que tal com explica l’autor del llibre The
business blockchain, William Mougayar, són “una unitat de valor que
una organització crea per governar el seu model de negoci i donar
més poder als seus usuaris per interactuar amb els seus productes, al
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mateix temps que facilita la distribució i el repartiment de beneficis
entre els accionistes”.


Com funciona aquesta iniciativa de BBVA? S’assigna a cada
treballador/a una quantitat inicial de tokens i en poden aconseguir de
nous realitzant cursos o bé impartint ells mateixos formació per tal de
transmetre els seus coneixements i experiència a altres empleats/des.
Si es dóna el segon cas, la quantitat de tokens que percep la persona
que condueix la formació està directament relacionada amb el nombre
d’assistents. Així doncs, el/la professional rebrà un token per cada
hora de formació i per cada alumne/a assistent. Tal i com s’exposa
des de la pròpia entitat bancària, es generen codis QR que permeten
facilitar i automatitzar el procés. Aquests codis han de ser escanejats
per les persones que assisteixen a la formació i després els han de fer
servir per assistir a altres cursos i tallers.



El sistema de tokens funciona a través de la gestió de l’oferta i la
demanda. Tal com s’exposa des de BBVA, és necessari que es
mantinguin en circulació un número suficient de tokens perquè la
formació arribi a totes les persones empleades però vigilant que no en
circulin en excés, ja que la formació podria perdre valor.

 El BBVA Campus Wallet s’ha aplicat en forma de prova pilot per a 4.000
treballadors/es, entre els/les quals ha tingut una bona valoració. Segons
l’entitat presidida per Carlos Torres Vila, des del moment de la seva
implementació s’han generat 23.830 tokens nous i aquest tipus de
formació ha estat aprofitada per un 57% de les persones que hi
tenien accés.

Materials

Bibliografia bàsica
1Millionxbtc. Blockchain: La revolución descentralizada. Bitcoin Advisor, 2019.
Jones, Herbert. Blockchain: Una guía esencial para principiantes para
comprender la tecnologia blockchain, criptomonedas, bitcoin y el futuro del
dinero. Bravex Publications, 2019.
Tapscott, Don; Tapscott, Alex. La revolución blockchain. Barcelona: Deusto,
2017.
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Materials en línia
Muñoz Vita, Ana. “Vuit formes d’aplicar el ‘blockchain’ en els recursos humans”.
Cinco Días, 08/09/2018.
Article molt complet on es parla del gran impacte que el blockchain pot tenir en
l’àmbit dels Recursos humans i en el qual s’exposen les principals utilitats
d’aquesta tecnologia.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/26/fortunas/1537987467_2124
45.html

Associació Alastria
Projecte obert a tot tipus d’empreses i organitzacions que va sorgir l’any 2017
amb l’objectiu de fomentar l’economia digital a través del desenvolupament de
la tecnologia blockchain. Alastria va néixer com el primer gran consorci
espanyol de blockchain i va aconseguir reunir grans multinacionals i institucions
financeres. Posteriorment, es va formalitzar com a associació sense ànim de
lucre per tal de democratitzar l’accés a blockchain en l’àmbit espanyol.
https://alastria.io

Vídeo TED Talk: Com la cadena de blocs està canviant els negocis |Don
Tapscott | TEDSummit
Es tracta d’una aproximació al concepte de “cadena de blocs” a través d’una
xerrada TED. Don Tapscott, expert en innovació i tecnologia, explica que el
blockchain “representa una segona generació d’Internet amb potencial de
transformar els diners, els negocis, el govern i la societat.”
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_mo
ney_and_business?language=es

Blockchain y Recursos Humanos (RRHH): estudio de su impacto
Estudi elaborat l’any 2019 per Adecco i per l’Instituto Cuatrecasas sobre el
coneixement i la utilització del blockchain en el sector dels Recursos Humans.
Aquest anàlisi s’ha realitzat en base a més de 200 entrevistes a directors/es de
Persones per conèixer quin és l’impacte de la cadena de blocs en els seus
departaments i descobrir, a més, quin és el seu punt de vista sobre aquesta
tecnologia.

http://observatorioblockchain.docuteria.es/blockchain-y-recursoshumanos-rrhh-estudio-de-su-impacto/

factorhuma.org

-9-

