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Microgestió 
“Bé, ja sabeu que la meva dona i jo no tenim 

fills. I no els necessitem. Vosaltres sou els 

nostres fills.”  

Javier Bardem en el paper de                        

Julio Blanco a El Buen Patrón 
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Què és?  

Una persona que ocupa un rol de lideratge ha de saber delegar, comunicar i 
guiar de manera efectiva. Però no sempre és fàcil. Molts/es caps segueixen 

optant per un control excessiu de les tasques i responsabilitats de les seves 
persones subordinades. Aquest tipus de gestió dels equips es coneix com a 
microgestió o micromanagement i suposa un inconvenient per a l'eficàcia 

del propi lideratge i del conjunt del grup de treball. 

La veritat és que aquest tipus de gestió, que neix de la desconfiança envers les 
persones col·laboradores, no és quelcom nou. Tot i això, els experts apunten 
que serà més ineficient que mai amb els models de treball que han sorgit arran 

de la pandèmia de la Covid-19, que obliguen les organitzacions a optar per 
lideratges molt més flexibles i àgils. 

✓ Què és la microgestió? Tal com s'afirma al diccionari Merriam-Webster, 
consisteix a “dirigir controlant en excés o posant massa atenció als 

detalls”. És a dir, “quan el o la cap dicta les tasques a realitzar, es 
converteix en un/a microgestor/a”, segons l'article Why Is 
Micromanagement So Infectious? de Niko Canner i Ethan Bernstein, i 

publicat a Harvard Business Review. 

• El concepte de microgestió té una connotació negativa perquè 
posa de manifest la manca de llibertat al lloc de treball i pot inhibir 
les iniciatives d'una persona i la seva creativitat. A més, pot 

dificultar el creixement professional de qui està sent 
microgestionat i pot provocar una disminució de la seva 

autoconfiança. 

• Tal com s'explica a l'article de Ramón Oliver Jefes que no delegan 
y se meten en todo, publicat a El País, hi ha quatre raons que 
expliquen el fenomen de la microgestió a les 

organitzacions: 

❖ La cultura organitzacional: a les empreses amb una cultura 
empresarial tradicional, el funcionament de les quals s'ha basat 
durant anys en el control i la vigilància, les persones en rol de 

lideratge estan acostumades a tenir incidència en tots els 
aspectes i decisions que afecten l'organització. 

❖ El contagi: en aquests casos, el/la cap controla perquè busca 
crear clons de si mateix/a per tal de perpetuar el seu propi estil 
de direcció. 

❖ La manca de preparació: la microgestió es produeix perquè 
el/la cap no és capaç d'adoptar un altre estil de lideratge per 
manca de coneixement o de formació. És la causa més freqüent 
i fàcil de corregir. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/micromanagement
https://hbr.org/2016/08/why-is-micromanagement-so-infectious
https://hbr.org/2016/08/why-is-micromanagement-so-infectious
https://elpais.com/economia/2017/07/20/actualidad/1500546910_767662.html
https://elpais.com/economia/2017/07/20/actualidad/1500546910_767662.html
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❖ La personalitat: hi ha persones a qui els agrada tenir-ho tot 
sota control. Solen ser molt pragmàtiques i impacients i 
gestionen millor en micro que en macro. 

✓ Tanmateix, cal destacar que els mals resultats en un equip poden venir 
també de la cara oposada de la microgestió: la subgestió. 

• Tal com s'explica a l'article de Victor Lipman Under-Management Is 
The Flip Side of Micromanagement – and It’s a Problem Too, 
publicat a Harvard Business Review, en aquests casos es pot 
observar una gestió deficient del rendiment i certa tendència a 

evitar conflictes amb els membres de l’equip. Però la manca de 
gestió pot passar desapercebuda perquè els líders que tenen 

aquestes tendències no són necessàriament incompetents. Al 
contrari, solen conèixer bé el negoci, ser bons col·laboradors i, 

generalment, ser molt apreciats per la resta. 

 

Eines 

La microgestió no és igual en tots els casos. Depèn de la mida de l'equip, del 
tipus de treball i, per descomptat, del mànager. Tot i això, hi ha algunes pistes 
que ens poden ajudar a detectar si estem microgestionant. Al post de 
Johanna Rodríguez ¿Estás haciendo micromanagement? Averígualo en este 

test, publicat al blog Hubspot, s'esmenten alguns dels senyals que ho posen de 
manifest: 

✓ El teu equip no et fa preguntes: quan els membres del teu equip no et 
plantegen cap dubte, potser has de pensar que treballes tan a prop seu 

en les seves pròpies tasques que no tenen la necessitat de preguntar-te 
res. 

✓ Els membres del teu equip no s'ofereixen per realitzar noves 
tasques: si observes que els integrants del grup que lideres mai 

aixequen la mà per encarregar-se de nous projectes o tasques, és 
possible que estiguis prenent moltes decisions per ells/es i, en 
conseqüència, els/les estiguis descoratjant d’assumir riscos 

individualment. 

✓ Tens més a dir sobre un projecte durant el seu desenvolupament 
que en la revisió final: si t'adones que la major part de les teves 
crítiques o aportacions a un projecte s'han donat durant el seu 

desenvolupament, en lloc de fer-ho al final o en punts de revisió 
establerts específicament, has de pensar que la teva supervisió ha pogut 

ser excessiva. Com que el projecte ha estat estrictament guiat per tu, no 
tens la necessitat d'aportar res més al final. 

https://hbr.org/2018/11/under-management-is-the-flip-side-of-micromanagement-and-its-a-problem-too
https://hbr.org/2018/11/under-management-is-the-flip-side-of-micromanagement-and-its-a-problem-too
https://blog.hubspot.es/sales/test-micromanagement
https://blog.hubspot.es/sales/test-micromanagement
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✓ T'adones que monitoritzes un/a col·laborador/a en el seu 
escriptori diverses vegades al dia: si visites molt sovint a una 
persona a la seva taula sense que aquesta t'ho hagi demanat per atendre 

algun problema, és probable que estiguis microgestionant. Una de les 
preguntes que denoten que estàs monitoritzant el progrés del teu 

col·laborador/a és: “Com va el projecte?”. 

✓ Tens la sensació que res no es fa a temps: els microgestors es 
preocupen especialment si consideren que s'està trigant massa en acabar 
una tasca. 

També pot ser útil detectar si estàs sent microgestionat/da. A l'article de 
Sandra Aponte 12 Signs You Are Being Micromanaged – And What To Do About 

It, publicat a Medium, es fa referència als possibles senyals que ens indiquen 
que el nostre cap és un/a microgestor/a. Alguns dels més significatius 

són: 

✓ Et demana actualitzacions diàries o setmanals: els microgestors 
volen saber el que estàs fent en tot moment (en què estàs treballant, 
com ho estàs fent i què has aconseguit fins ara). 

✓ Mai saps qui està fent què: els/les caps que microgestionen no solen 
ser gaire clars a l'hora d'assignar la feina i sovint són ells mateixos els 

que fan les teves tasques. Per això, de vegades tens feina a fer i altres 
vegades no. En ocasions, ni tan sols ho saps. 

✓ És impensable que puguis prendre decisions: els micromanagers 
deixen clar sovint que només ells són capaços de delegar i prendre 

decisions. Desitgen estar al càrrec i consideren que així garanteixen que 
es fa tot amb la màxima excel·lència. 

✓ Fins i tot la creació d'un fullet informatiu pot durar setmanes o 
mesos: els microgestors es preocupen per la seva reputació. Així doncs, 

sempre busquen donar la impressió que són “jugadors d'equip” i que 
valoren el punt de vista dels altres. Per això i paradoxalment, a les 
reunions d'equip s'assigna temps a tothom per opinar. És així com 

s'arriba a la necessitat d'editar diverses vegades un mateix projecte, de 
vegades sense assolir canvis substancials. 

✓ Has de posar en còpia el teu cap a tots els correus: una pràctica 
habitual dels/de les caps microgestors és demanar als seus 

col·laboradors que el/la posin en còpia als correus, fins i tot en aquells 
més intranscendents. 

✓ No et dona feedback: els microgestors eviten la retroalimentació. No 
els agrada donar feedback ni tampoc rebre'l. Sempre estan a la defensiva 

i mai no es disculpen ni reconeixen els seus errors. Tot i això, esperen 
empatia per part dels altres. 

✓ Sents que els teus intents d'impressionar no serveixen per a res: 
un micromanager no acostuma a estar orgullós dels èxits dels altres. 

Consideren que només ells són experts en les coses. 

https://medium.com/therapy-room/12-signs-you-are-being-micromanaged-and-what-to-do-about-it-66896782906c
https://medium.com/therapy-room/12-signs-you-are-being-micromanaged-and-what-to-do-about-it-66896782906c
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La dada 

Cada cop és més habitual que les organitzacions optin per establir un o més 
dies per setmana lliures de reunions. Tal com s'explica a l'article de Ben Laker, 

Vijay Pereira, Pawan Budhwar i Ashish Malik The Surprising Impact of Meeting-
Free Days, publicat a MIT Sloan Management Review, l'impacte d'aquesta 
decisió és profund. 

✓ Una enquesta a 76 empreses que havien introduït aquesta mesura va 
evidenciar que té com a resultat una millora en aspectes com ara 

l'autonomia, la comunicació, el compromís i la satisfacció. A més, va 
posar de manifest una disminució de l'estrès i de la microgestió. 

• Concretament, com va afectar la introducció de dies lliures de 
reunions a la microgestió? 

❖ A les empreses amb un dia lliure de reunions per setmana: 
la microgestió es va reduir en un 33%. 

❖ A les empreses amb dos dies lliures de reunions per 
setmana: la microgestió es va reduir en un 52%. 

❖ A les empreses amb tres dies lliures de reunions per 
setmana: la microgestió es va reduir en un 68%. 

❖ A les empreses amb quatre dies lliures de reunions per 
setmana: la microgestió es va reduir en un 74%. 

❖ A les empreses amb cinc dies lliures de reunions per 
setmana (sense reunions): la microgestió es va reduir en un 

63%. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sloanreview.mit.edu/article/the-surprising-impact-of-meeting-free-days/
https://sloanreview.mit.edu/article/the-surprising-impact-of-meeting-free-days/
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVITAR LA MICROGESTIÓ CREANT UNA CULTURA DE 

RESPONSABILITAT A L'EQUIP 

Al post de Sam Milbrath How To Hold Your Team Accountable Without Micromanaging, 
publicat al blog de Trello, es parla de la importància de responsabilitzar l'equip sense 

microgestionar-lo. Com es pot crear una cultura de responsabilitat evitant el 
micromanagement? 

• Establint compromisos i responsabilitats de forma clara: perquè les 
persones puguin responsabilitzar-se de les seves pròpies accions, el primer pas 

és que el/la líder doni a conèixer les regles i els resultats esperats a les 
persones treballadores, així com les responsabilitats que se'ls han assignat i el 
que se n'espera. D'aquesta manera, s'assegura que cada membre de l'equip 
coneix les conseqüències possibles de les seves accions. 

• Aprenent conjuntament dels encerts i dels errors: és important que el/la 

líder posi en comú aquelles lliçons apreses de qualsevol projecte. D'aquesta 
manera, tothom pot aprendre'n i molt probablement els resultats de futur 
milloraran. 

• Comprenent quan cal prendre mesures i fins on portar-les: les accions 

comporten conseqüències que van d'acord amb la gravetat de la situació. Un/a 
líder ha de saber quan ha de ser ferm i quan no. 

 

 

EVITAR LA MICROGESTIÓ GRÀCIES A LA DIGITALITZACIÓ 

Les eines digitals poden ser útils per augmentar els nivells d'autonomia dels/de les 

empleats/des sense por que es tradueixi en un relaxament de l'activitat. Al post 
Micromanagement: Cómo evitar al enemigo del liderazgo, publicat al blog Bizneo, es 

proposen diferents estratègies poc invasives per evitar la microgestió amb ajuda 
de la tecnologia: 

• Control horari sense posar la lupa sobre el/la treballador/a: encara que 
algunes empreses ofereixen flexibilitat horària als/a les empleats/des, segueix 

sent necessari registrar les hores treballades. El software de control horari 
permet cobrir aquest tràmit de forma còmoda i s'allunya de la microgestió. 

• Avaluació de rendiment sense biaixos: és important que els/les managers 
avaluïn el rendiment de les persones treballadores sense fer un seguiment 
asfixiant i evitant reduir-ho tot a una qüestió de números. Per això, és útil el 

software d'avaluació de l’acompliment, que permet valorar diferents mètriques 
sobre la base de criteris establerts prèviament. Així, els/les treballadors/es 

saben en quins aspectes de la seva feina han de posar més atenció. 

 

https://blog.trello.com/hold-team-accountable-without-micromanaging
https://www.bizneo.com/blog/micromanagement/#Como_evitar_el_Micromanagement_5_estrategias_efectivas_gracias_a_la_digitalizacion
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L’experiència 

 

 

 

 

Elon Musk és un magnat empresarial de gran èxit al sector tecnològic. És el 
fundador i el director general de Tesla, empresa que dissenya, fabrica i ven 
cotxes elèctrics, i de SpaceX, una empresa de fabricació aeroespacial i de 

serveis de transport espacial. A més, és cofundador de PayPal, SpaceX, 
Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink i OpenAI. Segons la 

revista Forbes, Musk encapçala la llista de les persones més riques del món. 

✓ Elon Musk és conegut per perseguir les seves pròpies idees, però també 
per la microgestió dels seus empleats. Ell mateix reconeix que pel 
seu estil de gestió es podria considerar fins i tot un nanomanager i se 

n'enorgulleix. De fet, tal com s'explica a l'article ¿Qué estilo de CEO eres, 
Elon Musk o Jack Ma? Macro versus Micromanagement, publicat a 
Vistage, Musk ha afirmat en alguna ocasió que: “Si ets cofundador o CEO 

 

ALTRES FORMES D’EVITAR LA MICROGESTIÓ 

Al mateix post de Bizneo es plantegen altres maneres d'evitar la microgestió: 

• Millora del clima laboral: els managers han d'afavorir la creació d'un bon 

clima laboral sense envair la intimitat dels/de les empleats/des. Per 
aconseguir-ho, és important recopilar i analitzar les opinions de manera 
confidencial. En aquest sentit, és útil la realització d'enquestes de clima 
laboral, que permeten obtenir informació sobre les relacions dins d'un equip 
de treball i també sobre la visió que tenen els/les empleats/des dels líders. 

D'aquesta manera es pot detectar la microgestió. A més, les estadístiques i 
els gràfics permeten veure fàcilment l'evolució de les mètriques analitzades, 

de manera que amb el pas del temps també es pot saber si el problema de la 
microgestió s'ha resolt o no. 

• Confiança i transparència entre manager i empleat/da: els canals de 
comunicació digitals faciliten que les relacions entre el/la líder i el seu equip 

siguin més fluides i transparents. S'eviten així els grans problemes de 
comunicació que poden sorgir amb el micromanagement. 

 

  

https://spain.vistage.com/que-estilo-de-ceo-eres-elon-musk-o-jack-ma-macro-versus-micromanagement/
https://spain.vistage.com/que-estilo-de-ceo-eres-elon-musk-o-jack-ma-macro-versus-micromanagement/
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has de fer tota mena de tasques, encara que no vulguis. Si no ho fas, la 
companyia no tindrà èxit. Cap tasca és massa bàsica per al seu CEO.” 

• Elon Musk ha patit crítiques pel seu estil de gestió, encara que de 
vegades també ha estat elogiat per aquestes mateixes pràctiques que 

l'han portat a l'èxit. Per què es considera que és un microgestor? 

❖ Tal com s'explica a l'article d'Andrew Hill Elon Musk o Jack Ma: 
¿Cuál es su estilo de gestión?, publicat a Expansión, Elon Musk 
intenta solucionar els problemes que sorgeixen a les 
seves empreses per si mateix, treballant 120 hores a la 

setmana si cal. És el que ha fet quan Tesla ha tingut dificultats 
per complir les previsions i ha hagut de fer front a que directius 

abandonessin la companyia, malgrat que alguns inversors l'han 
instat a nomenar un director d'Operacions. Es considera, doncs, 

que té dificultats per delegar. 

❖ A l'article publicat a Vistage, s'afirma que Musk proporciona 
als treballadors rols clarament definits i els ajuda a 
comprendre com fer la feina. Un enginyer d’SpaceX 
argumenta perquè l'estil de lideratge de Musk és beneficiós. 

“Elon diu: ‘Necessito que es faci allò impossible per a divendres 
a les 14:00h. Ho pots fer? Quan dius que sí, no estàs treballant 

dur perquè ell t'ho ha demanat, sinó per tu mateix, perquè t'hi 
has compromès”, afirma. Així doncs, augmenta el sentit de 

propòsit a l'organització. 

❖ En entrevistes a 35 empleats actuals i anteriors de Tesla, és 
descrit com una figura polaritzadora que inspira però 
microgestiona fins a l'extrem. De fet, a l'article de Lora 
Kolodny Elon Musk’s extreme micromanagement has wasted 

time and money at Tesla, insiders say, publicat a CNBC, es 
posa de manifest que el seu desig de fer-ho tot des de zero en 

ocasions perjudica la seva presa de decisions i, per tant, a 
l'empresa en general. 

❖ Segons el mateix article, en ocasions Elon Musk es nega a 
considerar l'aplicació a Tesla de mètodes iniciats per 

altres fabricants d'automòbils. A més, ignora els consells 
dels veterans de la indústria que treballen a la seva 
empresa, cosa que el pot conduir a cometre errors i a 

desaprofitar el talent. 

• Com s'explica l'elevat grau d'intervenció de Musk a tots els 
nivells dels seus negocis? Els experts argumenten que té a veure 
amb el fet que posseeix els coneixements tècnics necessaris que li 

permeten solucionar gran part dels problemes que sorgeixen. A més, 
compta amb el compromís total habitual entre els fundadors de les 

startups. 

https://www.expansion.com/directivos/2018/10/16/5bc4f449e5fdeaf3368b45fd.html
https://www.expansion.com/directivos/2018/10/16/5bc4f449e5fdeaf3368b45fd.html
https://www.cnbc.com/2018/10/19/tesla-ceo-elon-musk-extreme-micro-manager.html
https://www.cnbc.com/2018/10/19/tesla-ceo-elon-musk-extreme-micro-manager.html


 
U n i t at  d e  C on ei x e m en t  –  M ic r og es t i ó  

Abril 2 0 2 2  
 

factorhuma.org    -9- 

 
 
 

Jack Ma és el fundador i expresident del Grup Alibaba, un consorci privat xinès 
que va néixer l’any 1999 i que actualment compta amb 18 subsidiàries 

dedicades a les vendes online. Jack Ma és un dels empresaris més importants 
de la Xina. Ell mateix ha explicat que va fracassar moltes vegades a la vida i 

que la clau de l'èxit de la seva empresa és que “mai no es rendeixen”. A més, 
ha manifestat diverses vegades que ell mateix únicament és una part de 
l'organització, mai més gran que el conjunt. 

✓ Tal com s'explica a l'article abans esmentat Elon Musk o Jack Ma: ¿Cuál 
es su estilo de gestión?, publicat a Expansión, Jack Ma és conegut per la 

seva gran capacitat per delegar. El seu estil de lideratge és la 
macrogestió i pensa que l’èxit només es pot aconseguir treballant 

conjuntament. 

• Quins són els trets més característics del seu lideratge? Els 
exposem a continuació, en base al post Jack Ma Leadership Style, 
publicat al blog Financhill: 

❖ Considera que és millor empoderar els/les empleats/des 
perquè prosperin, afavorint així que siguin creatius i que 

comptin amb les seves pròpies experiències i recursos per 
assolir els objectius. 

❖ Confia en les habilitats dels seus empleats. Encara que els 
orienta, han de ser ells els qui assumeixin la responsabilitat 

dels seus resultats. 

❖ Pensa que l'èxit s'aconsegueix quan tothom s'esforça per 
assolir un objectiu comú. Per això, orienta empleats, socis i 
inversors cap a uns mateixos propòsits. 

❖ Busca contractar persones amb habilitats majors que ell. 
És humil i sap que és així com pot créixer com a persona, líder i 

empresa. 

• El seu estil de lideratge l'ha convertit en algú carismàtic, que inspira 
als treballadors. Com s'explica a l'article abans esmentat ¿Qué estilo 
de CEO eres, Elon Musk o Jack Ma? Macro versus Micromanagement, 

publicat a Vistage, se li reconeix haver construït una cultura 
empresarial realment bona i, gràcies a això, Alibaba ha aconseguit 

tenir un índex de rotació reduït, un fet inusual en la indústria 
tecnològica. 

https://www.expansion.com/directivos/2018/10/16/5bc4f449e5fdeaf3368b45fd.html
https://www.expansion.com/directivos/2018/10/16/5bc4f449e5fdeaf3368b45fd.html
https://financhill.com/blog/investing/jack-ma-leadership-style
https://spain.vistage.com/que-estilo-de-ceo-eres-elon-musk-o-jack-ma-macro-versus-micromanagement/
https://spain.vistage.com/que-estilo-de-ceo-eres-elon-musk-o-jack-ma-macro-versus-micromanagement/
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Test de Wrike 

Es tracta d'un test senzill i gratuït, elaborat per la plataforma col·laborativa per 
a negocis Wrike, que permet esbrinar si ets un/a micromanager o algú t'està 
microgestionant. Concretament, es tracta de 10 preguntes amb les quals 

obtens una puntuació que permet determinar la teva situació en relació amb la 
microgestió. 

https://blog.hubspot.es/sales/test-micromanagement  

 

Vídeo TED: Confesiones de un microgestor en recuperación 

Chieh Huang, cofundador i CEO de Boxed.com, parla amb humor de la 
microgestió en un vídeo del TED Institute en col·laboració amb el BCG. En 

aquesta entretinguda xerrada, que va tenir lloc a l'octubre del 2018 a Toronto, 
comparteix amb el públic l'antídot a la bogeria de la microgestió i explica també 

com promoure la innovació i el benestar al lloc de treball. 

https://www.ted.com/talks/chieh_huang_confessions_of_a_recovering_microm
anager?language=es  

 

Canner, Niko; Bernstein, Ethan. "Why Is Micromanagement So Infectious?". 
Harvard Business Review, 17/08/2016. 

En aquest article de Harvard Business Review es parla de la facilitat amb què 
s'estén la microgestió a les organitzacions i de què poden fer els caps per 

https://blog.hubspot.es/sales/test-micromanagement
https://www.ted.com/talks/chieh_huang_confessions_of_a_recovering_micromanager?language=es
https://www.ted.com/talks/chieh_huang_confessions_of_a_recovering_micromanager?language=es
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assegurar-se de que no estan microgestionant. A més, els autors expliquen com 
poden delegar els caps de manera eficaç en els membres dels seus equips. 

https://hbr.org/2016/08/why-is-micromanagement-so-infectious  

 

Unitats de Coneixement relacionades 

• Lideratge humil (2021): https://factorhuma.org/ca/unidades-de-
conocimiento-blog/15086-lideratge-humil  

• Lideratge remot (2020): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/14707-liderazgo-remoto  

 

https://hbr.org/2016/08/why-is-micromanagement-so-infectious
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/15086-lideratge-humil
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/15086-lideratge-humil
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14707-liderazgo-remoto
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14707-liderazgo-remoto

