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UUNN II TTAATT   DDEE   CC OO NN EE II XXEEMM EE NNTT   

VVUUCCAA  
“No hem de defugir l’atzar, la incertesa i el caos, hem de servir-

nos-en” 

Nassim Nicholas Taleb 
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Què és? 

 VUCA és un acrònim anglès que reuneix les característiques cada cop 

més impredictibles del món actual: volatilitat, incertesa, complexitat i 
ambigüitat (Volatility, Uncertainty, Complexity i Ambiguity). És un concepte 
que va néixer als anys noranta en l’àmbit de les acadèmies militars i que va 

prendre volada arran dels atemptats de l’11-S. De resultes de la crisi 
econòmica de 2007-2008, el concepte ha passat a ser analitzat des del 
prisma de les seves repercussions en el lideratge organitzatiu. 

 Les organitzacions desenvolupen la seva activitat en aquest entorn 

VUCA on els canvis ràpids en les condicions dels mercats econòmics a 
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escala global creen dinàmiques disruptives. Les organitzacions complaents, 

inercials i els “mamuts burocràtics” no poden donar-hi resposta. 

 Les principals qualitats que ha de tenir un/a líder per gestionar un 

entorn VUCA són: 

 Anticipar i reaccionar no només a la velocitat dels canvis, sinó 

també des de la comprensió de la seva naturalesa. 

 Actuar amb decisió encara que no sempre pugui tenir la certesa 

total de controlar tots els elements i variables. 

 Mantenir l’eficàcia davant de constants sorpreses i l’aparició de 

factors inesperats. Conèixer les metodologies àgils. 

 Posar el client en el centre de totes les decisions. Pensar localment 

(prop del client) i actuar globalment.  

 No només saber gestionar el canvi, sinó també introduir-lo en 
l’organització. 

 Construir consensos i generar compromís. 

 Obrir-se a aprendre de manera continuada. 

 Inspirar les altres persones amb la seva visió dels reptes futurs. 

 Ser capaç de liderar equips de diferents generacions, cultures i 
nacionalitats. És el que es coneix com agilitat cultural. 

 Algunes de les àrees on els RH poden incidir en la gestió d’un entorn 

VUCA són:  

 Posar l’accent en programes que estimulin la creativitat i la 

innovació entre persones treballadores i directives. 

 Transmetre a les persones directives la noció que han de contribuir 

al desenvolupament del lideratge. 

 Anticipar i preveure futures necessitats de talent en una 

planificació estratègica de la força de treball. 

 Tancar gaps de talent i de successió. 

 Implicar-se en la planificació estratègica de l’organització. 



 

Un i tat  de  Cone i xement  – VUCA 

Març  20 1 5  

 

 

factorhuma.org  -3- 
Fundació Factor Humà 

 

 

Eines  

Les situacions solen inscriure’s en algun dels quatre elements que conformen 

l’entorn VUCA. Segons la naturalesa del repte, caldrà aplicar enfocaments 
diferents: 

 Volatilitat: el repte és inesperat, inestable i potser de durada 
desconeguda. Tanmateix, no és especialment difícil d’entendre i tenim accés 

a un cert coneixement sobre ell mateix. 

 Exemple: sabem que els preus de l’energia fluctuaran després d’un 

desastre natural que ha afectat una central subministradora. 

 Enfocament: respondre anticipadament per a l’eventualitat 

(tenir talent identificat per afrontar la nova circumstància). 
No obstant, són mesures cares i cal dimensionar la inversió 

al risc. És important comunicar clarament. 

 Incertesa: coneixem les causes i efectes bàsics de la situació, però ens 

manca informació detallada. El canvi és possible, però no és segur. 

 Exemple: un competidor està a punt de llançar un nou producte 

que enterbolirà la situació del mercat i les perspectives de negoci. 

 Enfocament: invertir en informació, captar-la, aprofitar-la, 

compartir-la. Resulta més efectiu quan es combina amb 
transformacions internes que poden reduir la incertesa. És 

important ser flexibles. 

 Complexitat: la situació presenta moltes variables i moltes connexions 

entre elles. Una part de la informació està disponible i pot ser predita, però 
el volum d’informació és aclaparador i difícil de processar. 

 Exemple: fem negocis en molts països diferents, cadascun amb el 

seu marc regulatori, fiscalitat i cultura. 

 Enfocament: reestructurar, reclutar o desenvolupar 

especialistes, augmentar els recursos destinats a processar 

la complexitat. Cal una cultura interna col·laborativa i un 
lideratge que potenciï aquest valor. 

  Ambigüitat: les relacions causals no estan gens clares. No hi ha 

precedents i no sabem ni podem calibrar l’abast de tot el que no sabem. 
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 Exemple: decidim entrar a un mercat emergent o immadur. També 

és el cas del llançament d’un producte o servei que escapa al nucli 
del nostre negoci. 

 Enfocament: experimentar, llançar hipòtesi, contrastar-les i 

extreure’n lliçons ràpidament. Abraçar el canvi incremental i 

iteratiu. 

La dada 

Segons l’estudi Global Leadership Forecast 2014|2015 de The Conference Board 

i la consultora DDI, realitzat amb una mostra de 1.528 directors/es de RH 
d’organitzacions globals, davant la pregunta “com definirieu la vostra 
contribució al negoci?” el 18% de les persones amb aquest rol es definien com 

a anticipadores, el 60% com a partners i el 22% com a merament reactives 
davant les situacions. Aquestes respostes posen de manifest que la participació 

estratègica de RH — per exemple, aconsellant de manera proactiva a l’alta 
direcció sobre la probabilitat d’èxit de determinades estratègies en funció de la 
qualitat del talent disponible— és encara reduïda. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLUTAMENT 

El primer pas per introduir habilitats de gestió dels 

entorns VUCA des dels RH és reclutar líders amb les 
qualitats necessàries. Algunes preguntes per 
identificar aquestes qualitats són: 

 Demanar que relati una experiència en un entorn 
incert i de canvi vertiginós. Què en va aprendre? 

 Demanar que ens expliqui el seu procés de presa 
de decisions en una situació on calia actuar amb 
urgència. 

 Quan decideix cercar més informació davant d’una 

decisió? Quan decideix prendre una decisió ràpida? 
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DESENVOLUPAMENT 

Cal desenvolupar el talent i els líders ja presents a la 
nostra organització per a condicions VUCA: 

 Els programes de formació i coaching han de 

fomentar l’adaptabilitat, l’agilitat, l’orientació a la 
innovació i les habilitats de comunicació i 

col·laboració. 

 Programes de simulació d’escenaris futurs: role 

play, assessment center i simulacions virtuals. 
D’aquesta manera, es desenvolupa una mena de 
“memòria muscular” que facilita les reaccions en 
escenaris reals. 

 Considerar la rotació de llocs de treball per 

obligar els/les líders a pensar fora de la seva 
zona de comfort.  

 

CULTURA 

Contribuir a conformar una cultura organitzativa que 
premiï les qualitats VUCA i fidelitzi el talent àgil. 

 Els sistemes d’avaluació de l’acompliment han de 

contemplar variables sobre qualitats VUCA. 

 Introduir sistemes d’incentius a les qualitats 
VUCA 

 Determinar en quin grau la situació de l’entorn 

(estable o volàtil) i de la mobilitat del talent (alta 
o baixa) condiciona les nostres polítiques de 

reclutament, desenvolupament i fidelització del 
talent. 
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L’experiència 

 

 

 Lenovo és una multinacional xinesa del sector tecnològic amb operativa a 
més de seixanta països. És el major fabricant d’ordinadors personals del 

món amb una quota de mercat del 19% al 2014. 

  En un moment amb creixent complexitat, Lenovo aplica una estratègia 

coneguda com Protect and Attack (“protegir i atacar”). De la mateixa 
manera com un boxejador utilitza un braç per protegir les seves àrees vitals 
i l’altre per colpejar al seu oponent, Lenovo aplica una estratègia consistent 

en protegir els mercats on té un fort lideratge i passar a l’atac en mercats 
on prediu un potencial de creixement. 

 Si bé aquesta doble estratègia s’aplica a tot el món, cada regió té la 
facultat de decidir sobre què o com adapten l’estratègia. Per exemple, a 

Xina, Lenovo és el líder del mercat de PC amb un 34% de quota de mercat 
(protegir); al mateix temps, en nous segments (atacar) com els telèfons 
intel·ligents ha aconseguit desbancar Apple de la segona posició a Xina. 

 Una altra estratègia clau de Lenovo és crear una organització globalment 
connectada però capaç d’atreure talent local. És una organització 

policèntrica que defuig ser controlada des d’una única seu. L’equip directiu 
de Lenovo està disseminat a Beijing, París, Raleigh i Singapur. Trobem set 

nacionalitats diferents entre les deu persones màximes executives de 
Lenovo, mentre que les 100 altes executives són de 17 nacionalitats. 

 La velocitat, la flexibilitat i un enfocament adaptable en l’organització del 

negoci son claus en la gestió que fa Lenovo d’un entorn VUCA. L’any 2009 
va viure una reorganització decisiva en passar de la tradicional segmentació 

geogràfica a una organització empresarial que distingia entre mercats 
madurs i mercats emergents. 

 Lenovo també prepara els/les líders del futur per fer front a un món 
VUCA en tres aspectes: 

 Actitud: respectar les altres persones, ser adaptable i emprenedor. 

 Comportament: inspirar i motivar les persones treballadores des 

de l’assumpció d’un rol modèlic. 
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 Competència: ser reflexius, comunicatius, saber gestionar les 

persones, saber acceptar i propiciar el canvi. 

 

 

 Makro, filial del grup alemany Metro, es dedica als serveis majoristes 
amb productes per als sectors de la restauració, decoració, electrodomèstics 

i drogueria.  

 L’any 2009 Makro passava per una situació delicada, fruit de 40 anys de 

conformisme que havia conduit a una desconnexió total entre la direcció i la 
base. El comitè de Direcció de Metro decidí canviar la direcció general a 

Espanya i nomenà José María Cervera.  

 Per iniciar el canvi es va buscar un nou equip de direcció. De la mà de la 

directora de RH Pilar Oncins, es reclutaren persones amb coratge, passió i 
sentit de l’humor, procedents de diferents països, fet que aportà una gran 
diversitat: un director de compres turc; una directora de finances 

americana; un director de màrqueting portuguès; un director d’operacions 
espanyol. 

 Aquest procés de canvi s’anomenà De girafes a bandada de llops. Al 
2009 es donaven ordes des de les alçades (girafes). La nova direcció va 

decidir baixar i comunicar a tot l’equip (3.400 persones) quina era la situació 
al mateix temps que se’ls convidà a compartir les seves propostes. En tres 
mesos, es van recórrer les 34 botigues, reunint-se amb grups d’unes 15 

persones per debatre amb elles per on passava el canvi necessari. 

 Quan a la gent se li va donar l’oportunitat de fer les coses d’una altra 

manera i de canviar l’organització, va quedar clara la línia divisòria entre les 
qui sumaven a l’estratègia, les qui restaven i les persones indecises (que 

s’acabaven unint a les qui sumaven). Tota la plantilla va tenir l’oportunitat 
de participar en tallers personals d'autolideratge anomenats Ser 
protagonista depèn de tu.  

 Aquesta estratègia va rellançar l’organització en menys d’un any. Al 
2010, Makro va incrementar la seva facturació un 20%. En dos anys, la filial 

espanyola de Makro era la millor empresa del Grup, juntament amb Grècia i 
Xina. Al 2011 Makro va aconseguir el Premi Hudson-ABC a la millor direcció 

de RH. 
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BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Bouée, Charles-Edouard. Light Footprint Management: Leadership in Times of 

Change. Londres: A&C Black, 2013. 

Johansen, Bob. Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an 

Uncertain World. Oakland: Berrett-Koehler, 2009. 

Nicholas Taleb, Nassim. Antifrágil. Las Cosas Que Se Benefician Del Desorden. 

Barcelona: Paidós, 2013. 

  

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Global Leadership Forecast 2014-2015 

Document molt complet que explora com el talent impacta en els resultats 
financers i com els programes de desenvolupament de talent poden treballar les 

qualitats necessàries en un entorn VUCA. 

http://live.wavecast.co/crforum/document/ddi-global-leadership-forecast-2014-

2015/ 

 

Understanding the VUCA World (vídeo) 

Xerrada de Bob Johansen i David Small al Center for Values-Driven 
Leadership's. Bob Johansen és un dels popularitzadors del concepte des de la 

seva plataforma de recerca Institute for the Future. 

http://youtu.be/KJqCPFzq6kU 

 

Desarrollo del talento en el Vuca World 

Crònica de la trobada organitzada per Aedipe Centro i ManpowerGroup que es 

va celebrar el juliol de 2014 a Barcelona. 

http://www.amazon.com/Charles-Edouard-Bou%C3%A9e/e/B004GHUL0M/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Bob+Johansen&search-alias=books&text=Bob+Johansen&sort=relevancerank
http://live.wavecast.co/crforum/document/ddi-global-leadership-forecast-2014-2015/
http://live.wavecast.co/crforum/document/ddi-global-leadership-forecast-2014-2015/
http://youtu.be/KJqCPFzq6kU
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http://www.equiposytalento.com/noticias/2014/07/02/el-60-de-la-

productividad-de-una-compania-esta-vinculada-al-talento 

 

Konekto-Vuca World 

Recopilació dels articles dedicats al VUCA de Juan Carlos Cubeiro, Head of 
Talent de ManpowerGroup, i publicats a la revista on-line de la consultora ideo. 

http://konektoempresas.com/tag/vuca-world/ 

 

“Organitzacions àgils”. Fundació Factor Humà, 03/06/2014.  

Les organitzacions àgils són aquelles que abracen l’adaptabilitat i la millora 
contínua a nivell de persones, processos i sistemes, amb mètodes com ara el 

kanban i l’scrum, de manera que poden respondre fluidament, sense sotracs ni 
resistències, a les circumstàncies canviants i a les oportunitats emergents. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0992 

 

“Gestió de la complexitat”. Fundació Factor Humà, 02/10/2014. 

La gestió de la complexitat és una filosofia de gestió que considera les 

organitzacions com a sistemes complexos que interactuen amb el seu entorn de 
manera adaptativa, en una situació d’incertesa i segons una lògica difusa en la 

qual els outputs mai poden derivar-se mecànicament dels inputs. Es tracta de 
l’aplicació a la gestió estratègica dels principis de la teoria de la complexitat. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1138 

 

http://www.equiposytalento.com/noticias/2014/07/02/el-60-de-la-productividad-de-una-compania-esta-vinculada-al-talento
http://www.equiposytalento.com/noticias/2014/07/02/el-60-de-la-productividad-de-una-compania-esta-vinculada-al-talento
http://konektoempresas.com/tag/vuca-world/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10992
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10992
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11138
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11138

