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Bidea Consultors ajuda a implantar 
la responsabilitat social a l'empresa

 L
a responsabilitat social cor-
porativa (RSC) està comen-
çant a deixar de banda la fase 
d'anàlisi teòrica i conceptual 
per passar a ocupar les agen-

des dels directius de les empreses més 
competitives, innovadores i amb més 
visió de futur. Bidea Consultors fa pos-
sible que aquestes implantin la RSC 
de la manera més efectiva possible. 
«A Espanya s'ha començat la casa per 
la teulada», afirma el soci i director 
de Bidea Consultors, José Antonio 
Lavado. L'empresari assenyala que les 
companyies haurien de seguir el camí 
següent per implantar-ho: primer 
definir un model d'empresa, a partir 
del qual dissenyar una estratègia, ges-
tionar i finalment, fer una memòria on 
es recullin totes les activitats.
I aquest darrer punt és el que han des-
envolupat primer les empreses espa-
nyoles.

Les pressions que estan rebent les 
companyies per part dels consumi-
dors, clients, inversors i de la societat 
civil en general són les causes d'aquest 
moviment a la inversa. Segons explica 
Lavado, «la manera més ràpida que 
tenien per fer palpable el seu posici-
onament en aquest àmbit era fer un 
document», i afegeix que «incloure en 
la memòria el triple compte de resul-
tats –econòmic, mediambiental i soci-
al– significa que aposten per un altre 
model empresarial». 

Com ajuda Bidea?
En el moment en què una entitat es 
decideix a implantar una estratègia 
de sostenibilitat i socialment respon-
sable, pot entrar en acció Bidea.
Per treballar amb cada companyia, 
Lavado ha dividit el seu target segons 
el grau de coneixement que tenen 
dins d'aquest àmbit. És a dir,  «no he 
fet una separació per dimensions», 
matisa el soci i director, qui consi-
dera clau que «l'entitat i el personal 
ho interioritzin primer, per poder 

 externalitzar-ho després». 
La primera fase en què pot estar una 
empresa és la de coneixement. És a 
dir, han sentit a parlar del concepte, 
però no hi han aprofundit. A les com-
panyies que es troben en aquesta 
etapa, Bidea els ofereix informació 
sobre tot el que envolta la RSC, i al 
mateix temps, molta formació. 
Un cop superat aquest primer pas i si 
estan convençudes que volen adap-
tar-se a aquest model, les empreses 
entren en l'etapa de sensibilització. 
En aquest cas es treballa en una guia 
d'implantació, és a dir, en un mètode. 
«Es tracta d'analitzat i treballar sobre 
com afecta en el dia a dia tots els can-
vis que comporta la responsabilitat 
social corporativa», apunta Lavado. 
També hi ha una part d'assesorament 
i de formació.  
La implantació és la darrera fase en 
què es poden trobar les empreses, i 
aquí ja es treballa en el desenvolupa-
ment de projectes concrets. Anàlisi 
de satisfacció de les parts implicades, 
lideratge sostenible, indicadors i ela-
boració del triple compte de resultats 
són alguns dels exemples. També es 
pot treballar a fer un pla d'acció social, 
implantar la llei d'integració de dismi-
nuïts o desenvolupar un programa de 
voluntariat corporatiu dins l'empresa. 
En aquest darrer cas, Bidea Consultors 
col·labora amb la fundació Chandra en 
el procés de creació d'un portal intern 
que permet al treballador seleccionar 
i buscar una acció social en la qual 
pugui estar interessat. «És molt positiu 
per als empleats, ja que n'augmenta el 
grau de vinculació», conclou. 
La consultora també ofereix sessions 
de treball per a l'equip directiu on es 

reflexiona sobre què és la RSC, quines 
implicacions té i quines oportunitats 
ofereix. Segons assenyala Lavado, 
«aquestes trobades estant tenint molt 
d'impacte». 

Oportunitat de negoci
«No hi ha gaire mercat», reconeix José 
Antonio Lavado, però advereteix que 
«estem vivint un moment d'ebullició 
sobre la responsabilitat social corpo-
rativa, i estic segur que hi haurà un 
creixement important». 
Actualment la demanda prové prin-
cipalment de les grans empreses, 
i aquestes «contracten els serveis 
d'institucions consolidades», apunta 
l'empresari. Bidea encara és una con-
sultora petita, ja que es va constituir 

legalment el 2 de febrer d'aquest 
mateix any gràcies a la iniciativa de 
José Antonio Lavado. 
Després de més de quinze anys d'ex-
periència en la gestió de recursos 
humans, es va trobar a l'atur després 
que Watson Wyatt decidís tancar les 
seves oficines més petites. «L'empresa 
és fruit de la meva trajectòria professi-
onal i de la visió personal que tinc de 
la meva feina», recorda l'emprenedor.   

Reptes i projectes
«El meu objectiu és ser un punt de 
referència i buscar aliances», resumeix 
l'empresari. Això significa que quan 
una companyia necessiti un servei 
especialitzat, Bidea pugui facilitar-li el 
contacte adequat.  

La consultora també està treballant en 
altres iniciatives importants, com és la 
realització d'un estudi sobre la situa-
ció de la responsabilitat social corpo-
rativa en el teixit empresarial català. Hi 
col·labora el professor de la Universi-
tat de Barcelona Jordi Morrós. «Volem 
analitzar la situació en totes les enti-
tats catalanes, independentment de 
les dimensions», indica el responsable 
de la consultora. Actualment estan 
buscant suport de les institucions per 
tal de portar-lo a terme. 

Respecte a la necessitat o no de regu-
lar per llei la responsabilitat social cor-
porativa, Lavado afirma que «té molt 
poc sentit discutir-ho ara». El soci i 
director apunta que «cada força s'està 
posicionant, i ja veurem cap on es diri-
geix el resultat final». Des de la seva 
realitat com a consultor, qualifica el 
debat que s'està produint d'«estèril», 
i avança que «el procés que es pot 
seguir serà similar a la implantació de 
la qualitat, on les empreses necessiten 
tenir normes ISO per poder compe-
tir». 
La clau, segons Lavado, és que les 
grans empreses exigeixen als prove-
ïdors que compleixin les mesures de 
responsabilitat social corporativa, i 
així s’anirà estenent. «Les grans com-
panyies tracten aquest tema com a 
innovació, mentre que les més peti-
tes ho faran per sobreviure», conclou 
l'empresari, qui adverteix que «tots els 
factors apunta que la RSC és un camí 
sense retorn, i cada entitat s’haurà de 
posicionar». Per això, el repte final de 
Bidea és aconseguir que coneguin el 
concepte, els seus impactes i analitzar 
els riscos i les oportunitats.

Bidea Consultors treballa per implantar, de forma efectiva 

i des del món de la consultoria, les estratègies de responsabili-

tat social corporativa i sostenibilitat a les empreses. «Aquest és 

un moviment imparable i les companyies s'han de posicionar», 

assenyala el soci i director, José Antonio Lavado.

Anna Burjalés
Barcelona

«Els factors indiquen 

que la responsabilitat

social és un 

moviment imparable»
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JOSÉ ANTONIO LAVADO considera fonamental la RSC

La consultora 

vol fer un estudi 

sobre la RSC al teixit 

empresarial català


