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UUNN II TTAATT   DD EE   CC OO NN EE II XX EEMM EE NNTT   

GGeessttiióó  ddee  ll ’’aaccoommppll iimmeenntt  
"El treballador es motiva si sap allò que se li demana i on encaixa 

en els objectius estratègics més amplis de l’organització” 

Gary Browning 
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Què és? 

ü Allò que tradicionalment s’ha conegut com a avaluació de 
l’acompliment és un procés d’anàlisi sistemàtic i periòdic de l’eficàcia del 
treballador en relació a les demandes del lloc de treball. Normalment es 
realitza amb una freqüència anual o biennal.   

ü Les principals aplicacions de l’avaluació de l’acompliment són: 

§ Disseny de plans de carrera 

§ Disseny de programes de formació 

§ Sistemes retributius vinculats a l’acompliment 

§ Planificació de successions 

§ Estratègies de sortida 
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§ Ajustos en els processos de selecció en funció de les dades 
empíriques de l’acompliment de les noves incorporacions 

ü Donada aquesta posició central de l’avaluació de l’acompliment en 
relació a molts processos claus de RH, alguns experts proposen substituir el 
terme avaluació de l’acompliment pel de gestió de l’acompliment. 

Ø Més enllà d’un simple canvi semàntic, lligar la gestió al rendiment 
implica fer evolucionar el procés des d’una avaluació marcada per 
l’afany de classificar, clarificar i etiquetar a una gestió marcada 
per la vocació d’orientar, estimular i motivar. L’avaluació no és 
doncs la fotografia d’un objecte estàtic, sinó el punt de partida d’un 
procés de canvi i millora dinàmic. La gestió de l’acompliment es 
converteix així en un procés circular de millora de l’acompliment. 

ü Els avantatges organitzatius d’una gestió de l’acompliment així entesa 
són: 

§ Clarificar rols, responsabilitats i expectatives 

§ Ser una eina d’autoconeixement i de fixació d’objectius de millora 

§ Induir un tipus de direcció més participativa 

§ Oferir transparència i equitat en els sistemes retributius 

Eines 

Els tipus d’indicadors usats depenen de la naturalesa dels objectius que 
pretenem mesurar. Els indicadors en molts casos van vinculats a un sistema 
de direcció per objectius. Podem ordenar els objectius en funció de diferents 
vectors: 

ü Segons el seu àmbit: 

§ Objectius d’organització o departament 

§ Objectius del lloc de treball 

ü Segons el resultat: 

§ Objectius de rendiment: vinculats al pressupost 

§ Objectius de procés: vinculat al desenvolupament de plans 
concrets 

§ Objectius de millora personals: quan es detecten carències sobre 
les que cal incidir 

ü Segons el criteri de medició: 
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§ Quantitatius: es mesuren mitjançant la recollida de dades 
numèriques com ara com ràtios, tants per cents de desviació, etc. 

§ Qualitatius: se segueixen mitjançant eines com escales de 
valoració, que avaluen els treballadors situant-los en diferents 
nivells dins una sèrie de factors ponderats amb un determinat pes 
relatiu 

Ø Es recomana evitar eines com els rànquings de comparació entre 
treballadors perquè les demandes dels diferents rols són molt diverses 
i no és un format constructiu que creï un clima de confiança.  

Ø Cal usar avaluacions provinents de fonts múltiples com el feedback 
360º  per sobre de sistemes verticals on només avalua el superior 
immediat.  

ü Entrevistes: la comunicació personal és clau per aconseguir la confiança 
i la implicació en els objectius a acomplir. Un clima de confiança i de 
transparència facilitarà en gran mesura la gestió de l’acompliment. Alguns 
experts recomanen una conversa contínua que eviti limitar el contacte al 
moment de l’avaluació anual. 

ü Software: hi ha diverses solucions de software per informatitzar els 
processos de gestió de l’acompliment. Tanmateix, cal tenir present que un 
software és tan vàlid com ho siguin les dades que s’hi introdueixen. En cap 
cas, pot eliminar la necessitat d’un feedback i d’un seguiment personalitzat. 

 

La dada 

Segons un estudi realitzat entre 51 grans organitzacions espanyoles i publicat 
per Capital Humano en el seu número 212 de juliol de 2007, el principal 
propòsit de l’avaluació de l’acompliment és el desenvolupament professional, 
seguit molt de prop pels plans de retribució i la formació. Una mancança 
detectada per l’estudi és la poca implantació de l’avaluació per part de fonts 
múltiples: en una gran majoria dels casos només el superior immediat realitza 
l’avaluació. 
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SUPORT A L’ACOMPLIMENT 
 

És l’estadi més important, però també el més 
desatès. La gestió de l’acompliment no pot limitar-
se a l’avaluació anual.  

 

• Feedback durant l’any en el qual el responsable 
acompanya i observa com es desenvolupa 
l’acompliment 

• Es realitza un seguiment de les activitats 
formatives 

 

AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT 
 

Es revisa de manera conjunta i constructiva entre 
el responsable i el treballador l’acompliment 
aconseguit. Els components bàsics són: 

• Autoavaluació 

• Revisió de l’acompliment en funció dels 
indicadors prèviament establerts 

• Sessions grupals de contrast. L’avaluació 
encara fa massa èmfasi en el component 
individual, quan sovint el rol del grup en 
l’acompliment és crucial 

• Avaluació per part de  fonts múltiples: cap, 
companys, subordinats, proveïdors, etc. en un 
sistema de feedback 360º 

 

PLANIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT 
 

• Definició del que s’espera del lloc de treball. 

• Establiment dels objectius individuals i d’equip. 

• Planificació de la formació. 
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L'experiència 

 

ü L’any 2001 el Museu Guggenheim Bilbao va implantar el sistema de 
gestió per competències i va dissenyar el pla de formació d’acord amb 
aquest sistema de gestió. Tota aquesta política de RH pivota sobre 
l’avaluació de l’acompliment. L’objectiu de l’avaluació és garantir que totes 
les persones del Museu puguin aplicar eficientment les seves capacitats 
individuals i desenvolupar tot el seu potencial. 

ü  Una cop a l’any, durant els mesos de gener i febrer es desenvolupa el 
procés d’avaluació de l’acompliment i les competències. Aquest procés 
comença amb l’autoavaluació que totes les persones del Museu realitzen 
amb caràcter previ a l’avaluació posterior per part dels responsables de 
processos i subprocessos. 

ü El mètode seguit és el de l’avaluació en cascada de manera que els 
responsables de processos avaluen als responsables dels subprocessos i 
aquests, al seu torn, als col·laboradors del seu subprocés. Cadascuna de les 
avaluacions es realitza en una fase inicial en forma d’esborrany i comentant-
la, si es considera necessari, amb el responsable del procés. 

RECOMPENSA DE L’ACOMPLIMENT 
 

Recompensa tant retributiva, en forma de plans de 
retribució, com no retributiva a través 
d’oportunitats de carrera.  

• Les bandes salarials establertes a 
l’organització han de tenir un cert marge que 
permeti recompensar l’acompliment dins una 
mateixa banda salarial 

• En aquesta línea és útil l’ús de matrius de mèrit 
formades per files amb els resultats de 
l’avaluació i columnes amb la situació de cada 
treballador dins la banda salarial. D’aquesta 
manera hi ha més marge d’increment de la 
retribució d’un treballador amb excel·lent 
acompliment si la seva posició salarial de 
partida estava per sota de la mitjana del 
mercat 
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ü Després se celebra l’entrevista d’avaluació d’una durada aproximada 
de 45 minuts amb l’objectiu de detectar oportunitats de 
desenvolupament, de millora i de formació en les persones. A més, en 
aquesta entrevista, l’avaluat pot comunicar a l’avaluador qualsevol 
oportunitat de millora que detecti en relació al seu rol de responsable de 
procés o subprocés. 

ü Després de l’entrevista la informació és processada per l’avaluador en un 
suport definit per un catàleg de competències (incorporat a la Intranet 
corporativa) que cada any s’actualitza en funció de la detecció de noves 
competències o l’eliminació d’algunes. 

ü  El model de competències del Museu Guggenheim Bilbao defineix com a 
competència només aquelles demostrables (si no es pot verificar i mesurar 
que una persona té una competència no es pot considerar que la té) i que 
apuntin a un potencial d’acompliment. Es divideixen en dos tipus: 

§ Competències transversals de gestió: habilitats que es 
requereixen en aquells rols l’acompliment dels quals implica una 
gestió important de persones i/o recursos 

§ Competències tècniques: són les competències específiques de 
les activitats del Museu en les diferents àrees de coneixement 
especialitzat 

ü Un cop finalitzat el procés d’avaluació el Responsable del Procés de 
Gestió de Persones analitza els indicadors individuals i globals, en especial, 
el percentatge d’avaluacions ben realitzades i el nivell competencial del 
Museu Guggenheim. A més, es defineixen les accions de millora per a 
l’any següent. 

ü Totes les persones del Museu poden veure les competències que es 
refereixen al seu rol i la seva avaluació de competències a través de la 
Intranet.  

 

 

ü La organització de serveis financers Rabobank International ha implantat 
un sistema de gestió de l’acompliment a través de l’eina ActivePerformer 
que permet gestionar el procés complet d’avaluació de forma online, des de 
la creació dels qüestionaris fins al desplegament dels processos per tota 
l’organització. 

ü ActivePerformer va aconseguir reduir significativament el temps que RH 
emprava gestionant aquests processos en paper. A través de sistemes 
d’alertes automàtiques, informes de seguiment i millora dels processos, el 
banc va aconseguir dur a terme una gestió més eficient i alineada amb els 
objectius.  
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ü L’organització intenta garantir que totes les persones siguin avaluades de 
forma consistent i efectiva, més enllà dels factors específics de la seva 
localització o de la seva àrea de negoci. Aquesta solució ha permès millorar 
la relació entre el manager i l’empleat, proporcionant-los eines útils per 
ajudar-los a estructurar les seves entrevistes d’avaluació de l’acompliment, 
definint de forma coherent tant els objectius personals com els del 
departament, línia de negoci i els del propi banc. 

ü Gestionar els seus processos d’avaluació d’acompliment de forma 
unificada i global ha significat incrementar la seva transparència dins i fora 
de l’organització. D’altra banda, treballar en les àrees que són crítiques per 
arribar als objectius ha permès avaluar i reconèixer la contribució de cada 
persona de forma objectiva i constructiva. 

ü Aquest sistema ha suposat que Rabobank International hagi decidit 
replantejar-se la seva estratègia de sistemes de gestió de persones, posant 
l’èmfasi en la integració dels sistemes i en la consistència de la informació. A 
més, permet a RH oferir sistemes de reporting útils. Els principals beneficis 
d’aquesta estratègia són: 

§ Assegurar que la gestió dels processos d’avaluació de 
l’acompliment són globals, transparents i mesurables 

§ Facilitar als managers la realització dels seus processos, 
aconseguint que les avaluacions realitzades dins de termini superin 
el 90% 

§ Proporcionar visibilitat per identificar necessitats de 
desenvolupament, planificar successions i poder gestionar el talent 
de forma efectiva 

§ Permetre tenir un seguiment anual de l’evolució de l’acompliment 
de les persones i proporcionar informació per al disseny de plans 
de compensació 

§ Optimitzar les anàlisis d’indicadors de retenció i desenvolupament 
dels millors talents 

Materials 
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