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IInntteerriimm  MMaannaaggeemmeenntt  

"La transferència de coneixement entre l'interim manager i 
l’organització és essencial per a un retorn de la inversió” 

Mark Fraser  
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Què és? 

ü L'interim management és la incorporació d’un professional sènior en 
l’alta direcció per tal de resoldre necessitats conjunturals de l’organització. El 
terme anglès interim fa referència a la limitació temporal de la seva tasca, 
no a que realitzin tasques de substitució. Algunes traduccions d’aquest 
concepte són direcció a temps parcial o direcció de transició.  

ü Els interim managers són professionals sèniors molt experimentats en 
alta direcció que solen estar a l’últim terç de la seva carrera (encara que la 
seva edat mitjana està disminuint) i volen treballar en projectes curts 
(generalment de mig any a dos anys) que suposin un repte i un enfocament 
vers els resultats. A diferència d’un consultor, l'interim manager és un 
executiu que implementa un projecte d’acció des de la plena dedicació.  

ü L’origen d’aquesta figura la trobem a l'Holanda dels anys setanta on una 
legislació laboral molt restrictiva induïa a la contractació de sèniors de 
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manera temporal. Després la figura es va estendre al Regne Unit i als EUA 
durant la crisis dels anys vuitanta. 

ü Les tasques d’un interim manager es caracteritzen pels següents trets 
definitoris: 

§ Requereixen una participació directa i un seguiment constant 

§ Duració predefinida amb el client i generalment breu 

§ Requereixen una direcció legitimada amb autoritat efectiva 

§ Precisen d’un lideratge flexible, àgil i adaptable al canvi 

ü Els avantatges de la contractació d’un interim manager per a les 
organitzacions són: 

§ Aporten una experiència molt valuosa que sovint costa anys de 
trobar o produir a dins de l’organització 

§ En venir de fora, tenen una visió objectiva de l’organització, sense 
prejudicis heretats 

§ Suposen un cost limitat i puntual, no un cost fix 

§ Eviten que els equips funcionals de l’organització hagin de 
diversificar esforços. És el cas de les organitzacions petites i 
mitjanes 

Eines 

Els interim managers serveixen per gestionar situacions com: 

ü Projectes puntuals a curt termini i gran impacte com la posada en 
marxa d’una nova tecnologia a l’organització. És el cas més habitual. 

ü Crisis econòmiques: ja als vuitanta es va corroborar la relació entre les 
crisis econòmiques i un increment de la figura de la direcció de transició. 
L’explicació es troba en dos factors: 

§ Durant les crisis econòmiques les persones es tornen més reticents 
a canviar de lloc de treball de manera que es congela la 
circulació del talent 

§ Les organitzacions són més reticents a augmentar els costos 
fixos amb contractacions estables 

ü Crisis de direcció: quan es produeix un procés de substitució de la 
direcció que es preveu llarg i es vol evitar un buit de poder. 
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ü Start-ups: empreses de nova creació, generalment amb una direcció 
tècnicament molt competent però poc experimentada en altres àrees de 
gestió. És el cas de moltes organitzacions de noves tecnologies. 

ü Escissions de línies de negoci: quan una empresa decideix independitzar 
una divisió i no vol desprendre’s d’executius. 

ü Fusions i adquisicions: processos sempre complicats on un interim pot 
pilotar les turbulències del període de canvi a l’espera de poder configurar 
una direcció estable a llarg termini.  

ü Entrada d’un nou soci: pot anar acompanyada de l’exigència de la 
contractació d’un directiu a efectes de transparència. 

La dada 

A Gran Bretanya —on aquest model té més tradició— s’estima que el 80% de 
les organitzacions han estat usuàries d’un mercat de professionals que l’any 
2005 rondava les 8.000 persones. A França aquest nivell d’ús baixa fins el 60%. 
Segons dades de Personneltoday.com el salari mitjà d’un d’aquests 
professionals és d’uns 500€ per dia. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK 

SELECCIÓ 
 

• El procés de selecció de professionals tan 
qualificats és especialment delicat. Es recomana 
una procés de selecció ràpid i condensat. 

• S’ha d’involucrar els directius implicats en el 
procés durant la selecció. Cal que l'interim sigui 
vist com la solució a una situació generalment 
acceptada i no com una imposició. 
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COMUNICACIÓ 
 

• És molt important realitzar una comunicació 
directa a la resta de la direcció i als 
comandaments intermedis que deixi clara la 
posició de l'interim dins l’organigrama. 

• La comunicació busca evitar l’efecte de rebuig i 
que l'interim sigui percebut com una amenaça. 
Això generaria actituds de boicot, retenció 
d’informació i poca cooperació.  

ACOMPANYAMENT 
 

• Els primers dies del projecte ha de comptar amb 
el suport d’un altre director sènior coneixedor 
de l’organització. 

• Ha de comptar amb línies obertes de reporting i 
consulta per evitar un efecte d’isolament de la 
resta de l’organització. 

FINALITZACIÓ 
 

• Planificació de la seva sortida per evitar 
ruptures brusques. 

• Realitzar una avaluació i un seguiment dels 
resultats del procés. 

• Consolidar l’expertesa que l'interim hagi deixat 
a l’organització. 

 

ESTABLIMENT D’OBJECTIUS 
 

• La direcció ha de comunicar amb claredat a 
l'interim manager quins són els objectius, 
terminis, recursos i duració de la seva tasca. Cal 
parlar també de quin llegat s’espera que deixi a 
l’organització. 

• S’han de pactar des d’elements tan bàsics com 
el nom amb el qual se’l coneixerà dins 
l’organització fins a la delimitació de poders i 
responsabilitats. Això evitarà conflictes amb 
l'staff actual. 
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L'experiència 

 

ü Segons Paul Botting, president de la britànica Interim Management 
Association, els 50% dels seus associats treballen en l’administració 
pública i una part significativa ho fa al Sistema Nacional de Salut Pública 
(NHS) de la Gran Bretanya. Aquesta incorporació d'interim managers al 
sector públic és un canvi cultural que anys enrere hagués suscitat molts 
recels. 

ü Aquest canvi acompanya el procés de creixent personalització dels 
serveis que ofereix el NHS, introduint més autonomia i opcions per als 
pacients. La majoria de tasques de les quals s’ocupen tenen a veure amb 
problemes localitzats, la conclusió d’un projecte o la minimització de riscos 
molt concrets.  

ü La principal diferencia amb un consultor és que aquests professionals no 
només ofereixen un paquet de possibles solucions als problemes, sinó que 
també s’encarreguen de la seva implementació. 

ü Un dels problemes d’organitzacions gegantines com el NHS es que 
executen moltes tasques crítiques al mateix temps. Això implica que no es 
puguin fer girs copernicans en una de les seves àrees sense alterar-ne 
d’altres de delicades. Per tant, els interim managers han d’actuar i trobar 
solucions creatives dins els límits que ofereix la pròpia estructura 
organitzativa. Tanmateix, un avantatge que assenyalen és que quan una 
organització crida un interim manager ja compta amb una predisposició 
positiva envers el canvi. 

ü La reacció de la resta de treballadors del sector públic inicialment és de 
certa resistència al canvi. Tanmateix, segons afirmen els interim managers 
quan la resta s’adona que han vingut a col·laborar i tirar endavant projectes, 
aquesta actitud canvia. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  
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La crisi multiplica la demanda de directius temporals per sanejar o tancar 
empreses. Els interim managers són professionals d'alt nivell que treballen en 
una empresa amb projectes que solen durar entre 6 i 18 mesos, o fins i tot uns 
quants dies. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7594  

 

Interim Management o Direcció de Transició 

Article de Dirk Kremer de Q Management de Transició, organització radicada a 
L´Ametlla del Vallès sobre els avantatges d’aquesta figura de contractació.   

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1345 

 

Interim Management Association (IMA) 

Organització del Regne Unit que agrupa a interim managers i els representa 
davant possibles empleadors.  

http://www.interimmanagement.uk.com 

 

Institute of Interim Management 

Organització d'interim managers amb codis de bones pràctiques professionals i 
que s’ocupa de la seva acreditació. 

http://www.ioim.org.uk  
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