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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

GGeessttiióó  dd''iinnttaannggiibblleess  

  
"La reputació corporativa és quelcom a mesurar perquè està clar 

que allò que no pot mesurar-se és com si no existís" 

Charles Fombrun, Reputation Institute 
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Què és? 

ü Els béns intangibles són aquells béns no monetaris, que no es poden 
veure ni tocar físicament, que es creen durant el temps amb la pròpia 
activitat de l'organització, i que són identificables com un avantatge 
competitiu separat dels béns tangibles (com ara equipaments o recursos 
financers). 

ü Alguns dels principals béns intangibles són: 

§ El capital intel·lectual i el know-how 

§ La motivació dels treballadors 

§ L'alineació amb l'estratègia 

§ La satisfacció dels clients 
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§ La reputació i la imatge corporativa 

§ El valor de la cultura organitzacional 

§ El nivell de felicitat en el lloc de treball 

§ Les activitats de gestió del coneixement 

§ Les sinèrgies de col·laboració amb d'altres organitzacions 

ü El capital humà (les capacitats, les actituds, les habilitats i els 
coneixements que cada membre de l'organització aporta en forma 
d'actius individuals i intransferibles) és la font primària d'intangibles 
traduïbles en avantatges competitius per a les organitzacions 
actuals. 

ü Els béns intangibles són difícils de gestionar i de mesurar, però això 
no vol dir que no tinguin un valor. Aquest valor es fa manifest, per 
exemple, en les operacions d'adquisició. Sovint les organitzacions es 
taxen a un preu molt per sobre del seu valor comptable. Aquest addenda 
es coneix en finances com a partida good-will i suposa la valoració dels 
intangibles  de l'organització no subjectes a la balança comercial. La 
partida pot ser negativa, per exemple, si l'organització té greus 
problemes d'imatge. 

Eines 

Segons la naturalesa del bé a gestionar, emprarem una o altra eina. Hi ha béns 
que compten amb una tradició d'indicadors per mesurar-los i d'altres amb els 
quals haurem de ser creatius per adequar el mesurament a les característiques 
de cada organització: 

ü Planificació de l’estratègia: evidentment, l'intangible més valuós és 
l'orientació estratègica. La definició de la missió, visió i valors d'una 
organització són clau, però no deixen de ser declaracions d'intencions si 
no hi ha una alineació coherent en tots els àmbits. Hi ha indicadors 
que mesuren l'alineació amb l'estratègia dels treballadors, estimant el 
seu grau de coneixement dels grans objectius estratègics i la seva 
interiorització en l'acompliment dels processos. 

ü El quadre de comandament integral: en proporcionar informació 
periòdica sobre el nivell d'acompliment dels objectius prèviament 
establerts, el QCI permet la translació de l’estratègia de l’organització en 
objectius concrets i l'avaluació de la interrelació entre els diferents 
indicadors. Els indicadors recullen aspectes tant financers com no 
financers. El QCI afavoreix la transparència en la gestió i l’establiment 
d’un equilibri entre les accions immediates i les línies estratègiques 
(mapes estratègics).  
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ü Gestió del coneixement: eines per ordenar i fer manifestos els 
coneixements tant formals com informals: redacció col·laborativa, e-
learning, tecnologies de catalogació semàntica, etc.  

ü Capital intel·lectual: hi ha diverses eines per mesurar-lo: 

§ El mètode de la Q de Tobin (James Tobin) 

§ El valor afegit econòmic (EVA) (Stern Stwart) 

§ L'esquema Skandia de valor (Leif Edvinsson) 

§ El monitor d'actius intangibles (Sveiby) 

§ Technology Broker (Annie Brooking) 

ü Satisfacció dels treballadors: enquestes de clima, retribució variable i 
flexibilitat laboral són eines que poden impactar en aquest aspecte. 
Recentment, es parla obertament de felicitat i sorgeixen índexs que 
intenten mesurar aquest concepte com l'Índex de Desenvolupament 
Humà de la ONU o el Happy Planet Index de la New Economics 
Foundation (basat en el respectat World Values Survey). 

ü Índex de satisfacció dels clients: per a aquest intangible hi ha molts  
indicadors desenvolupats, des de les simples enquestes de satisfacció a 
iniciatives complexes com les del American Customer Satisfaction Index, 
que compta amb índexs específics per sectors d'activitat o països i que 
vincula les expectatives dels clients amb la percepció final de valor en un 
índex dinàmic i autoajustable. 

ü Reputació: és un àrea que ha crescut molt els darrers anys, en especial 
després dels escàndols financers d'organitzacions com Enron, els 
accidents mediambientals i l'auge de la Responsabilitat Social 
Corporativa. Hi ha diverses eines per mesurar-la com les del Reputation 
Institute o, a Espanya, les del el Foro de Reputación Corporativa (FRC) 
(integrat per BBVA, Telefónica, Repsol, Renfe, Abertis, Agbar, Iberia, Gas 
Natural, Ferrovial, Iberdrola i Metro de Madrid). Aquestes organitzacions 
han creat un índex que permet mesurar la reputació i comparar-la amb 
d'altres competidors. A més, permet  gestionar la reputació, ja que fa 
palesa la diferència entre els objectius de l'organització en aquest terreny 
i la percepció real que en té el públic. Es basa en un sistema d'enquestes 
periòdiques a les quals responen unes 36.000 persones.  

La dada 

Segons el primer estudi mundial sobre la imatge externa de les empreses en 
relació a les valoracions i opinions dels analistes financers (Els beneficis de la 
imatge externa elaborat pel Corporate Reputation Watch de Hill & Knowlton), 
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una aclaparadora majoria d'analistes de tot el món (90%) estan d'acord que la 
reputació té una correlació directa amb els beneficis per als accionistes. L'estudi 
posa de manifest que transmetre una imatge positiva al món exterior ajuda a 
tota organització a seleccionar i retenir els millors treballadors, augmentar les 
vendes i establir relacions estratègiques d'èxit. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRES ÀREES DE LA GESTIÓ D'INTANGIBLES 
 

Per la seva pròpia naturalesa, hi moltes possibles 
vies d'abordatge de la gestió d'intangibles. En 
termes generals, és útil distingir entre les següents 
tres grans àrees d'intangibles ja que precisen 
d'eines molt dispars. 

1. CAPITAL HUMÀ 

. Capacitat per transformar els coneixements, 
actituds i valors de les persones en recursos 
generadors de riquesa 

. Una correcta adequació de les competències a 
la definició dels llocs evita gaps de 
competències 

2. CAPITAL ESTRUCTURAL 
 

. La cultura de l'organització, el seu lideratge i 
l'alineació dels treballadors amb els objectius 
estratègics 
 
. També engloba el clima, la satisfacció dels 
treballadors i la seva capacitat de compartir 
coneixements i solucions 

 

3. CAPITAL RELACIONAL 

. Engloba les relacions amb els stakeholders, 
clients i proveïdors 

. Els components clau són la satisfacció dels clients, 
la reputació corporativa i la imatge de marca 
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L’experiència 

 

 

ü La tradicional preocupació de Bankinter per les expectatives dels seus 
grups d'interès s'ha vist reflectida en la creació, en l'any 2006, de 
l'Oficina de Gestió de la Reputació (OGR), organisme que, sota la 
tutela directa del president, busca integrar el conjunt de treballadors sota 
el lema: “La reputació del banc la creem i la destruïm cadascuna de les 
persones que hi treballem, amb les coses que fem i com les fem”. 

ü La OGR va néixer amb la missió de gestionar, d'una manera eficaç i 
innovadora, la reputació de Bankinter a través de la millora de la seva 
relació amb els seus principals grups d'interès, especialment amb clients i 
treballadors. 

ü Aquesta àrea de reputació, tutelada directament per la presidència, 
habilita els treballadors com a eix sobre el qual ha de girar l'activitat 
d'avaluació, consulta i millora de tots els processos que influeixen en la 
reputació de l'organització. 

ü Per a donar suport a la OGR s'ha creat un Comitè de Reputació, 
encapçalat pel president, i que integra els màxims responsables 
d'aquelles àrees del banc més directament relacionades amb la gestió de 
la reputació: Qualitat, Govern Corporatiu, Màrqueting, Producte, 
juntament amb consultors externs. Les decisions d'aquest òrgan, 
vinculants, són elevades directament al Comitè de direcció de Bankinter. 

ü El principal objectiu de la OGR és d'establir una interlocució 
permanent i constant amb clients, treballadors i societat, que permeti 
conèixer en major profunditat què és el que els inquieta i les 
expectatives que tenen sobre el banc. 

ü Mesurar la diferència entre el que es fa i com es percep el que es 
fa els permet identificar àrees de millora i establir objectius i reptes. El 
principal objectiu del 2008 ha estat el desenvolupament d'un Model de 
Mesurament de la Reputació: 

§ Mesura allò que es fa per als grups d'interès a través d'indicadors 
quantitatius 

§ Mesura la percepció que tenen aquests grups d'interès per als 
quals es pretén crear valor: mitjans de comunicació, ONG's, 
fundacions, estudiants, accionistes i analistes financers 

ü Bankinter presenta anualment, de forma separada, un Informe de 
Responsabilitat Corporativa. La comunicació es reporta d'acord als 
criteris G3 en el seu nivell més exigent (A+) i conté totes les dades 
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exigides per Global Reporting Initiative (GRI). A més, estan verificats per 
l'auditor extern PriceWaterhouseCoopers. 

 

 

 

ü El centre tecnològic multidisciplinari Cemitec va fer front a un procés de 
canvi i a un nou model de negoci adaptant la concreció de les diferents 
actuacions de la política de RH a la gestió d'intangibles. Aquest ús del  
model de l'EFQM  li va valer la Menció Especial dels Premis Capital 
Humano 2005 en la categoria de Gestió Integral de RH. 

ü Aquesta organització navarresa de recerca i innovació tecnològica 
avançada compta amb una plantilla de 49 persones, de les quals el 76% 
són enginyers, és a dir, persones de gran talent i de difícil retenció pel 
seu gran valor en el mercat laboral. El focus de les seves activitats rau en 
l’electrònica, materials metàl·lics, mecànica de Fluids, enginyeria tèrmica 
i materials polimèrics. 

ü Un dels trets destacats del seu nou model és la corresponsabilitat en 
la funció dels RH. L'autonomia del Departament de RH en 
l'acompliment de la funció es complementa amb la coparticipació d'altres 
nivells organitzatius: 

§ El director general, que col·labora amb una dedicació aproximada 
del 50% 

§ El coordinador i líder de Disciplina Tecnològica (RPL), que participa 
fonamentalment en Selecció i Acollida, Formació i Comunicació 
Interna 

§ L'equip comercial, que intervé en Formació i Desenvolupament i en 
Avaluació del rendiment 

§ El responsable de Prevenció de Riscos Laborals, que participa en 
aquesta matèria amb una dedicació aproximada del 30% 

ü En l'eix de persones van plantejar-se uns objectius acompanyats dels 
corresponents indicadors i criteris de mesurament: 

§ Increment del nivell mitjà de coneixements/experiència: 
fins ara s'havia realitzat una mesura qualitativa basada en mapes 
del capital de coneixement. El nivell va evolucionar d'una mitjana 
mitja-baixa el 2002 a una mitja-alta el 2004. A partir de 2005 el 
mesurament intel·lectual es realitza de forma quantitativa 

§ Increment del lideratge: el canvi introduït al 2002 en 
l'estructura organitzativa va permetre donar protagonisme a un 
major nombre de persones i consolidar un estil de direcció basat 
en el lideratge d'equips. Una vegada consolidada la nova 
estructura organitzativa i implantada la nova estructura de gestió i 
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comunicació, la participació efectiva (amb implicació i compromís) 
s'ha anat incrementant de forma gradual 

§ Alta motivació i baixa rotació: quant a l'Índex de satisfacció de 
les persones, el resultat del mesurament del 2003 va ser del 
67,7% (opinió vs. expectativa). Quant a motivació el resultat 
també va ser satisfactori en el mesurament realitzat de forma 
qualitativa a través de les entrevistes d'avaluació del rendiment, 
seguiment de l'activitat i en les diferents accions de comunicació. 
El nivell de rotació el 2004 va ser de 4,3% (el 2003 va ser similar). 
L'anàlisi específica va demostrar que els casos de canvi es van 
donar per motius aliens al treball i al centre. En els anys anteriors 
aquest índex havia estat major i es localitzava en professionals 
amb major capital intel·lectual 

§ No conflictivitat social: el 2001 era molt alta i la dedicació 
principal de RH era la negociació de les condicions laborals. Això 
s'ha reduït notòriament essent, en l'actualitat, un assumpte 
solucionat 

§ Increment de l'orientació al client: el nivell mitjà 
d'acompliment el 2002 era baix. A partir de 2003 aquest nivell es 
mesura quantitativament a través d'una eina dissenyada a aquest 
efecte. El 2004, el resultat va ser del 65%. La xifra de negoci amb 
empreses va viure un augment del 250% en el període 2001-2004 
en les quatre disciplines estratègiques, havent-se incrementat 
significativament la seva complexitat i valor afegit 

ü Quant a reputació, cal destacar que el 100% dels clients estratègics 
repeteix i s'ha ampliat l'àmbit, profunditat i abast dels treballs. Els clients 
transmeten les seves experiències i satisfacció a d'altres organitzacions, 
facilitant i propiciant la captació de nous clients. A més s'ha millorat el 
posicionament; organitzacions amb tradició de col·laboració amb 
centres tecnològics de prestigi contemplen ara Cemitec com una opció 
vàlida. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Reputation Institute 

Portal de la reconeguda institució mundial en l’estudi sobre la gestió de la 
reputació de les empreses. 

http://www.reputationinstitute.com  

Corella, Arantxa. “La reputació corporativa no funciona sense transparència”. 
Cinco Días, 23/05/2005. 

Entrevista de Cinco Días a Charles Fombrun, director executiu del Reputation 
Institute: "És important destacar la idea que la reputació corporativa és 
quelcom a mesurar, perquè està clar que allò que no pot mesurar-se és com si 
no existís." 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4051  

 

The Happy Planet Index 

És un indicador del benestar humà i de l’impacte ambiental dels països. 

www.happyplanetindex.org 

Subirats, Joan.” Article d’opinió: La felicitat està de moda”. El País, 15/03/2007. 

En pocs dies han coincidit diversos estudis i notícies que ens parlen de la 
felicitat. A diferència d’allò que podríem imaginar, son els països nòrdics els que 
mostren un major grau de felicitat. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5746  

 

The American Customer Satisfaction Index 

Un índex que mesura l’economia nordamericana en termes de satisfacció de 
clients. Malgrat fa referència a un país en concret constitueix un referent pels 
mercats occidentals. 

http://www.theacsi.org  
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