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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

RRHH  ccoomm  aa  ssooccii  eessttrraattèèggiicc  

"Cal expandir l’agenda de RH per incloure-hi la definició i creació 
d’alternatives estratègiques” 

Wayne Brockbank 
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Què és? 

ü La transformació de RH en un soci estratègic suposa l’assumpció de 
funcions estratègiques alineades amb la missió de l’organització, en 
detriment de les tradicionals funcions operatives o administratives, en una 
perspectiva d’impacte a mitjà i llarg termini. 

ü Algunes d’aquestes funcions estratègiques són: 

§ Disseny de plans de carrera 

§ Captació i retenció de talent 

§ Intervenció en processos crítics (fusions, adquisicions, etc.) 

§ Creació d’una cultura d’innovació i creativitat 

§ Difusió de l’avaluació del rendiment a tota l’organització 
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§ Orientació dels RH als clients i a les tendències canviants de 
mercats altament competitius 

§ Optimització de l’estructura organitzativa 

§ Creació d’una organització susceptible de gestionar i integrar el 
canvi 

ü Els beneficis per a l’organització de poder comptar amb uns RH que 
actuïn com a soci estratègic són: 

§ Major avantatge competitiu 

§ Major integració transversal 

§ Capacitat d’anticipació a canvis 

§ Retenció del talent 

ü Els beneficis per a RH d’assumir aquesta funció són: 

§ Major visibilitat del valor afegit que aporten 

§ Augment del seu poder decisori en el conjunt de l’organització 

§ Capacitat d’impulsar polítiques amb un sòlid suport de la direcció 

§ Eliminació de tasques administratives rutinàries 

§ Un major coneixement de l’organització i del seu entorn 
competitiu. 

Eines 

Hi ha diverses eines que poden servir per avançar cap a uns RH més 
estratègics.  

ü Externalització dels RH: consisteix en transferir alguns dels processos 
del departament de RH a un proveïdor extern d’una manera estable i en un 
marc de col·laboració, seguiment i control permanent. Deslliura a RH de 
càrregues administratives com la gestió de nòmines, actualitzacions legals, 
processos de selecció, etc. 

ü  Política de comunicació: si RH ha d’esdevenir un soci intern que 
informi o participi del Comitè de Direcció i respongui davant el Director 
General ha d’adequar el seu llenguatge i la comunicació de les seves 
polítiques als codis que s’empren a l’alta direcció. Això implica presentar els 
plans d’acció acompanyats d’una avaluació de costos i d’impacte. Tot i 
que moltes accions de RH són difícils de quantificar s’ha de fer l’esforç de 
presentar-les en termes de cost/benefici. També cal presentar les polítiques 
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en relació a l’estructura organitzacional i a les tendències de l’entorn 
competitiu. Evidentment, perquè aquesta comunicació sigui possible han 
d’estar oberts els canals que la facin possible i ha de comptar amb la 
receptivitat de la direcció. 

ü Transversalitat: una funció estratègica requereix un coneixement 
transversal de totes les àrees de negoci. Aquest coneixement pot assolir-se 
a través de la pròpia composició de l’equip de RH o d’una transversalització 
dels seus components: estades a diferents departaments, formació 
específica o, fins i tot, l’adjudicació de funcions de RH als responsables de 
les diferents àrees.  

ü Participació: RH ha de participar des dels estadis inicials en la definició 
de les estratègies i en la seva implantació. La presència de protocols per a la 
definició de projectes pot ajudar a codificar i formalitzar aquesta 
participació. 

La dada 

Hi ha estimacions dispars sobre l’evolució de la funció estratègica dels RH al 
nostre país. Segons l’Informe Cranfield-Esade de 2006 hi ha una regressió en 
aquesta funció i només un 30% dels Directors de RH participa en els Comitès 
de Direcció.  

Tanmateix, altres informes, com el de la Consultora Krauthammer, apunten una 
creixent percepció de la importància dels RH en les organitzacions. Segons 
aquest darrer, més del 50% dels directius creu que estan destinats a exercir un 
rol crític. 

Guia de Treball 

Hi una sèrie de preguntes que cal plantejar-se en el moment de dissenyar i 
implementar qualsevol política de RH i que ens serviran com a termòmetre del 
nostre grau d’implicació estratègica: 

 

 

 

 

REACTIUS O PROACTIUS? 

• Estem responent a una situació crítica (fusió, 
adquisició), a un conflicte de clima o a un problema 
sobrevingut? Ser reactius no és ser estratègics. 

• Estem anticipant canvis en l’entorn competitiu o 
prevenint problemàtiques? Creant estratègies de 
futur alternatives o canviant la cultura? En aquest 
cas estem sent estratègicament proactius. 
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CURT O LLARG TERMINI? 

• La política proposada respon a una necessitat 
urgent? Resol una situació de manera provisional? 
Una mentalitat de “qui dia passa, any empeny” no 
és estratègica. 

• Estem creant valor a llarg termini? Hem previst les 
derivacions futures d’aquesta política? Pensar en 
termes de projecció temporal és ser estratègics. 

 

 SECTORIAL O TRANSVERSAL? 

• Estem definint una política de formació per a un 
departament? O una política d’avaluació del 
rendiment només per a determinats treballadors? 

• Una política estratègica es dissenya per a tota 
l’organització, no per a elements aïllats.  Té en 
compte les implicacions a diferents nivells i 
estructures organitzatives. 

 DISPERSA O INTEGRADA? 

• Estem fent accions a mode de pedaç? No hem mirat 
quins recursos existents podem reaprofitar?  

• Una política estratègica preveu la connexió amb 
d’altres polítiques existents o futures. Ha d’integrar 
elements diversos i evitar la fragmentació i 
desconnexió. 

 

 POC VALOR O ALT VALOR AFEGIT? 

• Estem esmerçant esforços en accions rutinàries i 
administratives? Ens perdem en qüestions de 
procediment i perdem de vista l’objectiu?  

• Ser estratègics és centrar-nos en accions crítiques 
per a l’èxit de l’organització, tant en el seu 
funcionament intern com en el seu posicionament 
al mercat. 
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L’experiència 

 

ü DHL International España, organització de transport aeri i de logística 
contractual, va decidir impulsar un Pla Estratègic de Recursos Humans a 
tres anys vista (2001-2003). L'organització vivia un moment de canvi 
organitzatiu important, passant d'una estructura territorial a una estructura 
comercial orientada als clients i una gestió centralitzada. 

ü  Diverses raons impulsaven aquest pla: 

§ Millorar l'eficàcia conjunta de l'organització 

§ Millorar la gestió interna de l'equip de RH 

§ Donar suport i promoure la tasca de RH, dotant-la de visibilitat i 
valor afegit 

ü L’elaboració del pla va ser molt inclusiva i van participar-hi: 

§ L'equip del departament de RH 

§ El director de RH (coordinador i responsable del projecte 
preliminar) 

§ El comitè de direcció o el director general 

§ El comitè de seguiment (controla la correcta execució  del pla) 

ü Els objectius eren: 

§ Millorar l’eficàcia conjunta de l’empresa 

§ Millorar la gestió del propi equip de RH 

§ Promocionar la funció de RH dotant-la de valor afegit i visibilitat 

ü El Pla va estar precedit una fase d’anàlisi i documentació de la situació i 
el seu desenvolupament va estar sotmès a un control i revisió continus. 

ü El Pla va servir com a marc d’integració de diversos plans d’acció: pla 
de contractació, de disseny de carreres, d’incorporació de personal a RH, 
etc. 

ü El Pla Estratègic va reforçar la vinculació entre RH i la resta del negoci 
i va augmentar el seu impacte i prestigi en l’organització. 
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En la seva 6a edició, l'informe Cranfield-Esade no dóna lloc a concessions, 
proposant una reflexió sobre el valor estratègic dels departaments de RH. Entre 
altres coses, descobreix que les mesures de flexibilitat i conciliació no són tan 
prioritàries. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5501 

 

Brockbank, Wayne. “If HR were really strategically proactive: present and 
future directions in HR’s contribution to competitive advantage”. Human 
Resource Management, 1999. (Article consultat on line: 17/05/2005) 

Resum de l'article del professor Wayne Brockbank: "Si RH realment fos 
estratègicament proactiu: direccions presents i futures en la contribució de RH 
a l'avantatge competitiu." 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/67500825/PDFSTART 

Traducció disponible a factorhuma.org: 
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3907  

 

Longman, Andrew. “HR’s role in Project Management”. Human Resource 
Executive Online, 02/05/2006. (Article consultat on line: 29/06/2006) 

RH pot ajudar a l'organització en qualsevol projecte important. L'empresa 
necessitarà que els empleats entenguin la importància de cada projecte o 
precisarà de sistemes i d'una cultura de l'acompliment que premiïn la implicació 
dels participants. 

http://www.hreonline.com/HRE/story.jsp?storyId=5081457  

Traducció disponible a factorhuma.org: 
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5137 


