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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LLaa  ggeessttiióó  ppaarrttiicciippaattiivvaa  

"La suma de petites coses produeix el gran canvi” 

Julio Pérez 
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Què és? 

ü La gestió participativa és un model de millora organitzativa basat en 
l’aprofitament dels canals de comunicació ascendent des dels treballadors a 
la direcció. La direcció ha de facilitar, avaluar i, si pertoca, aplicar les 
iniciatives de millora rebudes mitjançant aquests canals. 

ü La gestió participativa pretén aprofitar la creativitat present a tots els 
nivells de l’organització i concretar-la en innovació, és a dir, en una millora 
dels processos o del rendiment dels recursos que signifiqui un avantatge 
competitiu. 

ü La gestió participativa es fonamenta en una bona política de 
comunicació interna, que estructuri i canalitzi el conjunt de missatges que 
s’intercanvien els diferents agents col·lectius (equips o àrees) o individuals 
que formen part de la mateixa organització. 
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ü La gestió participativa té una especial importància en un marc laboral 
fortament caracteritzat per la gestió del coneixement, la gestió per objectius 
i la necessitat de fidelització del personal qualificat. 

ü La gestió participativa s’insereix dins d’una política de millora 
permanent, és a dir, de petits canvis progressius i continuats que milloren 
l’organització sense necessitat de grans transformacions estructurals. És una 
cultura del detall com a via cap a l’excel·lència.  

ü La gestió participativa es fonamenta en el principi de proximitat als 
processos: qui està més a prop d’una tasca és qui millor la coneix i qui 
millor pot millorar-la.   

ü La gestió participativa té efectes molt positius sobre l’organització: 

§ Reforça la implicació del personal en els objectius de l’organització. 

§ Augmenta el compromís i la responsabilitat dels treballadors. 

§ Millora el clima laboral. 

§ Crea organitzacions innovadores (amb creativitat aplicada). 

§ Fidelitza els treballadors. 

Eines 

La gestió participativa està basada en una bona comunicació. Per tant, pot 
disposar de canals molt diversos per transmetre la informació. És important que 
el canal o canals escollits estiguin en sintonia amb la naturalesa de la 
informació comunicada i de les necessitats de l’emissor (treballadors) i del 
receptor (direcció). Alguns d’aquests canals estructurats són: 

ü Equips de millora: es tracta de grups de treballadors organitzats per 
desenvolupar una iniciativa de millora concreta, elaborar-la col·lectivament i 
presentar-la a la direcció.  

ü Cercles de qualitat: són grups de treballadors organitzats de manera 
permanent per estudiar sistemàticament i millorar un procés complex. A 
diferencia dels equips de millora, és una estructura estable que trenca la 
divisió taylorista entre gent que pensa i gent que fa. 

ü Equips d’intervenció: es formen específicament per afrontar una 
necessitat concreta que precisa d’una intervenció immediata. Per naturalesa 
són molt actius, però efímers. 

ü Premis a idees de millora: moltes iniciatives de millora es tradueixen 
en valor i estalvi de costos per a l’organització. Part d’aquest valor generat 
pot dedicar-se a premiar idees de millora i a organitzar convocatòries de 
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concursos d’idees. Tanmateix, la recompensa econòmica no és l’única 
possible i poden establir-se altres mecanismes compensatoris. 

ü Comunitats virtuals: són fòrums de debat on els treballadors poden 
discutir de manera participativa iniciatives de millora o explicitar el 
coneixement informal de l’organització. És positiu que comptin amb un 
moderador que compendiï i organitzi periòdicament la informació que 
generen.  

ü La pregunta del mes: és una manera de fomentar la participació entorn 
d’una àrea concreta sobre la qual es desitgi conèixer l’opinió dels 
treballadors. 

ü Bústia de suggeriments: és una manera clàssica de participació que 
recentment s’ha refinat amb les noves tecnologies. Pot ser un bon canal per 
expressar iniciatives anònimes o encara poc articulades que després es 
desenvoluparan per mitjà d’altres canals. 

ü Intranet: xarxa de distribució d’informació basada en l’hipertext 
d’Internet però accessible només a treballadors de l’organització. La Intranet 
és un mitjà que aglutina de manera accessible en un mateix contenidor 
diversos canals de comunicació descendents, ascendents i horitzontals: 
bústia de suggeriments, taulell d’anuncis, enquestes d’opinió, notes 
informatives, notícies d’actualitat, butlletins, etc. Els desafiaments pendents 
de la Intranet són deixar de ser una eina estricta d’informació per convertir-
se en una eina de gestió integral i garantir l’accés a la informació als 
treballadors que no disposen d’ordinador (mitjançant punts d’accés en àrees 
públiques). 

ü Obrir canals de retorn d’informació: les comunicacions escrites en un 
sentit descendent (de l’organització al treballador) sempre han d’anar 
acompanyades de frases com "si teniu qualsevol dubte o suggeriment 
adreceu-vos a...") per tal de que la comunicació sigui bidireccional. 

ü Estudis de clima: són una bona eina per conèixer l’opinió pública 
interna i ajustar en conseqüència l’estratègia i la política comunicativa. 

ü Sessions presencials: per la seva riquesa comunicativa segueix sent el 
canal privilegiat per transmetre i rebre informació a persones i equips. Les 
entrevistes han d’adaptar-se a la situació concreta i a les capacitats del 
receptor. Les reunions han de ser planificades, comptar amb un ordre del 
dia (sense renunciar, però, a un torn obert o de precs i preguntes que 
afegeixi flexibilitat) i fomentar el diàleg i la implicació dels assistents. És 
altament recomanable elaborar una acta de la reunió perquè la seva 
redacció contribueix a concretar els objectius i és útil per a la consulta 
d’aquells que no hagin pogut assistir-hi. 
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La dada 

Una enquesta finançada per l’empresa informàtica 3M feta publica en el marc 
de la National Ideas Week (Setmana nacional de les idees) de 2003 al Regne 
Unit, mostra que les empreses britàniques perden 7 milions d’idees de negoci 
anuals perquè els treballadors no se senten prou còmodes per comunicar-les. 
Un de cada cinc treballadors enquestats afirma que no comparteix les seves 
idees perquè creu que no seran escoltades. Un de cada deu no ho fa perquè se 
sent intimidat per un superior. El 84% dels treballadors afirmen ser més 
proclius a romandre en una organització que els escolti. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓ 

• Identificació de les mancances comunicatives 
(auditoria de comunicació). 

• Establiment d’un pla de comunicació interna. 

• Alineació dels objectis de l’organització amb un 
pla de millora contínua. 

 

RECOLLIDA 

• Recepció de les iniciatives dels treballadors a 
través dels canals establerts. 

• Notificació de la presa en consideració i obertura 
de canals de retorn d’informació durant el procés. 

COMUNICACIÓ 

• Difusió dels canals escollits i dels criteris 
d’avaluació. 

• Posada a disposició de tots els recursos 
necessaris (punts d’accés a la Intranet, temps per 
reunions, etc.) 
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L’experiència 

 

ü A Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) s’ha apostat pels 
Grups de Treball i les Iniciatives de Millora Individuals. 

ü La filosofia d’aquestes iniciatives parteix del convenciment que cal 
treballar les propostes creatives quan no hi ha la pressió immediata de la 
resolució d’un problema. Així poden fer-se “carpetes d’idees” amb les quals 
experimentar i, arribat el moment, mirar d’aplicar-les.  

ü Es tracta de disposar d’un fons de coneixement, d’un capital estratègic a 
utilitzar en àmbits com la qualitat, el management, el màrqueting, la 
comunicació interna, la innovació tecnològica, etc. 

ü  La recerca de solucions a problemes en entorns difícils es pot abordar 
des de la via directiva o partir de les iniciatives individuals de millora. La 
idea de crear grups de treball que aportessin solucions des de la proximitat 
als problemes va sorgir, en aquest cas, en un ambient conflictiu. 

ü El sistema de participació de TMB busca que els treballadors puguin 
desenvolupar les seves capacitats en un àmbit de satisfacció personal.  

ü Es parteix de la premissa que qui fa un treball és qui millor el coneix i qui 
sap com millorar. Si es detecta una possibilitat de millora es forma un grup 
de treball per desenvolupar-la. 

AVALUACIÓ 

• No es tracta d’anar rebent una munió d’idees, 
sinó de concretar-les en innovació. 

• Això requereix un comitè avaluador capacitat, 
amb persones que ofereixin diversos punts de 
vista i que comptin amb els coneixements 
necessaris per traduir les iniciatives en 
avantatges competitius. 

 

FEEDBACK 

• Anàlisi de l’èxit del model (nº 
d’iniciatives/treballador). 

• Mesurar el seu impacte econòmic en termes 
d’estalvi/valor. 

• Considerar l’obertura de nous canals 
comunicatius. 
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ü L’èxit i la progressió de la iniciativa ha estat creixent; 1997: 17 grups de 
treball amb 80 participants, 2003: 69 grups de treball amb 329 participants. 

ü Alguns exemples d’iniciatives de millora proposades per treballadors 
organitzats en grups de treball i posteriorment aplicades: 

§ Gravar en diferents idiomes els missatges més habituals per tal de 
difondre’ls per ràdio metro. 

§ Elaborar un vademècum de respostes en diferents idiomes a les 
preguntes més habituals dels turistes del tramvia blau. 

§ Adaptar un furgoneta ad hoc com a grua per fer operacions als 
pous. 

§ Diferenciar amb colors les claus de les estacions. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Csikszentmihalyi, Mihaly (2004). Fluir en los negocios. Barcelona: Kairós. 

Fernández Romero Andrés. (2005). Creatividad e innovacion en empresas y organizaciones. 
Tecnicas para la resolución de problemas. Barcelona: Díaz de Santos. 

Renart, Juan. (2003). Creatividad aplicada a la empresa. Barcelona: Gestión2000.com. 

  

RReeccuurrssooss  oonnlliinnee  

Creativity for life 
Aquest és el web del "bon rotllo"; la frase que la pot presidir és aquella de "no hi ha 
problemes, només oportunitats per ser creatiu". Un web que, com el seu nom indica, està 
dedicat única i exclusivament a la creativitat com a manera de viure. 
http://www.creativityforlife.com 

  

NNoottíícciieess  rreellaacciioonnaaddeess  

Sessió de Benchmarking sobre creativitat (06/05/2004) 

Els directius han d'impulsar o propiciar que brotin les bones idees en les seves 
organitzacions. Creativitat significa qüestionar allò establert i cercar noves i 
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millors maneres de fer les coses. Inclou l’experiència dels grups de treball de  
TMB.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3123 

 

Wigham, Ross. Employers miss out as staff creativity is stifled [La falta de comunicación 
ahoga la creatividad]. Personneltoday.com, 10/03/2003. 

Les organitzacions britàniques s'estan deixar perdre prop de 7 milions d'idees de negoci 
cada any perquè els treballadors no se senten confortables o segurs per a comunicar-les. 

http://www.personneltoday.com/pt_news/news_daily_det.asp?liArticleID=17789 

Traducció disponible a factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2300 

 

 


