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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LLaa  ggeessttiióó  ddee  llaa  ddiivveerrssiittaatt  

"Les organitzacions cada vegada són més conscients de l’impacte 
de la diversitat en els seus diferents públics i en els resultats 

corporatius” 

Myrtha B. Casanova 
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Què és? 

ü La gestió de la diversitat és una estratègia corporativa destinada a 
potenciar i integrar la diversitat creixent de les organitzacions (diferents 
races, cultures, religions, edats, idiomes, orientacions sexuals) i traduir-la 
en beneficis econòmics i socials dins del marc de la Responsabilitat Social 
Corporativa. 

ü La gestió de la diversitat s’articula en polítiques individualitzades de 
RH que tinguin en compte les característiques, necessitats i potencialitats 
específiques de cada col·lectiu de treballadors. 

ü Fenòmens com la globalització, les noves tecnologies i els nous 
fluxos migratoris augmenten cada vegada més la diversitat de la nostra 
societat i les organitzacions no són impermeables a aquestes tendències. 

ü Els entorns empresarials més diversos, com a Califòrnia, són els que 
presenten un grau més elevat de competitivitat i innovació. 
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ü  Des d’una perspectiva taylorista dels RH, la diversitat de la força de 
treball és vista com un problema. En el nou paradigma, en canvi, es veu 
com una oportunitat. 

ü No s’ha de confondre la gestió de la diversitat amb polítiques de quotes 
o de discriminació positiva envers alguns col·lectius. Al contrari, la gestió 
de la diversitat és una política estratègica integral que busca eliminar 
barreres, clixés i tòpics interculturals. 

ü La gestió de la diversitat té un doble efecte, intern i extern: 

§ Intern: afavoreix la innovació i la creativitat dins l’organització, 
fidelitza el talent, augmenta la satisfacció.  

§ Extern: millora la imatge corporativa de l’organització i l’alinea 
amb els canvis socials. 

ü     Augmenta la comprensió de la diversitat dels clients i els fidelitza 
mitjançant l’adequació a les seves necessitats. 

Eines 

La gestió de la diversitat ha de respondre a la realitat de cada organització i 
també a la composició de cada unitat de negoci. És un concepte integral que 
admet articulacions molt diverses segons les necessitats específiques. Algunes 
accions que s’hi enquadrarien són: 

ü Impulsar programes interns de millora de la comprensió mútua entre 
col·lectius. Això crearà un clima transcultural que cohesionarà la 
organització sense renunciar a les identitats individuals. 

§ Per exemple, crear grups de conversa on es pugui desenvolupar 
l’aprenentatge dels diferents idiomes presents a l’organització. 

ü Polítiques de sensibilitat davant els diferents fets religiosos: com , per 
exemple, respectar amb flexibilitat els horaris d’oració; no assumir en la 
comunicació interna que totes les persones celebren les mateixes festivitats 
(Nadal, Setmana Santa, etc.). Les comunicacions també poden recollir  
festivitats d’altres cultures. 

ü Potenciar els equips de treball diversos: sobretot en projectes 
innovadors i creatius. Evitar equips mimètics. 

ü Incentivar el contacte intergeneracional: relacionar els joves i els 
seniors de l’organització mitjançant tècniques com el coaching o el 
mentoring. Així es combina l’experiència acumulada amb les noves maneres 
de fer les coses. 
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ü No pressuposar una determinada orientació sexual en els beneficis 
extensibles a les parelles (dies lliures, mesures de conciliació, sopars 
d’empresa, etc.). Les organitzacions han d’obrir-se a les noves formes de 
parella com les parelles de fet o el matrimoni entre homosexuals.  

ü La diversitat dins l’organització permet una millor resposta a la 
diversitat dels clients. Poden realitzar-se polítiques one to one que 
permetin acostar-se a les necessitats dels diferents segments del mercat a 
través de treballadors identificats amb aquests col·lectius. 

ü Sovint la gestió de la diversitat es veu afavorida per la presència de 
polítiques de conciliació de treball-vida personal. 

La dada 

Un estudi recent de la Comissió Europea que analitza 919 organitzacions de 25 
països conclou que el 83% de les organitzacions que han adoptat polítiques de 
diversitat han millorat les seves oportunitats de negoci. Cal destacar que, 
actualment, les empreses espanyoles són, després de les britàniques, les que 
més afavoreixen la diversitat laboral.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓ 

• Anàlisi del perfil de diversitat de l’organització 
(identificació de col·lectius). 

• Establiment de les seves necessitats. 

• Estudis sociològics i de mercat per conèixer la 
composició dels clients. 

 

DISSENY 

• Disseny de programes de diversitat per crear un 
clima transcultural. 

• Establiment del model d’implantació. 
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L'experiència 

 

ü El Grup Vips, fundat el 1971, combina hostaleria i comerç. L’empresa 
explota actualment 13 marques comercials i compta amb centres en bona 
part del territori estatal: Madrid, Barcelona, València, Màlaga, Alacant, etc. 

 

COMUNICACIÓ 

• Programa de comunicació interna dels 
programes de diversitat. 

FORMACIÓ 

• Pot ser necessari algun programa de formació 
per donar suport a la diversitat. 

• Considerar, sobretot, el coaching i el mentoring. 

AVALUACIÓ 

• Medició de l’impacte i de l’èxit del programa 

• Mesurar indicadors econòmics i no-econòmics. 

 

ALINEAR OBJECTIUS CORPORATIUS 

• Assegurar-se la continuïtat dels programes 
mitjançant la seva incorporació en els objectius 
corporatius. 

• Política estratègica, no conjuntural. 

• Comunicació externa de la nova estratègia 
corporativa.  
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ü La cadena de restaurants Vips va iniciar al 1999 el seu pla d'expansió. En 
aquell moment, la proporció de treballadors immigrants era del 9%; al 
2003, aquest nombre va augmentar fins a arribar al 48% 

ü Al 1999 el Grup Vips tenia una plantilla de 2800 persones, xifra que s'ha 
incrementat fins als 6500 empleats actuals, dels quals, gairebé la meitat són 
d’origen extracomunitari. 

ü La necessitat de professionals per treballar en el sector de l’hostaleria va 
ser l’origen de la política integradora que porta a terme el Grup Vips, que 
actualment compta amb més de 86 nacionalitats en la seva plantilla.  

ü Els responsables de Recursos Humans van optar per desplaçar-se 
directament a països com Romania o Polònia per contractar personal. 

ü Un equip de selecció, amb experts en normativa sobre estrangeria, es 
desplaça als països d’origen i tanca contractes fixos amb treballadors locals. 
D'aquesta manera, s’eliminen les incerteses que puguin tenir els treballadors 
i se’ls ajuda a orientar la seva vida a Espanya. 

ü La política s’enquadra dins del sistema de contingents que  Espanya 
manté amb determinats països: Equador, Colòmbia, Romania, El Marroc, 
Polònia i República Dominicana. 

ü El Grup Vips té convenis amb ONGs, programes d’ocupació per a la 
inserció laboral d’immigrants i també per a dones maltractades, persones en 
tercer grau penitenciari, etc. Una de les últimes iniciatives ha estat el 
programa "Torna amb Ocupació", destinat als fills d’emigrants espanyols que 
vulguin retornar al país. 

 

 

 

ü Ravaltext és una Empresa d’Inserció dedicada a la realització 
d’arranjaments de roba per a cadenes de moda i particulars. 

ü Ravaltext facilita la inserció laboral de persones majors de 45 anys amb 
dificultats d’integració social (víctimes de violència domèstica, 
immigrants,...). 

ü Ravaltext realitza arranjaments per cadenes tan importants com Zara o 
Cortefiel amb criteris professionals de rigor i qualitat. 

ü Vol ser un pont d’aprenentatge que faciliti l’accés al teixit laboral dins 
una política de Responsabilitat Social Corporativa. 
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