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UUNN II TTAATT   DD EE   CC OONN EE II XXEEMM EE NNTT   

EEll  mmaappaa  ddee  ttaalleenntt  
"El secret de tota biografia està en trobar la relació entre el talent 
i la seva realització. Entre allò que l’individu fa i el món que ho fa 

possible” 

Leon Edel 
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Què és? 

 El mapa de talent és una eina de gestió i planificació estratègica de les 

necessitats de talent d’una organització mitjançant l’avaluació i els plans de 
desenvolupament. En un mapa de talent, s’identifiquen els rols crítics, 
s’avaluen les persones treballadores segons les seves habilitats, 

competències i capacitats, i s’ubiquen en una matriu en funció del valor 
present que ofereixen i el seu potencial futur. 

 El mapa de talent té una doble vessant: és una fotografia, però també 
és un llibre de ruta (tant a nivell individual com organitzatiu). 

 Individual: permet detectar mancances i potencialitats i pautar 

els plans de formació (ja sigui a través de coaching, formació, 
autodesenvolupament). A més, ofereix a la persona treballadora 
una perspectiva de promoció interna en el desplaçament tant 



 

Un i t at  de Cone ixement  – E l  mapa de ta lent  

Març  20 1 2  

factorhuma.org  -2- 

Fundació Factor Humà 

horitzontal com vertical dins l’organització. En aquest aspecte 
podríem considerar-lo un pla de carrera ultrapersonalitzat. 

 Organitzatiu: permet monitorar els moviments interns, com ara 

les rotacions, els desplaçaments laterals o diagonals (promocions a 

altres àrees), les expatriacions, etc. Planifica la successió, detecta 
talent gaps en rols crítics, augmenta l’equitat en l’avaluació de 
l’acompliment i millora l’empleabilitat interna. 

 El mapa de talent és una evolució dels plans de carrera tradicionals, 
adaptant-los a l'actual entorn sociolaboral, que contempla la flexibilitat com 

a norma, una creixent focalització en fórmules de desenvolupament 
professional a mida i diferents expectatives sobre el temps de 

permanència. S’abandona el concepte de carrera per tota la vida en favor de 
plans de desenvolupament individuals a curt i mitjà termini. 

 El mapa de talent és una eina que s’adapta molt bé a les noves 
realitats del mercat de treball: la necessitat de talent i la disminució de 

la contractació externa com a conseqüència de la crisi. El mapa de talent 
parteix d’una concepció dinàmica del talent; ha de ser nodrit i desenvolupat 
per mantenir motivades i compromeses les persones treballadores. 

 A diferència de la contractació tradicional (que és reactiva), el mapa de 

talent és un enfocament proactiu; és a dir, no s’espera a que quedi 
vacant un lloc crític per planificar la successió.  

 Tenir les persones candidates preavaluades en termes d’habilitats, 

cultura i  motivació redueix el temps de presa de decisions i garanteix 

l’estabilitat de l’organització. A més, el mapa de talent ajuda les empreses a 
centrar-se en objectius a curt termini sense perdre de vista el panorama 
general (és una eina simultàniament macro i micro). 

Eines 

Com ja hem dit, per la seva doble condició de fotografia i llibre de ruta, el mapa 

de talent no té una representació gràfica estandarditzada. Tanmateix, 
existeixen diferents gràfiques que es reforcen entre elles i juntes configuren el 
mapa de talent:  

 Matriu de capacitats: consta de dos eixos: acompliment (horitzontal) i 

potencial (vertical). Permet una primera avaluació de les persones 
treballadores en nou caselles. El color assignat en aquesta matriu pot 
traslladar-se a altres gràfiques per visualitzar ràpidament el grau de 

maduresa de les persones candidates. 
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 Matriu de les persones candidates: un cop identificats els lloc crítics, 
es llisten les candidatures (els colors són en funció de la matriu de 

capacitats). Útil a efectes de promoció interna i plans de successions. 

 

 Gràfica de talent gap: definit el perfil ideal d’un lloc de treball, podem 
superposar-hi el perfil de coneixements d’una persona candidata. La 

diferència serà el talent gap que s’haurà d’anar tancant mitjançant els plans 
de formació personalitzats. 

 

 Mapa de competències: definides les competències claus transversals 

a tota l’organització, podem obtenir un mapa global de competències i 
ubicar-hi (en forma de gràfica poligonal) els mapes de competències 
individuals o per departaments. 
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 Quant a les mètriques de talent, no hi ha un mesurament genèric i 

universal. La majoria d’organitzacions fan servir una combinació de 

tècniques quantitatives  i qualitatives: qüestionaris biogràfics, assessment 
center, feedback 360º, entrevista personal, simulacions i exercicis que 
portin a la persona avaluada a un entorn diferent de l’habitual per mesurar 

la seva capacitat d’adaptació als canvis. Especialment útils per al mapa de 
talent són les tècniques que se centren en l’adequació d’una persona a un 

perfil de competències, com ara l’entrevista que es coneix com behavioral 
events interview (entrevista d’incidents crítics). Se centra en la resposta a 
situacions crítiques del passat com a predictor de l’acompliment potencial. 

 

La dada 

Segons l’anàlisi que McKinsey Quarterly va fer el 2010 d’una gran organització 
industrial europea, d’entre les 500 persones avaluades es van detectar 44 

persones treballadores en llocs crítics amb una gran probabilitat de deixar 
l’organització. La metodologia seguida fou l’elaboració d’un mapa de risc: es 

traça una matriu amb dos eixos (dificultat de reemplaçar una persona / 
probabilitat de marxar). Aquesta mena d’anàlisis accentua el component 
proactiu del mapa de talent. 
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PLANS DE FORMACIÓ INDIVIDUALS 
 

 Un cop tenim el mapa de talent, identificarem 
els gaps de competències i els punts forts a 

potenciar. 

 Podrem definir els plans personals de 
desenvolupament en funció dels interessos de 
la persona treballadora i de les necessitats 
detectades en llocs crítics.  

ELABORACIÓ DEL MAPA DE TALENT 
 

 S’elabora en col·laboració entre RH i l’equip de 

gestió. La implicació de caps és fonamental. 

 Identificació dels llocs crítics. Previsió de 
vacants, mapa de risc. 

 Elaboració del mapa de competències, matriu 

de capacitats, matriu de persones candidates i 
gràfica de talent gap. 
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L’experiència 

 

 

L’organització farmacèutica Almirall té medicaments en els mercats de més de 

70 països, amb presència directa a Europa i Amèrica Llatina a través d’11 filials. 

El 67,5% de les seves persones col·laboradores tenen estudis universitaris, 
amb un alt percentatge de perfils científics. A més, l’equip d’Almirall té un 
marcat caràcter internacional, amb representació de més de 20 nacionalitats 

diferents només a Espanya. 

El 2010 va guanyar el Premio Capital Humano a la Gestió de Recursos Humans 

en la categoria de Política Estratègica de Formació i Desenvolupament per la 
seva estratègia de desenvolupament de la carrera professional. 

Almirall disposa de 4 eines principals de desenvolupament, implantades a 

nivell internacional a tota la organització i que regeixen la política de formació: 

 1) El mapa de carreres: dóna una visió global dels camins que pot 

prendre la persona col·laboradora per al seu desenvolupament professional. 
És el marc de referència per al desenvolupament professional de l’equip 

de persones col·laboradores d’Almirall, mitjançant la definició de rutes per 
les quals progressar dins del rol realitzat o cap a funcions futures. 

La persona col·laboradora pot créixer en diferents direccions: 

desenvolupament professional dins el mateix nivell; desenvolupament 
professional cap a altres branques organitzatives; o desenvolupament 

professional dins de la mateixa família organitzativa.  

Els seus objectius principals són: 

AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT I REVISIÓ DEL MAPA DE 
TALENT 

 

 L’avaluació dels resultats de la formació i el 
desenvolupament del talent sol ser anual o 

bianual. 

 ¿S’han acomplert els objectius de promoció 
interna? ¿S’han perdut llocs crítics no previstos 
ni planificats? 

 Actualització del mapa de talent en funció dels 

desplaçaments i el seguiment dels plans de 
millora. 
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 Afavorir el creixement professional i personal de les persones 

col·laboradores dins un marc global, corporatiu i concret.  

 Tenir una eina de valoració amb criteris de progressió clars i 

compartits.  

 Permetre a cada persona saber quin és el seu punt de partida, què 
s’espera d’ella i quines eines té a la seva disposició per al seu 

creixement professional. 

Cada nivell professional té diferents criteris de progressió per créixer dins 

el mapa de carreres: 

 Competències: cada nivell té un perfil de referència de 8 

competències; al seu torn cada competència té 4 nivells de 
desenvolupament (bàsic, pràctic, avançat i mestre). Existeixen 

indicadors de comportament ajustats a cadascun dels nivells. 

 Coneixement: conjunt de coneixements i habilitats tècniques, així 

com experiència funcional, requerits per a l’acompliment d’un rol.  

 Impacte: rellevància del rol en el compte de resultats. 

 Autonomia: grau d’independència amb el qual la persona està 

facultada per prendre decisions. 

 2) Programa de Desenvolupament Professional (PDP): és la 

manera de gestionar la progressió de les persones col·laboradores dins el 
mapa de carreres. El PDP és una confluència de la gestió per objectius, 

l’avaluació de l’acompliment i la definició de plans de desenvolupament 
individuals. La persona amb rol de mànager té un paper crític dins el PDP. És 

el motor que promou i estimula la consecució dels objectius de negoci del 
seu equip, al mateix temps que desenvolupa el talent de l’organització.  

El PDP es divideix en tres fases des de la definició fins a l’avaluació: 

 Fase 1: definició dels objectius de negoci i desenvolupament. 

S’inicia a principis de l’any. La persona col·laboradora arrenca el 
procés definint els objectius de negoci d’acord amb l’estratègia de 

l’àrea. Els objectius de competències es defineixen tenint en 
compte l’avaluació realitzada en el perfil de referència del mapa de 
carreres de l'any anterior. 

 Fase 2: reunió de seguiment que s’inicia i finalitza a mitjans 

d’any. La persona col·laboradora i la mànager es reuneixen per 
valorar l’estat i desenvolupament dels objectius fixats en la fase 
anterior. 

 Fase 3: avaluació d’objectius de negoci/desenvolupament i perfil 

de competències que comença a finals d’any i conclou a principis 
del següent. La persona col·laboradora avalua el grau de 
consecució dels objectius de negoci i de desenvolupament. 

Aquesta avaluació la realitzarà sota el seu criteri (autoavaluació). 
Seguidament, la persona amb rol de mànager revisa 
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l’autoavaluació de la persona col·laboradora, l’analitza i la 
consensua amb ella. Posteriorment, els comitès de RH de 
cadascuna de les àrees, conjuntament amb la gerència de RH 

corresponent, es reuneixen amb els resultats de PDP de les 
persones col·laboradores per analitzar i consensuar qui progressa 

dins el mapa de carreres. Aquestes reunions són de vital 
importància per garantir l’homogeneïtat de criteris aplicada en 
l’avaluació del PDP i l’equitat interna. 

 3) Feedback 360º: informa a les persones amb rol de mànager de 

quins són els seus punts forts i àrees de millora en relació al seu perfil de 
competències i estils de lideratge, mitjançant una avaluació multifont. 
Aquesta eina és voluntària, però durant el 2009 fou utilitzada pel 95% 

dels/de les mànagers d’Almirall.  

 4) Llibre del talent: orienta quines accions i metodologies 

d’aprenentatge són les més adequades per arribar als objectius de 
desenvolupament de cada persona. La base del llibre del talent està en 

l’autodesenvolupament. Es va ampliant cada any proporcionant a la persona 
col·laboradora un extens pla de formació i desenvolupament ajustat a les 

seves necessitats. L’any 2009 es van realitzar 115.019 hores de formació. 

 

Materials 
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Davis, Tony. Talent assessment: a new strategy for talent management. 

Farnham: Ashgate Pub, 2007. 
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Carrizosa, Susana. “Revolució en la gestió del talent”. El País, 13/06/2010. 

Les organitzacions comencen a personalitzar els plans de carrera de les seves 

persones treballadores. Segons els experts, la personalització pot generar 
importants resultats, com ara una força laboral més compromesa i satisfeta o 

un menor índex de rotació. 
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Article sobre els beneficis concrets del mapa de talent. 
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Goula, Jordi. “Jugui sempre amb les peces ben posicionades!”. La Vanguardia, 

07/02/2010. 

Com en els escacs, la ubicació idònia dels empleats és el pas previ per guanyar, 

després mana el talent... i l 'excel·lència porta a l 'èxit. La crisi ha fet aflorar les 
mancances de les organitzacions en el coneixement de les seves plantilles. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5
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“Plans de successió”. Fundació Factor Humà, 01/04/2008. 

Unitat de coneixement sobre la planificació i execució d'una continuïtat 
ordenada de persones en els llocs crítics d'una organització. Suposa conèixer 

les capacitats i el potencial de les persones que poden ocupar en un futur 
posicions clau de gestió. 
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