
 

Un i t at de Cone ixement  – Recone ixement   

Setembre  20 1 2 

factorhuma.org  -1- 

Fundació Factor Humà 

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

RReeccoonneeiixxeemmeenntt  
“Si reconeixes una cosa petita, es multiplica” 

Saturnino de la Torre 

Sumari 

QQuuèè  ééss??  ________________________________________________________________________________________  11 

EEiinneess  ____________________________________________________________________________________________  22 

LLaa  ddaaddaa  ________________________________________________________________________________________  44 

GGuuiiaa  ddee  TTrreebbaallll  __________________________________________________________________________  44 

LL’’eexxppeerriièènncciiaa  ______________________________________________________________________________  55 

MMaatteerriiaallss  ____________________________________________________________________________________  77 

Bibliografia bàsica ________________________________________ 7 

Materials en línia _________________________________________ 7 

 

Què és? 

 El reconeixement és una aprovació pública acompanyada d’alguna 

forma de retribució (monetària o simbòlica) de les accions positives d’una 
persona col·laboradora per a l’organització de manera que s’estimuli la seva 
repetició, es susciti l’emulació entre la resta de persones col·laboradores i es 

creï una cultura del reconeixement. 

 El reconeixement no és el mateix que la compensació. El 

reconeixement es basa en una distinció especial, carregada d’aprovació i 
agraïment; la compensació en canvi es percebuda com la justa retribució a 

les forces esmerçades a les feines i té un caràcter més ordinari de 
pagament pels serveis prestats. 

 En reforçar determinades accions i actituds mitjançant el reconeixement, 
l’organització alinea la seva cultura i objectius generals amb accions 

concretes. 

 Existeixen dos tipus de reconeixement: 
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 Reconeixement formal: és el que es dóna en el marc d’un 

programa estructurat, comunicat públicament i amb uns criteris 
compartits i mesurables. És la forma més tradicional i difosa de 

reconeixement. En aquesta categoria s’inclourien des de formes 
completament rígides (com ara el reconeixement per determinats 

anys d’antiguitat a l’organització) fins a formes flexibles com la 
retribució vinculada a objectius o les bonificacions. En tota 
estratègia de reconeixement formal, existeixen dues parts 

diferenciades: 

  La part intangible: l’acte de presentació o comunicació 

pública del reconeixement en el qual es produeix una 
reacció emocional. 

 La part tangible que és el vincle físic que utilitzem per fer 

que l’experiència sigui memorable: regals, premis, plaques, 
diplomes, etc. 

 Reconeixement informal: va des del tradicional cop a l’esquena 

o carta d’agraïment a formes més refinades com ara sistemes de 
punts online mitjançant els quals caps o companys i companyes 

podem premiar de manera immediata una acció que s’acaba de 
produir. És la forma de reconeixement on hi ha més terreny a 

explorar en el futur, ja que presenta dos avantatges clars per 
damunt dels sistemes formals: la immediatesa i el component 

sorpresa. És una forma molt apropiada, per exemple, en el cas de 
la resolució d’una situació atípica en la qual cal trobar una resposta 
en un entorn de pressió o en situacions d’emergència. A més, el 

reconeixement informal seria una manera d’evitar les crítiques 
més freqüents als programes que vinculen acompliment amb 

retribució: la creació de comportaments interessats, motivacions 
dubtoses i enfrontaments competitius entre persones de l’equip. 

 Quant a la direcció del reconeixement, tradicionalment ha anat de 

dalt a baix, de caps o mànagers als seus equips. Però les organitzacions 
cada cop exploren més noves formes de reconeixement entre els mateixos 

companys i companyes o fins i tot de l’equip cap al/a la cap (reverse 
recognition o reconeixement de baix a dalt). 

Eines 

No detallarem, per conegudes, totes les possibles retribucions amb valor 

econòmic com ara regals, viatges, primes, dies lliures, etc. En aquest punt, 
però cal tenir en compte que, segons els últims estudis, un viatge o una 
experiència vital (com ara un passeig en barca) són més memorables que una 

retribució monetària o un regal genèric. Ens centrarem en alguns programes 
innovadors de reconeixement: 
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 Sistemes piramidals: són sistemes formals de reconeixement que 

combinen diferents nivells de manera que el nombre de persones 
reconegudes és ampli a la base del sistema (tothom se sent partícip), però 

es va reduint a cada nivell per distingir també l’excel·lència. Combina 
reconeixement entre companys i companyes amb reconeixement de dalt a 

baix. També introdueix elements de reconeixement informal per la 
immediatesa del primer nivell. És el cas del sistema Service Star de Chase 
Manhattan, que consta de 3 nivells: 

 Service Star: qualsevol persona treballadora pot reconèixer la 

feina d’un company o companya emplenant un breu formulari on 
es detalla el motiu de la distinció. La persona receptora rep un pin 
en forma d’estrella que pot adherir a una placa de manera 

acumulativa. La revisió i comunicació pública és mensual. En un 
any solen donar-se 70.000 estrelles entre 30.000 treballadors i 

treballadores. 

 All-star: de manera trimestral, les persones treballadores que 

han obtingut tres pins en els darreres mesos o han realitzat algun 
servei excepcional poden optar a aquest premi. Un comitè anònim 

i transversal que canvia de manera rotativa, atorga un premi de 
750$. En un any el solen rebre uns 1.000 treballadors i 
treballadores.  

 Super star: amb una periodicitat anual, un comitè de quinze 

persones distingeix, entre aquelles que han rebut el premi All-star 
i en funció de les unitats de negoci, a 100 persones que reben 
5000$, un trofeu i una reunió amb la direcció del banc. 

 Reconeixement d’equips: un programa de reconeixement individual 
mal implementat pot ser adulterat per conxorxes i pactes de sotamà fins a 

acabar perjudicant el clima de l’organització. Davant aquest problema, 
l’organització d’alta tecnologia Marken va decidir centrar el reconeixement 

en els equips i la votació massiva per fomentar l’esperit de cooperació. El 
funcionament del seu programa és el següent: 

 Cada equip defineix un objectiu de millora factible però ambiciós, 

mesurable i susceptible de ser implementat en només dos o tres 

mesos d’estudi. 

 L’objectiu i la descripció dels processos a seguir es presenten a un 

espònsor. Un comitè de cinc persones escull cinc finalistes. 

 Les persones finalistes tenen dues setmanes per presentar el 

projecte de millora a tots els treballadors i treballadores 
mitjançant cartells als taulers d’anuncis. 

 Totes les persones treballadores reben uns formularis i tenen cinc 
dies per votar el projecte guanyador. 

L’equip guanyador rep un viatge a l’estranger per conèixer els clients 

internacionals de l’organització. Les persones finalistes reben xecs-regal.   
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 Reconeixement per part dels propis clients: la companyia aèria 

United Airlines ha publicat una aplicació per a telèfons mòbils que permet a 
les persones que són usuàries freqüents reconèixer les persones empleades 

que els han ofert un gran servei. El programa Outperform Recognition 
Program no només premia als treballadors i treballadores, sinó que també 

incentiva la participació dels clients atorgant premis aleatoris als i a les 
participants. 

La dada 

Segons un estudi de la consultora internacional Gallup de 2011 les 
organitzacions amb millors resultats posseeixen un element que les uneix: una 

cultura de reconeixement. Segons Jack Welch, expresident i CEO de General 
Electric, escollit com el millor directiu de tots els temps per la revista Fortune, 
el 1999, el reconeixement és una eina de gestió que reforça la relació de 

l’organització amb els treballadors i treballadores i origina, al seu torn, canvis 
positius. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RECONEIXEMENT 

 A la nostra cultura, les accions de 

reconeixement són disperses i rarament 
emmarcades en un programa. Això pot portar a 
percepcions de favoritisme i arbitrarietat. 

 La solució és establir un programa formal de 

reconeixement que, en el cas òptim, 
incorporarà també elements informals. 

POSADA EN MARXA 
 

 Revisar les enquestes de clima, fer focus groups 

i revisar les bones pràctiques d’altres 
organitzacions per saber quin tipus de 

reconeixement valorarà i motivarà el nostre 
personal. 

 Comunicar internament durant els primers 
mesos els criteris del programa de 

reconeixement, els seus objectius i mecanismes 
participatius. 
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L’experiència 

 

 L'estiu de 2010 Philips Ibérica va començar a dissenyar Simplicity 

Rewards, un programa de reconeixement de les persones empleades que 
millor representen els valors de l’organització, mitjançant punts 
bescanviables per un ampli ventall de productes. Aquest nou projecte 

pretenia homogeneïtzar els mètodes de reconeixements dispersos en 
diferents àrees. 

 El sistema es basa en una avaluació dels comportaments i acompliments 
positius que realitza cada persona treballadora per part d’un/a cap que els 

premia just en el moment en què s’han realitzat. Així s’estimula que les 
persones responsables d’equip valorin la importància de la immediatesa. 

 Quan el/la mànager directe/a considera que hi ha hagut una actuació 
positiva, demana una Recognition Card per a aquesta persona treballadora. 

En aquesta targeta personal cadascú pot anar sumant punts en funció de les 
seves aportacions, bescanviables per productes tant de la pròpia empresa 

com d’altres sectors. 

 El comitè de direcció i tots els departaments van donar suport al 

programa. Amb la seva col·laboració, es van definir els criteris per a 
concedir les Recognition Cards. També es va publicar una web que permet a 

cada professional veure els seus punts i accedir al llistat de productes. La 
primera setmana del programa, el 40% dels treballadors i treballadores ja 
es van registrar a la web. La valoració d’aquesta forma de reconeixement, 

més emocional que monetària, és positiva. 

PUBLICACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
 

 Publicar els resultats de totes les fases de 

manera que quedi palès que els criteris de 
reconeixement són consistents i  transparents. 

 Reconèixer les persones que han participat en el 
procés. Si el reconeixement és a una elit o es veu 
com quelcom inassolible, genera ressentiment. 

En aquest aspecte, són interessants els 
programes que combinen diferents nivells i 
direccions de reconeixement (Veure ‘Eines’). 
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 La multinacional farmacèutica Almirall va posar en marxa el 2010 el 

programa de reconeixement Bravo a totes les seves filials arreu del món. El 
programa té els objectius de: 

 Crear un entorn de treball on totes les persones col·laboradores 
tinguin la possibilitat de rebre un reconeixement especial a la feina 

ben feta. 

 Impulsar i fomentar una cultura del reconeixement. 

  En aquest programa cada persona col·laboradora té la possibilitat tant 

de donar, com de rebre un reconeixement especial, d’una forma pràctica i 
senzilla a través d'una plataforma online, a qualsevol col·laborador/a o 

equip d’ Almirall. Hi ha tres tipus de reconeixement: 

 Bravo a la proximitat: reconeix l’accessibilitat, l’acostar-se a les 

audiències externes, donar seguiment a les accions, personalitzar. 

 Bravo a l’excel·lència: reconeix l’eficàcia, l’eficiència, 

l’autoexigència, la qualitat, la professionalitat,  i el rigor. 

 Bravo al caràcter pràctic: reconeix la simplicitat, centrar-se en 

allò important, anar al gra, limitar la burocràcia, optimitzar 
recursos. 

 S’atorguen dos premis institucionals a la persona que rep el màxim 

reconeixement i a la persona que ha reconegut les millors feines. 

 El programa ha estat un èxit de participació, sent dels pocs programes de 

reconeixement que possibilita la participació activa dels propis treballadors i 
treballadores en el reconeixement mutu.  

 

 PricewaterhouseCoopers (PwC) va implantar un programa de 

reconeixement basat en el model dels superherois. Es va creure que 
aquestes figures comunicarien bé a una plantilla amb una mitjana d’edat de 
30 anys.  

 Mitjançant una votació dels seus propis companys i companyes s’escullen 

a diversos herois que representen els valors que l’organització vol potenciar: 

 SuperSolucionador: aporta solucions noves al client i assegura 

l’aplicació comercial dels seus coneixements en la gestió del client.  
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 SuperRelacions: és flexible i ràpid en les seves respostes i 

demostra passió per al servei al client. 

 SuperCoach: s’enfoca en el seu propi desenvolupament i el dels 

seus companys i companyes a través del coaching. 

 SuperCol·laborador: contribueix de forma clau a l’èxit de l’equip 
de treball i potència i fomenta la formació interna. 

 En la primera ronda de votacions es van escollir uns 60 superherois a 
partir de les votacions de més de 1.500 professionals. La iniciativa és una 

forma de promocionar la cultura del reconeixement en un entorn com el llatí 
on, en contra del que succeeix al món anglosaxó, la gent és reticent a 

premiar les bones pràctiques. El programa també ha servit per descobrir 
potencial ocult. 

 El reconeixement va acompanyat d’una carta de felicitació del president 

de PwC, un trofeu i un regal a triar entre un bo de El Corte Inglés, una caixa 

d’ampolles de vi, una ascensió en globus, un descens en paracaigudes, un 
cap de setmana a un balneari o un bitllet d'avió. Els regals es consideren 
simbòlics però importants. El programa té un pressupost de 60.000 euros, 

per tal de concedir uns 300 premis anuals. 

Materials 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Kudosnow.com 

Portal per gestionar el reconeixement online. Facilita la immediatesa i la 
transparència i permet la personalització en funció de l’organització. Té un pla 

gratuït per a menys de 10 usuaris. 

http://www.kudosnow.com  

http://www.kudosnow.com/
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Sanchís, Ima. “Quan a una persona se la reconeix, creix”. La Vanguardia, 

04/03/2011.  

Entrevista de “La Contra” de La Vanguardia a Saturnino de la Torre, Catedràtic 

de Didàctica i Innovació Educativa de la UB sobre com el reconeixement 
estimula la creativitat. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
599  

 

García Vega, Miguel Ángel. “Menys salari i més prestigi”. El País, 22/01/2012. 

A Mariano Rajoy li ha costat formar un equip de govern, en part perquè no és 

molt atractiu canviar un salari de més de 300.000 euros al mes en el sector 
privat per un de 70.000 com càrrec públic (com és el cas de Luis de Guindos), i 

a més passar a estar sotmès a l'escrutini públic constant. El prestigi, l'estima 
cap allò públic o el repte que planteja la crisi són alguns dels motius que els 

empenyen a formar part del govern, segons els experts. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

233  

 

 “Grups de Millora”. Fundació Factor Humà, 07/07/2009.  

Sistema de participació de les persones treballadores basat en equips de treball 
interdepartamentals i de diferents nivells jeràrquics que es reuneixen per definir 

iniciatives de millora dels processos. Es pot vincular amb reconeixements 
col·lectius.  

http://factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8271  

 

 “El salari emocional” Fundació Factor Humà, 03/10/2006. 

Conjunt de retribucions no monetàries que el treballador o treballadora rep de 

la seva organització i que complementen el sou tradicional amb noves fórmules 
creatives, entre les quals hi tenen cabuda les noves fórmules de retribució 
flexible o a la carta. 

http://factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8299  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8599
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