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Tema 1. Introducció a la 
implementació de l’estratègia



1. De la formulació a la implementació

IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA

Conjunt d’activitats i decisions que són necessàries per fer 
efectiva o posar en marxa una estratègia, de manera que 
s’aconsegueixen la missió i els objectius estratègics prèviament 
plantejats.
Implica totes les persones (les tasques que duen a terme 
condicionen l’èxit de l’estratègia).
Tradicionalment ha rebut menys atenció que la formulació per la 
creença que “qualsevol ho pot fer”, perquè no està ben delimitada i 
per mancança de models conceptuals globals sobre la implantació
estratègica.
Si la formulació indica QUÈ s’ha de fer, la implementació assenyala 
CÓM s’ha d’actuar per aconseguir allò que es vol fer. Una mala 
implantació pot ser tan perjudicial com una mala formulació.



1. De la formulació a la implementació

La formulació i la implementació de l’estratègia estan 
necessàriament interrelacionades. S’influeixen i condicionen 
mútuament (la situació de partida de l’organització condiciona el 
funcionament de l’estratègia elegida o aquesta, al seu torn, pot requerir 
canvis en l’organització per a la seua implantació).

Ajust estratègic: necessària sintonia entre l’estratègia elegida i el 
context (objectius, entorn i recursos interns).

Ajust organitzatiu: congruència entre l’estratègia elegida i
l’organització en la qual serà implantada.



1. De la formulació a la implementació

ESTRUCTURA

RELACIONS PROCESSOS

CONFIGURACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ: ELEMENTS



1. De la formulació a la implementació

ESTRUCTURA

RELACIONS PROCESSOS

El disseny estructural descriu els 
rols, les responsabilitats i les 
relacions jeràrquiques en les 

organitzacions.



1. De la formulació a la implementació

ESTRUCTURA

RELACIONS PROCESSOS

Fan que les organitzacions 
funcionen (formals i informals). 

Processos de planificació i 
control, culturals, de definició

d’objectius de rendiment. 



1. De la formulació a la implementació

ESTRUCTURA

RELACIONS PROCESSOS
Connecten els individus tant dins
(responsabilitat i autoritat) com 

fora de l’organització (contractació
externa, aliances).



—“L’estructura segueix l’estratègia.”

—“L’estratègia segueix l’estructura.”
??

ESTRATÈGIA ESTRUCTURA

Chandler (1962): Importància de l’estructura de l’empresa en la 
tria de “en què i com es competeix” i la necessitat que 
l’organització s’adapte a les necessitats d’implementació de 
l’estratègia.

1. De la formulació a la implementació



FACTORS DE CONTINGÈNCIA: diferents circumstàncies 
condicionants de l’empresa que influeixen sobre la manera en què les 
tasques, els processos, les unitats organitzatives i l’organització en el 
seu conjunt hauran de ser dissenyades.

L’enfocament contingent reconeix que no hi ha models estructurals 
òptims (no hi ha una forma organitzativa idònia). El disseny 
d’organitzacions eficients depèn de l’adequació de les variables 
internes —o de disseny— a l’estat i evolució de les variables externes 
—o contingents.

El resultat final que obtinga l’empresa dependrà del grau d’ajust 
entre l’organització i els seus factors condicionants (entre les 
circumstàncies ambientals en les quals actua l’organització i les 
característiques particulars del disseny de la seua estructura).

2. Factors de contingència



2. Factors de contingència

Grandària: 
—Economies d’escala i eficiència
—Complexitat organitzativa i necessitats de coordinació

Edat: 
—Més normalització
—Influències del passat 

Sistema tècnic: 
—Normalització del treball
—Flexibilitat
—Complexitat

Entorn: 
—Entorn específic
—Marc institucional



GRANDÀRIA:
Economies d’escala i eficiència: però deseconomies de gerència. 

Augmenta la ràtio entre el personal administratiu i el directament 
productiu.

Complexitat organitzativa i necessitats de coordinació:
important per a un dels dilemes més rellevants de disseny: diferenciar
les activitats i coordinar i integrar allò que s’ha separat. 
La complexitat més gran que es tradueix en burocratització: la 
grandària incideix sobre el disseny i incrementa els nivells de 
formalització en l’empresa (regles i estandardització de processos).

2. Factors de contingència



EDAT: 

Més normalització (previ aprenentatge prolongat): com més antiga 
és l’organització, més formalitzat estarà el comportament d’aquesta. 
Intenten perpetuar els fruits del seu aprenentatge establint 
procediments normatius de funcionament i rutines de comportament. 

Influències del passat: les tradicions i els interessos creats
influeixen en el manteniment de la forma estructural de les empreses. 
A més a més, les condicions tècniques i econòmiques de l’època de la 
seua fundació marquen l’estructura i creen una inèrcia a mantenir-la. 
Per tant, el passat de l’empresa n’afecta l’estructura.

2. Factors de contingència



SISTEMA TÈCNIC: (els instruments col·lectius que utilitzen els 
operaris per a dur a terme el seu treball)

Flexibilitat: depèn de com siga de regulador el sistema tècnic (grau 
en el qual el treball dels operaris es veu controlat o regulat pels 
instruments). Amb poca regulació l’operari fixa el seu ritme de treball i 
el controla. Quan la maquinària és altament mecanitzada, l’operari 
perd la llibertat d’acció.

Complexitat: més dificultat de comprensió o sofisticació del 
sistema tècnic requereix una dotació superior de tècnics i especialistes
que asseguren el manteniment, la programació i el bon funcionament 
del sistema (augment del staff de suport de tècnics i especialistes).

Normalització del treball: com més regulador siga el sistema 
tècnic, més formalitzat resultarà el treball d’operacions. Es torna més 
rutinari i predictible.

2. Factors de contingència



ENTORN: tots aquells factors i elements que, sense pertànyer a 
l’organització, influeixen en el comportament i els resultats d’aquesta.

Entorn específic: on es manifesta la competència dins del sector. 
• Els productes o serveis amb què competeix l’empresa (les 
seues característiques de complexitat o senzillesa o el seu ritme 
de canvi) marquen les condicions internes de producció (disseny
del sistema), disseny de llocs i disseny general de l’organització
(coneixements, tecnologia).

Marc institucional: la regulació del marc jurídic i les relacions 
estables o condicions socials. Els poders públics o algunes institucions 
privades faciliten la millora i el desenvolupament de l’empresa 
mitjançant ajudes i subvencions.

2. Factors de contingència



3. Decisions d’implementació

Planificació-organització de la 
producció

Processos informació-
decisió

Política de RH

Ordenació
d’incentius

Socialització i valors 
comuns

Sistemes de medició, 
avaluació i control

Organització
informal

Estructura

Disseny del lloc



(1) Tasques i processos productius: Formes d’aprovisionament i logística, distribució
en planta, organització de l’activitat productiva.

(2) Estructura organitzativa: Distribució espacial i jeràrquica dels mitjans materials i 
humans, més tot allò que constitueix una referència estable per a l’acció.

(3) Sistemes d’informació i d’ajuda per a la presa de decisions: Sistemes suport 
d’informació, xarxes informàtiques i relacions formals o informals que aporten 
informació rellevant.

(4) Organització i disseny del treball: Disseny de llocs de treball, organització del 
treball en grup.

3. Decisions d’implementació

(5) Polítiques de recursos humans funcionals i complementàries: Captació, 
motivació, capacitació, avaluació, control i assignació de recompenses.

(6) Sistemes de medició, avaluació i control: Centralització i supervisió; 
formalització; control econòmic de l’output; socialització.

(7) Sistemes de recompensa: Fixes, segons productivitat, assignació drets de 
propietat, reconeixement, equitat. 

(8) Organització informal i (9) socialització i valors comuns: Comportament 
individual i col·lectiu com a conseqüència de la manera d’organitzar.



3. Decisions d’implementació

Decisions relatives als processos de planificació i 
control (T. 2)

Decisions relatives al disseny de l’organització i a 
l’estructura organitzativa (T. 3)

Decisions relatives als recursos humans (T. 4)

Decisions relatives als sistemes d’informació i de 
coneixement (T. 5)

Decisions relatives a aspectes culturals (T. 6)



Model  general d’implementació

Tracta d’abastar:

a) Les diferents circumstàncies o factors de contingència que 
condicionen la posada en marxa de l’estratègia.

—Ajust entre l’organització (configuració i recursos) i els factors de 
contingència.

b) El conjunt de decisions d’implementació de l’organització.

—Ajust entre les distintes decisions de manera que siguen coherents.

a) Els requeriments de la direcció sobre la implementació.

—Ajust global que la implantació de l’estratègia ha d’assolir, amb la qual cosa 
s’aconsegueix que els dos ajustos anteriors encaixen amb els objectius 
formulats per l’estratègia.

4. Model general d’implementació



Entorn específic
Grandària

Sistema 
tècnic

Marc institucional

1. Planificación-organización de la 
producción

2. Estructura 

3. Procesos de información -
decisión

4. Disseny del treball 5. Política de RH 

6. Sistemes de medició, avaluació i 
control

7. Ordenació d’incentius

8. Socialització i valors 
comuns

9. Organització informal  

Concepció i visió directiva

Dirección estratégica Objectius

f1 (VAID)

f2 (VAI)

Performance
Influencia 

organizativa

a

b

c

4. Model general d’implementació

Processos informació-
decisió

Planificació-organització de la 
producció

Direcció estratègica

Influència 
organitzativa
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1. Objectius, estratègia i planificació
2. El procés de control
3. Sistemes de planificació-control
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IESE.

Tema 2. Planificació i control



ESTRUCTURA

RELACIONS PROCESSOS

Introducció

Dins de qualsevol estructura, allò que fa 
que les organitzacions funcionen són 

els processos, formals i informals: 
processos de planificació i control, 

culturals,…

CONFIGURACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ: ELEMENTS

Ajust organitzatiu: congruència entre l’estratègia elegida i l’organització en la 
qual serà implantada.



Introducció
• L’estructura és un element clau per a l’èxit de 

les estratègies, però…

• Allò que fa que les organitzacions funcionen són 
els processos (formals i informals).

• Aquests processos s’encarreguen de proveir i 
controlar els factors productius necessaris 
per al desenvolupament de l’estratègia i per a 
vetllar pel compliment dels objectius.



Tipus de processos per al 
desenvolupament i control de 

l’estratègia

En aquest tema prestarem especial atenció als 
principals processos de planificació i control

Factors productius Resultats

Directes

Indirectes

Supervisió directa

Processos de 
planificació

Objectius de 
rendiment

Processos culturals 
Autocontrol

Mercats interns



1. Objectius, estratègia i 
planificació

La necessitat dels processos de planificació-
control

• L’estratègia formulada no tindrà cap sentit si no es 
concreten i executen les línies d’acció establertes.

• Perquè l’“estratègia” siga operativa, aquestes grans 
línies d’acció han de ser concretades en un conjunt 
d’objectius precisos que seran assolits a través de 
l’aplicació d’un conjunt de recursos (o factors 
productius) i l’execució d’una sèrie d’accions.

ESTRATÈGIA OBJECTIUS RECURSOS ACCIONS



1. Objectius, estratègia i 
planificació

ESTRATÈGIA OBJECTIUS RECURSOS ACCIONS

La necessitat dels processos de planificació-control

• El procés de concreció d’accions i assignació de recursos 
s’anomena planificació.

• No obstant això, la concreció i execució de les accions 
tampoc serveix per res si no se’n controla el resultat. Per tant, 
és necessari complementar la planificació amb sistemes de 
control.

CONTROL



1. Objectius, estratègia i 
planificació

ESTRATÈGIA
Objectius i línies d’actuació

generals

Objectius específics

Línies d’actuació concretes

Previsió i dotació de recursos

PROCÉS DE 
PLANIFICACIÓ

EXECUCIÓPROCÉS DE CONTROL

Retroalimentació

Retroalimentació



• Pla: Mètode detallat, formulat prèviament, per fer 
alguna cosa.

• Planificació:
– Determinació de les accions necessàries per 

portar a la pràctica l’estratègia i dels recursos 
necessaris per a l’execució d’aquestes accions.

– Determinació de qui, quan, com i amb quins 
mitjans han d’executar quines accions de 
l’estratègia. 

1. Objectius, estratègia i planificació



Tipus de 
plans

• Segons el nivell del pla
– Plans estratègics
– Plans tàctics
– Plans operatius

• Segons l’abast en l’organització
– Corporatius
– UEN (unitat estratègica de negoci)
– Funcional / transversal

• Segons el marc temporal: 
– Plans a LLT
– Plans a CT 

• Segons la seua freqüència d’ús: 
– Singular
– Continu

1. Objectius, estratègia i planificació



Tipus de plans:

– Nivell: 
• Plans estratègics: l’empresa global, a LLT, tasca de l’alta 

direcció, relacionats amb els objectius generals.
• Plans tàctics: aspectes parcials de les àrees funcionals, tasca 

de comandaments intermedis, subordinats als objectius 
generals.

• Plans operatius: tasca de comandaments operatius i operaris, 
a CT, programació del treball individual (tasques, temps i 
instruccions).

– Marc temporal: 
• Plans a LLT (3 anys o més)
• Plans a CT (menys d’1 any)

– Freqüència d’ús: 
• Un sol ús o singulars: (planificació per projectes) 
• Ús continu: plans permanents

1. Objectius, estratègia i planificació



Tipus de 
plans

INDITEX

• Nivell del pla
– Plans estratègics
– Plans tàctics
– Plans operatius

• Abast
– Corporatius
– UEN
– Funcional / transversal

• Marc temporal: 
– Plans a LLT
– Plans a CT 

• Freqüència d’ús: 
– Singular
– Continu



INDITEX
Tipus de plans

• Nivell del pla
• Plans estratègics
• Plans tàctics
• Plans operatius

• Abast
• Corporatius
• UEN
• Funcional / transversal

• Marc temporal: 
• Plans a LLT
• Plans a CT 

• Freqüència d’ús: 
• Singular
• Continu



Objetivos 
específicos• Declaracions de resultats concrets que es volen assolir

• Funcions dels objectius
– Guiar i coordinar
– Servir de base per a l’avaluació i el control
– Motivar les persones
– Transmetre a l’exterior les intencions de l’empresa

• Característiques que han de reunir
– Clars
– Específics
– Realistes (factibles però un repte)

– Mesurables (quantificables per avaluar desviacions)
Vore p. 210 JSW (2006)

1. Objectius, estratègia i planificació

(que servisquen de guia i motivació)



2. El procés de control
Definició de control
– Procés mitjançant el qual es du a terme un seguiment de les 

activitats de l’empresa amb l’objecte de comprovar que es realitzen 
segons allò planificat i corregir qualsevol desviació que es produïsca.

Control = verificació i correcció

Funcions d’un sistema de control
– Mesurar i corregir l’activitat empresarial per assolir els objectius i 

plans.
– Canviar els objectius i plans si aquests no s’adapten a la realitat i les  

necessitats empresarials.

Procés de control
– Medició
– Comparació



METES 
OBJECTIUS

Comparació
resultat amb 
l’estàndard

Correcció

Medició del 
resultat

1. Establiment 
d’objectius i 
estàndards.

2. Mesura dels resultats.
3. Comparació entre els 

resultats i els 
objectius i estàndards.

4. Anàlisi de les 
desviacions.

5. Correcció de les 
desviacions i accions 
correctores.

2. El procés de control

ÒRGAN DE 
CONTROL



Processos de control

Control d’implementació (tradicional / 
clàssic)

• Propòsit: assegurar que les accions i els resultats 
d’aquestes siguen consistents amb els objectius 
de l’organització.

• Mesura i avaluació de l’actuació de les unitats
organitzatives.

• Identificació de desviacions respecte a allò 
planificat.

• Determinació de les accions correctores i el 
seguiment d’aquestes

RESULTATS (ACCIONS) OBJECTIUS

2. El procés de control



Processos de control

Control de premisses i de vigilància
• Propòsit: 

– Assegurar que les premisses i consideracions sobre les quals es 
basa l’estratègia continuen sent vàlides (valors, aspiracions, 
expectatives). 

– Vigilar les possibles variacions de les condicions internes i 
externes (diagnòstic estratègic) que poden afectar la conveniència 
de les estratègies.

• Vigilància contínua. Continuïtat de la validesa del 
diagnòstic estratègic.

• Revisió periòdica dels valors i les premisses sobre les 
quals se sosté l’estratègia.

PREMISSES/CONDICIONS DIAGNÒSTIC 
ESTRATÈGIC

ESTRATÈGIA

2. El procés de control



Tipus de control

Segons l’abast
• Tradicional

– Mesura i avaluació de l’actuació de les diferents unitats 
organitzatives, identificació de desviacions en el pla, determinació de 
les accions correctores i el seguiment d’aquestes.

– Propòsit: assegurar que les decisions i accions dels directius són 
consistents amb els objectius de l’organització.

• Estratègic

Segons el moment de realització
• Control a priori [preventiu] (control de premisses i de vigilància)
• Control a posteriori [corrector] (control tradicional – control 

d’implementació)
• Control pre-a-posteriori [ambdós] (control estratègic)

2. El procés de control



Control 
estratègic

Suposa l’adaptació del sistema de control als requeriments de la 
direcció estratègica.
Procés centrat en dues grans àrees:

Si l’estratègia continua sent vàlida (formulació).
– Control de l’entorn (vigilància): Canvis o discontinuïtats en els factors de 

l’entorn (control a priori).
– Control de l’estratègia (premisses): Verifica la validesa de les hipòtesis 

clau sobre l’evolució de l’empresa i l’entorn. (Hi ha ajustament empresa-
entorn?, ¿hi ha errades en la formulació?) (control a priori).

Si l’estratègia s’està implantant com s’havia planificat, i si els 
resultats són els esperats (implementació).
– Control d’implementació: Hauríem de modificar l’organització: el sistema  

tècnic, l’organització del treball, el sistema de direcció, la cultura? (control a 
posteriori).

2. El procés de control



Control estratègic
Diagnòstic estratègic

Disseny i selecció de l’estratègia

Concreció de l’estratègia en plans, 
programes i pressupostos

Execució d’accions

Mesura, comparació, correccióIn
fo

rm
ac

ió
pe

r a
 

fu
tu

re
s 

es
tr

at
èg

ie
s

M
es

ur
es

 c
or

re
ct

or
es

Han canviat les condicions?
Control de vigilància

Continua sent vàlida l’estratègia?
Control de premisses

CONTROL DURANT 
I A POSTERIORI

CONTROL A PRIORI

2. El procés de control



3. Sistemes de planificació-control

• Sistemes que estableixen els processos de 
planificació i control de l’estratègia empresarial.

• Serveixen per a especificar l’output que es vol en 
algun moment futur del temps, per a establir camins
que permeten aconseguir-lo i per a proporcionar 
elements de referència per a comprovar 
posteriorment si aquests s’han assolit.

• Depenent del SPC adoptat, aquest compleix una 
funció més de control o més d’establiment dels 
camins d’actuació i d’enllaç.



Sistemes teòrics
– Top-down
– Bottom-up
– Middle-up-down

Sistemes i eines reals
– SPPP / PPBS (sistema de plans-programes-pressupostos)

– DPO (direcció per objectius)
– BSC (balanced scorecard, quadre de comandament 

integral)

Control del rendiment Planificació d’accions

DPO SPPPBSC

3. Sistemes de planificació-control



Sistemes teòrics de planificació-control

A

B C

GFED

1

2

Top-Down

A

B C

GFED

2

1

Bottom-Up

A

B C

GFED

1
2

3

Middle-Up-Down

(centralització) (descentralització)

3. Sistemes de planificació-control



• (P) plans, (P) programes, (B) pressupostos i el control (C)

• Pla:
– És a llarg termini i per a tota l’empresa.
– Primer nivell de concreció de l’estratègia (objectius generals).
– Es concreten a través de programes. 

• Programes:
– Descomponen els objectius establerts en el pla.
– Son a mitjà termini.
– Conjunt d’activitats que cal dur a terme per assolir un objectiu concret, 

definit en termes de resultats.
– Un programa, un objectiu. Hi ha tants programes com objectius tinga el 

pla.
– Jerarquia dins dels programes: programa de categories, programa de 

subcategories i programa d’elements.
– No coincideixen necessàriament amb l’estructura organitzativa 

(independent de l’organigrama).

PPBS (Planning, Programming, Budgeting System)

3. Sistemes de planificació-control



PROGRAMA 
D’ELEMENTS 1.1.2.

PLA

PROGRAMA DE 
CATEGORIES 1.

PROGRAMA DE 
SUBCATEGORIES 1.1.

PRESSUPOST

EXECUCIÓ I CONTROL 

PPBS (Planning, Programming, Budgeting System)

3. Sistemes de planificació-control



• Pressupost:
– Traducció financera dels programes. Expressió, en termes 

monetaris o de recursos, del pla d’accions disposat en el servei 
d’un objectiu.

– Es duen a terme a partir de l’últim nivell en el programa.
– Són a curt termini, normalment a un any.
– S’especifica qui el durà a terme i amb quins mitjans.

• Control:
– Quan es comencen a executar els pressupostos s’inicia el 

control.
– A posteriori.
– Amb acció correctora.

PPBS (Planning, Programming, Budgeting System)

3. Sistemes de planificació-control



• Avantatges:
– Permet connectar els objectius i l’estratègia amb els 

pressupostos de manera rigorosa i contínua.
– Permet una gestió eficient (costos/fins).
– Introdueix un llenguatge comú per a tota l’organització.
– Aplicable a organitzacions amb fortes interdependències.
– Facilita el control tant de mitjans com de resultats i de supòsits 

de partida.

• Inconvenients:
– Dificultat en descompondre activitats complexes i 

interrelacionades en programes autònoms (correspondència 
entre objectius i programes).

– Compatibilitzar amb el tipus d’estructura.

PPBS (Planning, Programming, Budgeting System)

3. Sistemes de planificació-control



DPO (Direcció per 
objectius)
• Sistema de planificació-control que persegueix 

l’autocontrol dels empleats i en fomenta la motivació
mitjançant la participació.
– És una filosofia que dóna suport a la direcció participativa.

• Insistència en els resultats, aconseguir els objectius.
• Empleats motivats exerceixen més autocontrol.

• Identifica uns objectius generals de l’empresa i unes 
àrees de responsabilitat definides per als directius als 
distints nivells.
– Els objectius que han d’assolir els responsables de cada àrea són 

fruit d’un procés de negociació entre el superior i els directius 
subordinats.

• Permet desagregar els objectius de l’empresa en 
subobjectius assignats a les unitats que integren 
l’empresa

3. Sistemes de planificació-control



• Requereix la participació de tota la línia mitjana.

• Fàcil comprovació de la contribució individual de cada 
directiu als objectius generals de l’empresa: sistema 
d’incentius.

• Els directius també han de presentar com assoliran 
els objectius i amb quins mitjans.

La direcció per objectius (DPO)

Els components bàsics de la DPO:

1. Definició d’objectius. 
2. Desenvolupament de plans d’acció.
3. Realització de revisions periòdiques.
4. Avaluació anual dels resultats.

3. Sistemes de planificació-control



DPO (direcció per objectius)
Avantatges:
• Permet vincular els 

objectius individuals als 
organitzatius.

• Es poden vincular 
fàcilment els objectius a 
les recompenses.

• Els treballadors saben què
s’espera d’ells. 

• Els treballadors poden 
discutir i negociar sobre la 
base dels resultats 
esperats.

• Facilita el control.

Inconvenients:
• Es preocupa pels resultats 

econòmics i a CP.
• Fomenta l’individualisme i la 

manca de cooperació.
• Pot perjudicar la competitivitat a 

LLT.
• Pot portar a oblidar tasques 

importants “fer només allò que es 
mesura”.

• Pot premiar o castigar els 
empleats per factors externs 
aliens al seu control.

• Problemàtic en el cas de llocs 
interdependents i ambigus.

3. Sistemes de planificació-control



BSC (Balanced Scorecard) o QCI
• Objectiu: traducció i posada en marxa de 

l’estratègia.

• Integra i complementa els objectius emanats des de 
l’estratègia mateix mitjançant un sistema 
d’indicadors i plans d’acció (iniciatives).

• Permet coordinar diferents aspectes de la 
implementació i adequar el comportament de les 
persones a l’estratègia empresarial.

• Ajuda a detectar les deficiències de gestió i els 
aspectes que s’estan gestionant bé (sistema de 
seguiment i control)

3. Sistemes de planificació-control



• Elements clau

– Missió, visió i valors

– Mapa estratègic: relacions causa-efecte

– Perspectives 

– Indicadors i metes: mesures

– Iniciatives estratègiques: accions

– Responsables i recursos

– Avaluació subjectiva complementària

BSC (Balanced Scorecard) o QCI

3. Sistemes de planificació-control



Relacions causa-efecte entre objectius

Rendibilitat

Creixement

Fidelització
Satisfacció

client

Qualitat del
servei

Satisfacció
empleats

Plans d’incentius

Financera 

Clients 

Processos

Capacitats
i recursos

MAPA 
ESTRATÈGIC

BSC (Balanced Scorecard) o QCI
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Eina equilibrada:
Integra l’estratègia amb l’acció
—Considera diferents perspectives
—Integra el curt i el llarg termini

BSC (Balanced Scorecard) o QCI

3. Sistemes de planificació-control

Perspectiva de valor
¿Com hauríem d'aparèixer davant els 
nostres accionistes per a tindre èxit 

econòmic?

Àrees 
clau

Objectius Indicador Pressupost

Perspectiva interna
¿En quines activitats i processos volem 
ser excel·lents per a satisfer els nostres 

compromisos?

Perspectiva client
¿Com hauríem d'aparèixer davant els 

nostres clients per a aconseguir la 
nostra visió i estratègia?

Perspectiva de desenvolupament
¿Com  assegurem i millorem els 
nostres actius estratègics per a 

aconseguir la mostra visió i estratègia?

Àrees 
clau

Àrees 
clau

Àrees 
clau

Objectius
Objectius

Objectius

Indicador
Indicador

Indicador

Pressupost
Pressupost

Pressupost

Visió i 
Estratègia



Font: Fernández, 2001.

BSC (Balanced Scorecard) o QCI
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Impacte de les iniciatives en els  
objectius estratègics



Els objectius i les iniciatives es van concretant per nivells d’estratègia

BSC (Balanced Scorecard) o QCI

3. Sistemes de planificació-control

Indicadors d’objectius

Indicadors d’objectius

Objectius

Objectius

Iniciatives/projecte

Iniciatives/activitats
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Beneficis
• Alineació dels empleats cap a la 

visió de l’empresa.
• Millora de la comunicació cap a 

tot el personal dels objectius i el 
seu compliment.

• Redefinició de l’estratègia basant-
se en els resultats.

• Traducció de la visió i de 
l’estratègia en acció.

• Orientació cap a la creació de 
valor.

• Integració de la informació de 
les diverses àrees de negoci.

• Millora de la capacitat d’anàlisi i 
de la presa de decisions.

Problemes/riscos
• Complexitat de la seua 

implantació.
• Sense un bon suport informàtic 

no son fàcils de desenvolupar i 
seguir.

• Risc que s’establisquen objectius 
estratègics difícils de mesurar.

• Risc que es dóne poca 
importància a executar projectes 
estratègics no urgents si 
aquests no estan ben lligats amb 
els sistemes d’incentius.

• El BSC no és efectiu si no està
lligat a un programa metòdic de 
millora per a qüestionar l’estatu
quo de l’organització.
P t t d t

BSC (Balanced Scorecard) o QCI

3. Sistemes de planificació-control



ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
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Planificació-organització de la 
producció

Processos informació-
decisió

Política de RH

Ordenació
d’incentius

Socialització i valors 
comuns

Sistemes de medició, 
avaluació i control

Organització
informal

Estructura

Disseny del lloc
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1. El disseny de l’organització i la 
seua relació amb l’estratègia

ELEMENTS DE L’ORGANITZACIÓ

TREBALL

PERSONES

ORGANITZACIÓ FORMAL

ORGANITZACIÓN INFORMAL



1. El disseny de l’organització i la seua 
relació amb l’estratègia

L’ORGANITZACIÓ FORMAL:

És l’estructura deliberadament planificada per la direcció de l’empresa 
(conseqüència del disseny organitzatiu).

Destaquen els elements següents:
—Jerarquia: relacions d’autoritat entre individus i grups.
—Diferenciació: com s’assigna el treball a distints grups de persones.
—Integració: com es coordinen les activitats que es duen a terme. 
—Sistema administratiu: mecanismes de control que serveixen de guia a 

les accions.

És prescriptiva (diu com han de funcionar les relacions en l’organització).



1. El disseny de l’organització i la seua 
relació amb l’estratègia

L’ORGANITZACIÓ INFORMAL:

Són aspectes no planificats explícitament per la direcció. 
Sorgeixen espontàniament.

És de naturalesa descriptiva, reflecteix com són les relacions en 
l’empresa.

L’organització informal pot afavorir o dificultar la consecució dels 
objectius.



PARTS DE L’ORGANITZACIÓ: Ápice estratégico
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1. El disseny de l’organització i la seua 
relació amb l’estratègia
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TECNOESTRUCTURA
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PARTS DE L’ORGANITZACIÓ FORMAL:

ALTA DIRECCIÓ

DIRECCIÓ MITJANA O LÍNIA MITJANA

NIVELL OPERATIU O NUCLI D’OPERACIONS

STAFF: de suport i tècnic

No totes les empreses tenen totes aquestes parts!!

1. El disseny de l’organització i la seua 
relació amb l’estratègia



PARTS DE L’ORGANITZACIÓ FORMAL:

ALTA DIRECCIÓ: exerceix l’autoritat, pren les 
decisions fonamentals sobre els sistemes de medició i 
recompensa, i vetlla perquè en el conjunt de 
l’organització es complisquen els objectius
prèviament dissenyats.

DIRECCIÓ MITJANA O LÍNIA MITJANA: directius que 
uneixen l’alta direcció amb el nivell operatiu de 
l’empresa. Es considera que té un paper molt important 
quan a la seua funció de coordinació i control s’uneix el 
rol de facilitador per a crear coneixement o obtenir 
qualitat.

1. El disseny de l’organització i la seua 
relació amb l’estratègia



PARTS DE L’ORGANITZACIÓ FORMAL:

NIVELL OPERATIU O NUCLI D’OPERACIONS: On 
s’organitza l’activitat productiva mitjançant els mitjans 
tècnics corresponents i els treballadors.

STAFF:

De suport: Personal qualificat que dóna suport a la direcció en 
qüestions de caràcter tècnic (posada a punt de les màquines, 
normalització i adaptacions del sistema tècnic).

Tècnic: Personal qualificat que dóna suport a la direcció en 
qüestions de caràcter jurídic o de caràcter psicològic o social, o 
proporciona a l’empresa serveis complementaris.

1. El disseny de l’organització i la seua 
relació amb l’estratègia



El disseny organitzatiu serveix per a:

COORDINAR i INTEGRAR les diverses tasques dels diferents 
membres de l’empresa (i les parts) a fi de garantir la correcta 
implementació de l’estratègia formulada.

Concretament, el disseny organitzatiu haurà de:

Garantir que els diferents membres de l’empresa orienten els 
seus esforços cap a la mateixa direcció – la consecució dels 
objectius de l’empresa (principi d’unitat d’objectiu).

Assegurar que les tasques es desenvolupen amb eficiència 
(principi d’eficiència).

1. El disseny de l’organització i la seua 
relació amb l’estratègia



DIFERENCIACIÓ: en el si de l’organització es diferencien activitats 
a través de la divisió del treball, establint recursos, tasques i 
responsabilitats específiques per a la realització de determinades 
activitats. 

INTEGRACIÓ: després de dividir i repartir tasques, sorgeix la 
necessitat d’harmonitzar i integrar les activitats (mitjançant la 
coordinació i el control) perquè l’acció col·lectiva siga coherent. 

Diferenciació i integració

1. El disseny de l’organització i la seua 
relació amb l’estratègia



La diferenciació és indispensable en l’organització per a especialitzar àrees 
de coneixement, habilitats i tasques, aprofitant així millor la racionalitat 
limitada dels directius i empleats, i augmentant la productivitat. Pot fer-se 
mitjançant l’AGRUPACIÓ D’UNITATS.

Significa definir com agrupem els llocs de treball: 

1) quants llocs unim (grandària de les unitats) i 

2) amb quin criteri ho fem (departamentalització). 

2. Agrupació d’unitats



1) Grandària mitjana de les unitats o departaments:  

La determina l’angle d’autoritat: nombre de subordinats que es pot 
controlar eficientment.

Depèn de l’homogeneïtat dels integrants i de la qualitat i intensitat de 
comunicació requerida dins de les diverses unitats i entre aquestes. 

Les tasques complexes que requereixen un elevat nivell de coneixements 
i molta interacció exigeixen unitats de grandària reduïda que faciliten el 
contacte i la comunicació.

Un supervisor amb formació amb uns subordinats preparats i procediments 
normalitzats facilita les unitats grans.

2. Agrupació d’unitats



1) Grandària mitjana de les unitats o els departaments:

L’angle d’autoritat està condicionat per:  

Disponibilitat de temps del director de la unitat (+)

Incidència de nous problemes (-)

Grau de dispersió física de les activitats (-)

Similitud de les activitats supervisades (+)

Extensió de procediments normalitzats (+)

La forma d’agrupació influirà en la grandària de la unitat 
(depèn de l’homogeneïtat de les activitats). 

2. Agrupació d’unitats



2) Criteris d’agrupació d’unitats (departamentalització)

Per funcions
Per productes
Per àrees geogràfiques
Per clients
Per processos
Mixte

2. Agrupació d’unitats



2) Criteris d’agrupació d’unitats (I)

Per funcions: 

Segons les distintes funcions que es duen a terme en 
l’empresa (producció, comercial, financera, etc.). 

Molt apropiat amb una sola línia de productes.
Permet aconseguir economies d’escala.
Desenvolupa coneixement especialitzat.
Dificulta el desenvolupament de productes o processos que 

requereixen coordinar distintes funcions. 

2. Agrupació d’unitats



2) Criteris d’agrupació d’unitats (II)

Per producte:

Segons els distints productes o serveis de l’empresa. 
Molt apropiat quan es gestiona una cartera de productes 

diversificada o quan la capacitat per desenvolupar productes és 
clau (no gens habitual a l’inici de l’activitat).

Millora la coordinació de les activitats funcionals.
Duplica recursos (augmenta nombre d’alts càrrecs).
Pèrdua possible d’economies d’escala.
No és apropiat per a desenvolupar capacitat de servei amb 

els clients que consumeixen de diferents departaments. 

2. Agrupació d’unitats



2) Criteris d’agrupació d’unitats (III)

Per àrea geogràfica: 

Segons les diferents àrees geogràfiques que atén l’empresa.

Molt apropiat quan: 
—els punts de contacte amb el client estan allunyats, 
—la proximitat física en el lliurament i manteniment són 

clau,
—la distància geogràfica implica diferències importants

en els gustos del client. 

Inconvenients: ídem, per productes.

2. Agrupació d’unitats



2) Criteris d’agrupació d’unitats (IV)

Per clients: 

Segons els diferents grups de clients que atén l’empresa. 
Molt apropiat quan es vol oferir un excel·lent servei al 
client i adaptar-se a les seues necessitats particulars, és 
un factor clau per a l’empresa.
Implica una possible duplicació d’activitats i de recursos.
Dificulta compartir productes o serveis dirigits a distints 
grups de clients.

2. Agrupació d’unitats



2) Criteris d’agrupació d’unitats (V)

Per processos: 

Segons el procés de treball que es du a terme en l’empresa 
(p. e. fabricació de motors, muntatge, pintura,...).
Molt apropiat quan el temps, la qualitat i la capacitat de 
renovació dels processos mateix són factors clau per a 
l’empresa (propi en empreses transformadores).
Dificulta el desenvolupament de capacitats organitzatives 
que requereixen la coordinació de distints processos.

Mixta: 
Combinació de diversos criteris en un mateix nivell de l’organització.

2. Agrupació d’unitats



3. Mecanismes de coordinació

Tota activitat humana organitzada planteja dos 
requisits alhora fonamentals i oposats:

la divisió del treball en distintes tasques que 
s’han d’exercir i
la seua coordinació. 

L’estructura de l’organització pot definir-se com 
el conjunt de totes les formes en què es divideix
el treball en tasques diferents, aconseguint 
després la seua coordinació. Però COM 
COORDINAR?



• Adaptació mútua
• Supervisió directa
• Normalització:

Processos de treball
Resultats del treball
Habilitats del treballador

Els mecanismes de 
coordinació permeten 
l’actuació coordinada i 
controlada dels membres i 
les unitats que integren 
l’organització.

3. Mecanismes de coordinació

En les empreses s’apliquen els mecanismes de coordinació amb 
diferents graus d’importància:

Petites: adaptació mútua / Grans: normalització.
Tasques simples: supervisió directa + normalització processos (p. e.: súpers).
Tasques complexes: normalització habilitats + adaptació mútua (p. e.: hospital).



• Jerarquia: el superior estableix allò que s’ha de 
fer en cada departament i així sucessivament.

• Llocs d’enllaç: persones o unitats que actuen 
com a coordinadors entre unitats o 
departaments.

• Comitès permanents: formats per persones de 
distintes unitats a fi de resoldre problemes o 
coordinar activitats que no poden ser confiades 
a una sola unitat.

• Grups de treball (task force) temporals: 
formats per persones de distintes unitats a fi de 
resoldre problemes o coordinar activitats que 
sorgisquen durant un temps i que no poden ser 
confiades a una sola unitat

ALTRES  FORMES D’ENLLAÇ I COORDINACIÓ

3. Mecanismes de coordinació



4. Variables de disseny

Com que el disseny organitzatiu és un procés directiu, és necessari 
identificar les variables de disseny mitjançant les quals els directius 
poden actuar sobre l’organització. 

Poden fer-ho a dos nivells:
col·lectiu (afecta grups que configuren l’estructura organitzativa) i 
individual (afecta les persones que han d’ocupar determinats llocs 

de treball).

VARIABLES DE DISSENY: aquells mecanismes que pot usar la 
direcció per modificar algun aspecte de l’organització formal.



• Centralització vs. descentralització
Grau de centralització vs. delegació de la 
capacitat per a prendre decisions en 
l’estructura.

La centralització implica que tot el poder de 
decisió es concentra en un punt de 
l’organització. 

Augmenta quan es concentra en un punt de la 
jerarquia la capacitat de decisió. Disminueix
quan des d’aquest punt es delega capacitat de 
decisió als subordinats o empleats.

4. Variables de disseny



Raons per a centralitzar
Es el mitjà més precís per a coordinar la presa de decisions 
d’una organització.

Raons per a descentralitzar
Eficiència i eficàcia 

• Quan un únic decisor no pot entendre totes les decisions.
• Quan la informació necessària no pot arribar fins al decisor 

únic.
• Quan les persones que tenen els coneixements necessaris 

els han de transmetre als seus superiors, amb manca de 
contacte amb la realitat quotidiana.

Reaccionar amb rapidesa a les condicions locals o 
específiques.
Estimular la motivació de les persones.

4. Variables de disseny



Tipus de descentralització

Segons qui rep el poder de decisió delegat
• Vertical: es delega el poder de decisió en els següents 

nivells de la cadena jeràrquica, des de l’alta direcció fins a la 
línia directiva mitjana.

• Horitzontal: es delega el poder de decisió cap a individus 
que no es troben directament a continuació en la línea 
jeràrquica (experts, analistes, operaris experimentats, etc.).

Segons el contingut i amplitud d’allò que es delega
• Selectiva: es dóna quan el poder corresponent a decisions 

diferents està situat en punts diferents de l’organització.
• Paral·lela: es dóna quan el poder de molts tipus de decisions

es concentra en un mateix punt de l’organització.

4. Variables de disseny



Formalització

És un mètode per a dirigir la conducta de 
l’empleat mitjançant la creació de regles, 
polítiques i procediments formals.
En un sentit ampli pot considerar-se que inclou 
tant els procediments escrits (manuals per a 
empleats, descripcions dels treballs) com les 
pautes que es repeteixen en l’organització de 
manera sistemàtica (rutines), encara que no
estiguen escrites. 
Inherent a les idees o suposicions que es tinguen
sobre les persones (possessió d’informació, 
coneixements, habilitats, judici o autocontrol).
Es veu afectat el seu ús per la dispersió espacial
(la proximitat permet la interacció i les relacions 
informals).

4. Variables de disseny



Disseny dels llocs de treball

PRODUCTES O 
SERVEIS

Organització tasques 
i  processos

Tipus de treball

DISSENY DE LLOCS

Fàcil/difícil d’elaborar

Tasques i processos 
simples/complexos

Baixa/alta qualificació

Rutinaris-repetitius /creatius

Estables/canviants

ES
TR

A
TÈ

G
IA ENTORN

Clients 
Competència

5. Disseny de llocs de treball



Disseny dels llocs de treball

– Consisteix a definir les característiques de cada un dels llocs 
de treball de l’empresa.

– Constitueix la definició de la unitat o element més bàsic de 
l’organització.

– El seu disseny està condicionat per determinats factors
inherents al desenvolupament del treball.

5. Disseny de llocs de treball



Formalització (FL):
• Regles, protocols i processos estandarditzats, que apareguen o no en 

manuals de comportament, i regulen el treball operatiu. 

Centralització (CL-EVL):
• Centralització, divisió o especialització vertical del treball.
• Grau en què el supervisor planifica, programa i controla el subordinat vs.

delegació al subordinat (autonomia).

Especialització (EHL):
• Divisió i especialització horitzontal del treball.
• El nombre d’activitats que s’assignen al treballador dins de la seua tasca. 

Pot ser una divisió ampla o estreta.

Variables de disseny del treball 

5. Disseny de llocs de treball



– Característiques cognitives del treball o nivell de coneixements
que incorpora el treballador (IKL).

– Freqüència de les excepcions i canvis als quals s’ha d’adaptar el 
treball (FCL).

– Tipus d’interdependències del treball (requeriment d’acció
col·lectiva). Tres tipus:

Interdependències de font comuna (independents).
Interdependències seqüencials (segons ordre lògic de producció —
cadena).
Interdependències recíproques: (relacions mútues: els uns afecten els 
altres —hospital). 

Característiques rellevants del treball que en condicionen el disseny:

5. Disseny de llocs de treball



L1: Tipus de treball que incorpora coneixements i/o habilitats poc 
rellevants, i amb excepcions i canvis poc freqüents.

L2: Tipus de treball que incorpora coneixements i/o habilitats poc 
rellevants, i amb excepcions i canvis freqüents.

L3: Tipus de treball que incorpora coneixements i/o habilitats 
rellevants, i amb excepcions i canvis poc freqüents (subjectes 
a protocols i normes de la professió).

L4: Tipus de treball creatiu que incorpora coneixements i habilitats 
molt rellevants, i amb excepcions i canvis freqüents.

Tipus de treball 

5. Disseny de llocs de treball
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Poques 
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Característiques i tipus de treball

FCL FCL

Regles, 
protocols i 
processos 
estandarditzats 
que regulen el 
treball operatiu

Grau en què el 
supervisor 
planifica, programa 
i controla el 
subordinat
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L1: Els coneixements i les habilitats poc rellevants permeten un ús 
elevat de la centralització (CL), o poca autonomia en el lloc (la 
supervisió es ací possible). La poca rellevància de les excepcions i 
els canvis també permet un ús elevat de la formalització (FL).

L2: Coneixements i habilitats poc rellevants permeten un ús alt de la 
centralització (CL). Excepcions i canvis rellevants fan convenient 
una baixa formalització (FL). (És difícil establir normes i 
procediments.)

L3: Coneixements-habilitats rellevants fan convenient una baixa
centralització (CL), (El treballadors han de marcar el seu ritme), 
mentre que les excepcions i els canvis poc freqüents permeten 
formalització mitja-alta o alta (FL), fruit de protocols i normes de 
la professió, i de normes de l’empresa.

L4: Coneixements i habilitats molt rellevants, i amb excepcions i canvis 
freqüents, fan convenient baixos nivells de centralització (CL) i 
de formalització (FL).

Tipus de treball i variables de disseny

5. Disseny de llocs de treball
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Quan les característiques del treball obliguen a reduir l'ús de CL, com a variable de 
coordinació i control, açò comporta  un ús major de PC per a fomentar l’autocontrol. Si les 
característiques del treball, a més, obliguen a reduir FL, açò fa encara més necessari 
l’augment de PC.

Tipus de treball i variables de disseny

Pc= Polítiques 
complementàries de RH 
orientades a motivar el 
treballador (tema 4)

5. Disseny de llocs de treball



ESTRUCTURA ÉS:

(1) La distribució espacial i jeràrquica dels mitjans materials i humans, 
generalment agrupats en forma d’unitats organitzatives i departaments.

(2) La jerarquia d’autoritat de l’empresa, que enllaça les diferents unitats 
organitzatives i indica les relacions de caràcter jeràrquic (distribució de poder 
de presa de decisions: centralització).

(3) Tot allò que és una referència estable per a l’acció de caràcter permanent
(normes, procediments) o temporal (plans a CT, llocs d’enllaç), i es manifesta 
com una acció deliberada de la direcció.

(4) Un mitjà de proporcionar eficàcia i eficiència a l’organització; implica la presa 
de decisions estratègiques sobre l’agrupació d’individus o tasques.

6. Tipus d’estructura



ESTRUCTURES CLÀSSIQUES:

ESTRUCTURA SIMPLE

ESTRUCTURA FUNCIONAL

ESTRUCTURA DIVISIONAL

ESTRUCTURA MATRICIAL

6. Tipus d’estructura



ESTRUCTURA SIMPLE

– Forta centralització de l’autoritat
– Molt flexible i amb baix cost de manteniment
– Petites empreses

 
Gerencia 

Nivel operativo 

6. Tipus d’estructura

Gerència

Nivell operatiu



ESTRUCTURA FUNCIONAL

AVANTATGES

El director general està en 
contacte amb totes les 
operacions.

Redueix/simplifica els 
mecanismes de control.

Clara definició de 
responsabilitats.

Especialistes en els nivells 
directius intermedis i superiors.

INCONVENIENTS

Els alts directius es veuen 
aclaparats per qüestions rutinàries.

Els alts directius acaben ignorant 
les qüestions estratègiques.

Dificultat per a gestionar la 
diversitat.

Dificultat per a coordinar les 
funcions.

Fracàs en l’adaptació.

6. Tipus d’estructura



ESTRUCTURA DIVISIONAL (agrupació basada en els outputs)

Característiques
• Cada divisió és una quasi-empresa... Objectius, departaments,...
• Descentralització operativa.
• Coordinades per la seu central (estratègia general, recursos, control 

compliment d’objectius, substitució directius,... Serveis comuns).
Centralització estratègica.

Avantatges
• Fomenta l’assignació eficient del capital (requeriments de l’output).
• Dispersa el risc. Augmenta la capacitat de reacció estratègica.

Inconvenients:
• Sistema de control de rendiment (resultats). Problemes socials / 

competència entre divisions (falta de cooperació).
• Més burocràcia (duplicitat de funcions i estructures) i menys economies 

d’escala.

6. Tipus d’estructura



ESTRUCTURA MATRICIAL (agrupació funcional-output)

Característiques

Utilitzada per grans empreses o per empreses que es creen per a la realització de 
projectes singulars. S’adopta per a la realització de projectes de singular 
importància, que requereixen coordinacions complexes i en els quals cal
implicar especialistes.

És el resultat de combinar dos criteris d’agrupació d’unitats: per output (o 
projectes, productes o mercats) i funcional. 

La característica fonamental és l'existència d’un doble flux d’autoritat (directiu 
de dos caps):

L’autoritat funcional: flux vertical de dalt cap avall, seguint els 
principis d’autoritat,  jerarquia i delegació.

L’autoritat tècnica o de projectes: (en lloc de projectes pot tractar-se 
de  productes o àrees geogràfiques): flux horitzontal.

El doble flux d’autoritat permet representar l’organització en forma de matriu.

6. Tipus d’estructura



ESTRUCTURA MATRICIAL

Avantatges
• Més flexibilitat en l’organització de recursos.
• Millora de la coordinació i motivació d’aquells que 

treballen en un projecte comú.

Inconvenients
• Conflicte d’objectius / ordres contradictòries. Estrés per 

conflicte (directiu de dos caps).
• Implica canvi en la cultura empresarial.

6. Tipus d’estructura



NOVES ESTRUCTURES

• Diferents denominacions: hipertext, trèvol, virtual, 
xarxes,...

• L’empresa està formada per unitats amb una elevada 
autonomia d’actuació i responsables dels seus 
resultats.

• Unitats que cooperen i competeixen entre si i amb 
altres empreses alienes.

• Reducció del paper de l’oficina central.
• Substitució de la jerarquia per relacions laterals.

Globalització i 
deslocalització productiva

Subcontractació
i outsourcing

Cooperació entre 
empreses

6. Tipus d’estructura



El disseny de l’organització i la 
seua relació amb l’estratègia

No hi ha una millor forma organitzativa ni una millor manera 
d’organitzar les activitats de l’empresa.

El més important es assolir un ajust que permeta a l’empresa portar 
a terme els seus plans i estratègies de manera eficaç i eficient.

L’estructura organitzativa:

S’ha d’adequar als requeriments de l’estratègia.

Imposa límits al fet que siguen factibles les estratègies.



L’AJUST ESTRATÈGIA – ESTRUCTURA

Enfocament contingent (ajust organitzatiu):

Las circumstàncies de l’empresa condicionen el 
disseny de l’organització.

Relacions grandària - disseny organitzatiu: 
complexitat organitzativa
Relacions entorn - disseny organitzatiu (ajust extern)
Relacions estratègia - estructura (ajust intern)
Relacions tecnologia - disseny organitzatiu (ajust 
intern)

El disseny de l’organització i la seua 
relació amb l’estratègia



L’AJUST ESTRATÈGIA – ESTRUCTURA

L’estructura i l’estratègia canvien a mesura que incrementa la 
grandària, el grau de diversificació o l’abast geogràfic de l’empresa.

Especialització; abast producte-mercat simple
• Estructures simples

Creixement en grandària
• Estructures funcionals

Diversificació relacionada o internacionalització
• Estructures divisionals (adaptació)
• Estructures matricials (combinant coordinació i adaptació)

Diversificació no relacionada
• Estructures multi-divisionals
• Molts negocis: holdings (només control financer)

El disseny de l’organització i la seua 
relació amb l’estratègia
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Tema 4. Direcció de Recursos Humans

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans

2. El factor humà com recurs estratègic en l’empresa

3. Desenvolupament de competències i orientació del 
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Introducció
IMPORTÀNCIA DELS RH EN LA FORMULACIÓ D’ESTRATÈGIES:

La consecució d’avantatges competitius depèn de la disponibilitat de 
recursos suficients i distintius per fer front als reptes de l’entorn.

Entre els recursos de més valor es troben els recursos humans: les 
habilitats, la formació i l’experiència condicionen l’èxit empresarial.

IMPORTÀNCIA DELS RH EN LA IMPLANTACIÓ D’ESTRATÈGIES:

La política de recursos humans constitueix un dels instruments més 
eficaços de la direcció per aconseguir l’adhesió dels individus al projecte 
d’empresa i posar en funcionament els canvis organitzatius necessaris.



1. Funcions de la Direcció de Recursos 
Humans

FUNCIONS BÀSIQUES (O FUNCIONS OBJECTIU)
Aquelles orientades a l’objectiu bàsic de la DRH:

• Captació

• Capacitació

• Motivació

FUNCIONS INSTRUMENTALS
Aquelles que serveixen per a facilitar la presa de decisions i l’execució de les 
funcions objectiu:

• Planificació de Recursos Humans

• Anàlisi i disseny de llocs

• Valoració de llocs

• Sistemes d’informació sobre Recursos Humans (SIRH)

• Avaluació del rendiment



1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
FUNCIONS OBJECTIU

RECLUTAMENT: Procés pel qual es genera un grup de candidats

qualificats per a un determinat lloc (intern-extern). 

SELECCIÓ: Procés pel qual es pren la decisió de contractar o no

contractar cada un dels candidats a un lloc.

SOCIALITZACIÓ: Procés mitjançant el qual els nous empleats són 

integrats en l’empresa, en la seua unitat i en el seu lloc de treball.

CAPTACIÓCAPTACIÓ

Objectiu: Proporcionar els RH que l’empresa necessita, tant en 
quantitat como en qualitat. Inclou:



CAPTACIÓ: reclutament internCAPTACIÓ: reclutament intern

AVANTATGES

És font de motivació, ja que és percebut 
favorablement pels empleats.

Redueix els costos del procés de selecció, 
tant en temps com en diners.

Acurta el període de socialització, per la 
qual cosa l’empleat pot rendir en el seu nou 
lloc de treball abans. 

En ocasions és més fiable, donat que ja es 
coneix el candidat. 

Capitalitza la inversió realitzada en els 
empleats.

INCONVENIENTS

Utilització de criteris de 
selecció equivocats. Per 
exemple, basar-se en el 
rendiment de l’empleat en el seu 
lloc actual, fet que no garanteix 
el mateix rendiment en un altre 
lloc; o fer-ho amb criteris 
d’antiguitat, la qual cosa té
efectes negatius sobre la 
motivació.

Augmenta el risc del joc 
polític i el favoritisme.

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
FUNCIONS OBJECTIU



FONTS DE RECLUTAMENT INTERN:

MODEL REACTIU (l’empresa es planteja si té candidats interns quan es presenta la 
vacant):

Publicació interna de les ofertes de llocs

Concurs de mèrits

Avaluació de potencials

MODELS PLANIFICATS: (previsió de necessitats futures)

Plans de substitucions: es capacita la persona durant el període de substitució

Plans de successions (llocs clau)

Programes de planificació de carreres (llocs relacionats per al desenvolupament)

CAPTACIÓCAPTACIÓ

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
FUNCIONS OBJECTIU



CAPTACIÓ: reclutament externCAPTACIÓ: reclutament extern

AVANTATGES

Àmplia varietat de fonts de 
reclutament, fet que facilita trobar 
el candidat idoni i en menys temps 
que si s’haguera de formar.

S’aprofiten les inversions en 
formació que han fet unes altres 
empreses, a més de traslladar el 
seu “saber fer”.

Facilita la introducció de noves 
idees i perspectives en 
l’organització.

INCONVENIENTS

Com que es desconeixen 
els candidats, 
l’avaluació d’aquests 
resulta menys precisa.

Allarga el període 
d’orientació i augmenta 
el risc de fracàs.

Té efectes negatius 
sobre la motivació dels 
empleats de 
l’organització.

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
FUNCIONS OBJECTIU



FONTS DE RECLUTAMENT EXTERN:

Anuncis d’ocupació (premsa/webs).

Agències d’ocupació (SERVEF/INEM).

ETT. 

Contractació d’autònoms.

Mitjançant referències dels empleats.

En centres de formació (universitats, IES, ocupacional).

En empreses de la competència.

Presentacions espontànies i sol·licituds no provocades.

Associacions professionals

Sindicats, etc. 

CAPTACIÓCAPTACIÓ

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
FUNCIONS OBJECTIU



FORMACIÓ: Procés d’ensinistrament dels empleats en coneixements específics 
o d’ajuda per a corregir deficiències. Que el treballador duga a terme amb eficàcia 
el treball per al qual ha estat contractat.

DESENVOLUPAMENT: Procés que tracta d’oferir als empleats les habilitats 
que es considera que l’organització necessitarà en un futur. Augmentar la 
polivalència i flexibilitat i orientar-los cap al seu creixement professional.

ADOCTRINAMENT: Procés que intenta desenvolupar valors i actituds que 
afavorisquen el bon exercici de l’activitat en l’empresa, en la seua unitat i en el lloc 
de treball.

CAPACITACIÓCAPACITACIÓ

Objectiu: Fer que els coneixements, les habilitats i actituds dels RH 
siguen els que l’empresa necessita, tant en el moment actual com en un 
futur. S’aconsegueix a través de:
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1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
FUNCIONS OBJECTIU



Formació en coneixement

Desenvolupament d’habilitats

Ensinistrament en valors

Tècniques de comunicació unidireccional 
(expositives)

Tècniques participatives

Tècniques participatives i per 
descobriment

CAPACITACIÓ: tècniquesCAPACITACIÓ: tècniques

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
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MOTIVACIÓ: L’objectiu és mantenir els RH amb el compromís adient 
per aconseguir els objectius propis i de l’organització. Aquest objectiu 
s’aconsegueix a través de:

Sistemes de retribucions: directa i indirecta (retribució monetària)

Condicions laborals

Participació en la presa de decisions

Disseny/redisseny de llocs

Promocions i plans de carrera professional

MOTIVACIÓMOTIVACIÓ

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
FUNCIONS OBJECTIU



MOTIVACIÓ-RetribucionsMOTIVACIÓ-Retribucions

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
FUNCIONS OBJECTIU

El sistema de retribucions (contraprestacions monetàries)

La retribució directa: la que es rep en relació amb el càrrec ocupat i 
proporcional a aquest. Dos components:

Fix: el salari (es pacta per temps treballat i s’ajusta periòdicament).

Variable: increments per mèrits fixos (antiguitat o 
rendiment) i incentius (producció, beneficis, volum de vendes).

La retribució indirecta: prestacions que l’empresa ofereix per a millorar la 
satisfacció i el compromís de la gent.

Obligatòries: Seguretat Social, quota per desocupació.

Voluntàries: assegurances mèdiques privades, habitatges, 
baixes per maternitat o malaltia que superen el període 
obligatori legal.



Salari fix
Generalment vinculat a la retribució al lloc.

Ha d’estar d’acord amb les xifres del 

mercat per a aquest lloc i persona.

No permet ajustar els costos als resultats 

(REFORMA LABORAL!!!).

No recompensa el rendiment.

Facilita l’administració salarial i és de 

fàcil comprensió.

Salari variable
Generalment vinculat a la retribució al 

rendiment i al compliment d’objectius.

Pot proporcionar més flexibilitat a l’empresa 

en períodes de recessió.

Instrument de motivació.

Els treballadors comparteixen parcialment els 

riscos de l’empresa. 

Més implicació en l’assoliment dels 

objectius.

MOTIVACIÓ-RetribucionsMOTIVACIÓ-Retribucions

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
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Les condicions laborals, generalment, no són en si mateixes un incentiu 
suficient perquè es faça un esforç o es rendisca per damunt del mínim estricte.

Però poden afectar:
El rendiment en el treball.
La resposta a uns altres incentius.

2 DIMENSIONS:

Circumstàncies físiques: seguretat i salut, estrés per sobrecàrrega de tasques i 
responsabilitats, horaris, torns, descansos, condicions ambientals, condicions d’higiene, 
etc.

Circumstàncies psicològiques: estil de direcció, relacions socials (companys-
superiors), percepció del propi valor, riquesa de la tasca, possibilitat de creixement personal 
i professional.

MOTIVACIÓ-CLMOTIVACIÓ-CL

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
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Intervenció dels empleats en els processos de presa de decisions de 
l’empresa:

Algunes formes de participació:
Equips de millora i cercles de qualitat.
Programes de suggeriments (bústies).

MOTIVACIÓ-Participació en decisionsMOTIVACIÓ-Participació en decisions

Beneficis per a l’empresa: millora la imatge tant de cara a l’exterior com a 
l’interior, fidelització dels empleats, reducció de costos i millora de 
processos.

Beneficis per a l’empleat: més motivació, reconeixement públic a les 
seues idees, incentius econòmics o en espècie, satisfacció personal en 
veure utilitzades les seues idees.

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
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Disseny dels itineraris professionals que poden seguir les persones al 
llarg de la seua vida laboral en l’empresa.

AVANTATGES
Facilita els processos de reclutament i selecció (captació interna).
Compromís amb la capacitació (formació/desenvolupament).
Proporciona incentius no dineraris a LLT (satisfacció-motivació).

INCONVENIENTS: 
Si els plans són molt rígids, pot suposar un fre a la capacitat innovadora de 
l’empresa.
Excessiva preocupació per les “activitats d’influència” per poder promocionar 
ràpidament. 
Oposició davant de canvis de llocs que no segueixen “la successió
preestablerta”.

MOTIVACIÓ-Plans de carreraMOTIVACIÓ-Plans de carrera

1. Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
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PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HUMANS:

• Procés o conjunt de decisions que pren una empresa per assegurar-se

que disposa del personal necessari, en el moment necessari, per a 

poder exercir les tasques requerides per a obtenir un nivell determinat 

de béns o serveis en el futur (previsió de possibles vacants futures: baixes, 

jubilacions, promocions).

• Accions basades en la planificació: reclutament (intern i extern), plans 

de formació (desenvolupament), desenvolupament de la carrera 

professional, el relleu directiu.

1. Funcions de la Direcció de Recursos 
Humans. FUNCIONS INSTRUMENTALS



ANÁLISI I DISSENY DE LLOCS:
• ANÀLISI: descriure i registrar el fi d’un lloc de treball, les seues 

principals comeses i activitats, les condicions sota les quals aquestes 
es duen a terme i els coneixements, les habilitats i les aptituds
necessaris (perfil del lloc per a la captació, base per a la motivació, necessitats 
de capacitació): tipus de treball (L).

• DISSENY DE LLOCS (objectiu-motivació i suport):

• Variables: especialització (CL), formalització (FL) i preparació.

• Instrument per a: 

• Planificar la captació: ajuda a fixar criteris de selecció.

• Planificar les polítiques de capacitació: mantenir o millorar els 
coneixements de les persones que ocupen cada lloc.

1. Funcions de la Direcció de Recursos 
Humans. FUNCIONS INSTRUMENTALS



VALORACIÓ DE LLOCS:
• Procés d’anàlisi i comparació del contingut dels llocs, per a col·locar-los 

en un ordre jeràrquic, que servisca de base a un sistema de 
remuneració fix.

SISTEMA D’INFORMACIÓ DE RECURSOS HUMANS (T5):
• Conjunt de dades, mitjans materials i immaterials, i persones que, dins 

de l’empresa, es dediquen a aconseguir, emmagatzemar, tractar i 
distribuir informació rellevant per a prendre decisions sobre RH.

• Informació de l’empleat: currículum, desenvolupament de la seua activitat, 
resultat avaluació del rendiment, aprofitament de la formació, actitud amb altres 
membres, creativitat, iniciativa, carrera.

• Determina: les necessitats de formació, les retribucions, les vacants o el 
reclutament.

1. Funcions de la Direcció de Recursos 
Humans. FUNCIONS INSTRUMENTALS



AVALUACIÓ DEL RENDIMENT:
• Tasques que es proposen per avaluar el rendiment individual o col·lectiu dels 

membres de l’organització (orientat a millorar i corregir).

• Tipus d’avaluació.

RESULTATS
(Producte del treball: quantitatiu)

—Unitats —Objectius
—Vendes —Nivell qualitat

ACTUACIÓ/RENDIMENT
(Procés: maneres de fer, qualitatiu)

—Conductes - Comportament - Actituds
(fidelitat, creativitat, tolerància, amabilitat, capacitat 

treball en equip)

INCENTIUS/RECOMPENSES (DPO)
CONTINUÏTAT O NO

ESTRATÈGIES DE MILLORA
TRANSMISSIÓ DE VALORS I CONDUCTES

DECISIONS SOBRE CANVI, 
DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ
PROFESSIONAL

POTENCIAL
(Què podria arribar a fer?)

—Capacitat d’aprenentatge
—Habilitats tècniques o directives

1. Funcions de la Direcció de Recursos 
Humans. FUNCIONS INSTRUMENTALS



2. El factor humà com a recurs 
estratègic en l’empresa

Motius:
Les persones són dipositàries i generadores últimes del coneixement, 

capacitat fonamental de l’empresa en l’actualitat.

Evolució de l’èmfasi en la quantitat a l’atenció a la qualitat, i així dels 
incentius tradicionals a la recerca del compromís.

Tendència al treball en equip, la cooperació i la integració entre persones.

Entorns de creixentment complexos i dinàmics requereixen més 
qualificació, descentralització i flexibilitat.

No és ja condició suficient una adequada qualificació; es requereix a més 
a més una elevada motivació i compromís amb les tasques,

els objectius i  amb l’organització mateix (polítiques complementàries).



Motius:
Les persones són cada vegada més clarament la clau de la diferenciació

entre empreses: les persones adients són progressivament

més difícils d’aconseguir, al mateix temps que ofereixen més

potencial d’augment del valor afegit de l’output organitzatiu.

Les persones són un element clau per a al funcionament diari i l’èxit de les 
organitzacions:

• controlen els recursos,

• desenvolupen les activitats,

• executen les estratègies. 

No n’hi ha prou de tenir uns “bons” recursos humans, 
cal saber gestionar-los estratègicament.

2. El factor humà com a recurs 
estratègic en l’empresa



QUAN ES PARLA D’UN PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC DE LA DIRECCIÓ
DE RH? CONDICIONS:

Les persones són un recurs estratègic per a la generació d’avantatges 
competitius.

Es defineixen plans a llarg termini sobre motivació, capacitació, formació
de líders,  etc. (no pensar només en el CT).

Hi ha interrelació entre la gestió dels RH i l’estratègia empresarial.

Implicació dels comandaments de línia en la definició de les polítiques de

RH i, per tant, han de tenir més responsabilitat en àrees com

ocupació, desenvolupament de RH, Gestió de RH i econòmica. 

2. El factor humà com a recurs 
estratègic en l’empresa



Quin paper poden tenir els RH en relació amb l’estratègia? 

ROL REACTIU: figura (a)

L’àrea de RH té un paper tendent a facilitar la

consecució dels objectiu estratègics en

la fixació dels quals no ha participat.

Es prioritza la implantació enfront de la formulació

estratègica.

Les persones han d’adaptar-se a l’estratègia.
Figura (a): Relació reactiva

Planificació estratègica 
del negoci

Gestió dels RH

Font: Albizu i Landeta (2001)

2. El factor humà com a recurs 
estratègic en l’empresa



ROL PROACTIU: els RH participen en el 

procés de formulació estratègica (figures b i c).

Rol interactiu (figura b): el Departament de 

RH actua com a òrgan staff pel que fa a informar

sobre aquelles qüestions relatives als RH que 

s’haurien de considerar en la definició de 

l’estratègia (caràcter consultiu).

Planificació estratègica 
del negoci

Gestió dels RH

Figura (b): Relació interactiva

Font: Albizu i Landeta (2001)

2. El factor humà com a recurs 
estratègic en l’empresa

Quin paper poden tenir els RH en relació amb l’estratègia? 



ROL PROACTIU: els RH participen en el procés 

de formulació estratègica (figures b i c):

Plena integració (figura c):
Tots els aspectes de RH estan tenint-se en 

compte a l’hora de fixar les metes o els 

objectius corporatius.

Es té en consideració les persones a les 

quals afecta l’estratègia.

La integració posa fi a la subordinació de la 

funció de RH a les exigències de l’estratègia 

empresarial.

Planificació estratègica 
del negoci

Gestió dels RH

Formulació corporativa

Figura (c): Plena integració

Font: Albizu i Landeta (2001)

2. El factor humà com a recurs 
estratègic en l’empresa

Quin paper poden tenir els RH en relació amb l’estratègia?



Estratègia organitzativa Entorn

Estratègia de RHEstratègia de RH

Característiques
organitzatives

Capacitats 
organitzatives

Millora dels 
resultats de 
l’empresa

Adequació Coherència

Una adequada gestió estratègica dels RH millorarà els resultats de l’empresa sempre que hi haja una 
adequació entre l’estratègia de RH i l’estratègia organitzativa, l’entorn empresarial, les característiques 
organitzatives i les capacitats organitzatives.

Font: Gómez Mejía i altres, 
2001

2. El factor humà com a recurs 
estratègic en l’empresa



Raons del fracàs
Les estratègies de recursos humans no són d’acord amb l’estratègia

empresarial general.

Les competències i/o els comportaments dels individus no són 

d’acord amb les estratègies dels recursos humans o les

estratègies empresarials o ambdues.

Les estratègies empresarials no assoleixen capitalitzar les fortaleses de

les capacitats d’una organització i/o de la cultura (comportaments).

2. El factor humà com a recurs 
estratègic en l’empresa



3. Desenvolupament de competències i 
orientació del comportament

ASPECTES QUE CAL GESTIONAR DELS RECURSOS 
HUMANS PER A LA IMPLANTACIÓ D’ESTRATÈGIES:

Desenvolupament de competències

Orientació de comportaments

Disposar de RECURSOS no garanteix l’èxit estratègic. La 
capacitat estratègica s’ocupa, en el cas dels individus, de com 
es motiven per a crear competències en aquelles activitats i 
processos necessaris per al funcionament empresarial.



FUNCIONS I PRÀCTIQUES DE RH PER A LA GESTIÓ DE COMPETÈNCIES

Planificació de RH: augment i reducció de plantilles i reassignació laboral.

Planificació de la successió: quantitat, qualitat (preparació).

Reclutament i selecció per a millorar les capacitats de l’organització (p. e.TIC). 

Formació i desenvolupament de les habilitats de les persones d’acord amb les 
necessitats de l’estratègia (adaptació als canvis).

Avaluació del rendiment de persones i equips vinculat a l’estratègia.

Sistemes d’incentius per a fomentar el rendiment individual i el treball en equip 
(monetaris i no monetaris).

Disseminació del coneixement del personal competent per a garantir l’apropiació dels 
avantatges per part de l’organització (cursos de formació, creació de rutines o seqüència 
de tasques, treball en equip,…).

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES

3. Desenvolupament de competències i 
orientació del comportament



Les persones influeixen sobre l’èxit de les estratègies a través 
de:

Les seues competències.

El seu COMPORTAMENT.

La motivació de les persones:

La motivació és un procés intern de l’individu que desencadena 
un comportament o, almenys, una propensió a actuar orientada 
cap a un fi, la satisfacció d’una necessitat.

ORIENTACIÓ DEL COMPORTAMENT

3. Desenvolupament de competències i 
orientació del comportament



Aspectes organitzatius que influeixen en el comportament / la 
motivació:

Objectius realistes.

Redefinició del lloc de treball:

• Ampliació o allargament.

• Rotació. 

• Enriquiment.

• Treball en equip.

Participació en la presa de decisions.

Sistemes de supervisió i control.

3. Desenvolupament de competències i 
orientació del comportament

ORIENTACIÓ DEL COMPORTAMENT



AMPLIACIÓ I ROTACIÓ:

Ampliació: augmenta les tasques o funcions que corresponen a un lloc 
(tasques relacionades). 

Rotació: els treballadors s’alternen en distintes tasques ben definides 
sense interrupció del flux de treball. 

Eliminen els aspectes menys motivadors del treball i milloren la varietat de 
qualificació.

REDISSENY DE LLOCS 

3. Desenvolupament de competències i 
orientació del comportament

ORIENTACIÓ DEL COMPORTAMENT



ENRIQUIMENT DEL TREBALL: augmenta la responsabilitat i 
l’autonomia en el lloc de treball (i, en ocasions, afegeix noves tasques

al lloc).

Millora la motivació dels treballadors.

Ofereix més oportunitats de desenvolupament.

REDISSENY DE LLOCS

3. Desenvolupament de competències i 
orientació del comportament

ORIENTACIÓ DEL COMPORTAMENT



TREBALL EN EQUIP:

Els membres de l’equip tenen la capacitat de decidir entre ells com duran 
a terme el treball. 

Aquests tenen una formació completa en les distintes tasques i 
s’alternen per a dur-les a terme.

Tenen autonomia.

REDISSENY DE LLOCS 

3. Desenvolupament de competències i 
orientació del comportament

ORIENTACIÓ DEL COMPORTAMENT



Funcions i pràctiques de RH que influeixen en el comportament / la 
motivació:

Correcta selecció dels empleats (coherència entre competències, expectatives 
i funcions).

Formació i desenvolupament (millora de les capacitats i perspectives de 
promoció).

Valoració de llocs (garantir que llocs similars tinguen retribucions semblants: 
equitat interna).

Investigació del mercat laboral (garantir que el salari del lloc siga similar a 
allò que es paga per un lloc de les mateixes característiques en la competència: 
equitat externa).

Avaluació del rendiment (garantir que qui tinga un millor rendiment reba una 
recompensa: equitat individual).

3. Desenvolupament de competències i 
orientació del comportament

ORIENTACIÓ DEL COMPORTAMENT



El paper dels directius intermedis en la gestió de les persones

• Molts aspectes relacionats amb les persones es poden gestionar sense 
una funció especialitzada en RH.

• L’existència o no d’un Departament de RH depèn de factors com la 
grandària de l’empresa. 

• Qui millor coneix els empleats són els directius intermedis.

3. Desenvolupament de competències i 
orientació del comportament



El paper dels directius intermedis en la gestió de les persones
Avantatge: la seua participació en la gestió de les persones ajuda a 
integrar les polítiques de RH amb les estratègies de l’empresa.

Aspectes que poden limitar la seua efectivitat en la gestió dels RH:

• Poden ser poc competents en matèria de RH. 

• La pressió a curt termini per a l’assoliment d’objectius pot limitar una 
visió de RH més a llarg termini.

• Els sindicats solen oposar-se a la dispersió de la gestió de RH. És 
més fàcil negociar amb un sol interlocutor.

• Els directius intermedis poden marcar incentius per a involucrar-se en 
la gestió dels RH.

3. Desenvolupament de competències i 
orientació del comportament
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1. Les tecnologies de la informació i el seu impacte en 
l’empresa

2. Sistemes d’informació per a gestió i presa de decisions
3. El coneixement en l’empresa i la seua gestió
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Tema 5. Informació i coneixement 
en l’empresa



Implantació TI Millors resultats

??

Depèn de l’ús!

Les TI en si mateix no milloren el resultat de les empreses, ho fa el 
bon ús d’aquestes. 

1. Les tecnologies de la informació i seu 
impacte en l’empresa



LA INFORMACIÓ: UN RECURS CLAU EN LES ESTRATÈGIES

– Informació significativa.

• Dada: registre d’un codi convingut per un grup social o 
identificació de certs atributs d’un objecte o d’un succés 
(grandària, data, temperatura,...).

• Informació: dades transformades de manera significativa 
(té un valor per a qui els rep).

• Soroll: dades desproveïdes de significació. 

• Diferència entre dada i informació.

Aquella que és útil com a matèria primera per a una 
decisió determinada.

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



LA INFORMACIÓ: UN RECURS CLAU EN LES ESTRATÈGIES

– Valor de la informació

• Redueix la incertesa. Proporciona més racionalitat a les 
decisions.

• Matèria primera o input de les decisions.

• Pot influir sobre les conseqüències de la decisió: sense 
informació no pot haver-hi decisió. El grau d’encert depèn de 
la quantitat i oportunitat de la informació (determina la 
qualitat de les decisions).

• El cost (accessibilitat, velocitat,…) i el poder de la 
informació. La informació com un recurs escàs (economia 
de la informació): relació entre valor i cost.

• Valor estratègic. Factor essencial per a l’empresa, 
determinant de la qualitat de les decisions.

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



LA INFORMACIÓ: UN RECURS CLAU EN LES ESTRATÈGIES

La informació com a factor estratègic: 
La informació i les noves tecnologies de la informació poden 

ser usades per a adquirir un avantatge competitiu (p. e. en 
costos).

Poden canviar les relacions entre les forces competitives.

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



LA INFORMACIÓ: UN RECURS CLAU EN LES ESTRATÈGIES

– La informació és la “matèria primera” de la presa de decisions.
– El sistema d’informació és el sistema nerviós central de 

l’organització.
– Dissenyar o establir un sistema d’informació no significa 

“informatitzar l’empresa”, sinó coordinar i integrar la informació
obtinguda i generada.

Informació
interna de 
l’empresa

Captació i 

processament 

d’informació

de l’entorn In
form

ació

co
rporativ

a. 

De l’e
mpresa

 

a l’e
ntorn

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



SISTEMES D’INFORMACIÓ: definició

• Sistema que recopila, processa i distribueix la 
informació necessària per al funcionament de 
l’organització, en tots els nivells i funcions, que permet 
l’operativitat habitual de l’organització i dóna suport a 
l’anàlisi, la planificació, la presa de decisions, la 
implementació, etc.

• Per a la Direcció Estratègica té per objecte principal 
proporcionar informació per als processos de 
decisions estratègiques i la seua implementació.

• En una organització hi ha interessos, especialitats i 
nivells diferents, per això hi ha diferents tipus de 
sistemes.

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



SISTEMES D’INFORMACIÓ: components

» Usuaris. Necessitats d’informació dels usuaris.
» Conjunts de dades estructurades sobre els quals opera el 

sistema.
» Fonts de les dades.
» Processos / procediments. Recopilació, processament, 

anàlisis, distribució (comunicació),…
» Equips, eines, utensilis per a l’emmagatzemament, 

processament i distribució de la informació i rutines 
organitzatives.

Elements humans

Procediments i rutines

Dades

Hardware Software

Dades Informació

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



SISTEMES D’INFORMACIÓ: classes o tipus de sistemes (Laudon i Laudon, 
2004)

Nivell estratègic

Nivell d’administració

Nivell de coneixements

Nivell operatiu

Alta direcció

Administradors de nivell mitjà

Treballadors de 
coneixements i dades

Administradors 
operatius

Vendes i Mq Producció Comptabilitat RHFinances

CLASSE DE SISTEMES D’INFORMACIÓ GRUPS ALS QUALS SERVEIX

Directius nivell intermediTàctic

Integrar nou K i controlar 
el flux de L

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



SISTEMES D’INFORMACIÓ: classes o tipus de sistemes

Alta direcció

Administradors de nivell mitjà

Treballadors de 
coneixements (enginyers) i 
dades (secretàries,...)

Administradors 
operatius (encarregats)

Vendes i Mq Producció Comptabilitat RHFinances

UTILITAT

Planificació a LLT, control estratègic
Nivell estratègic

Implantació / control / seguiment
Nivell d’administració

Descobrir, crear, organitzar, integrar, 
distribuir informació…
Nivell de coneixements

Seguiment de les activitats quotidianes 
(transaccions elementals)
Nivell operatiu

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions

GRUPS ALS QUALS SERVEIX



Sistemes en el nivell estratègic
Suport a la presa de decisions no estructurada. Gràfics i

comunicacions avançades.

Sistemes en el nivell d’administració
DSS. Combinació de dades i models. Eines d’anàlisi. Presa de decisions.

MIS. Planificació; control; presa de decisions. Informes rutinaris i d’excepcions.

Sistemes en el nivell de coneixements
KWS. Sistemes que ajuden als treballadors a crear i integrar coneixements nous.

OAS. Sistemes dissenyats per a incrementar la productivitat d’aquells que treballen amb dades.

Sistemes en el nivell operatiu
Sistemes informatitzats que efectuen i registren transaccions 

diàries rutinàries per a la marxa del negoci.

Vendes i Mq Producció Comptabilitat RRHHFinances

ESS (Executive Support 
System/Sistema de suport a 
executius)

DSS (Decision Support 
System/Sistema de suport a la 
presa de decisions)
MIS (Management 
Information System/ Sistema 
d’informació gerencial)

KWS (Knowledge Work 
Systems/Sistema de treball 
del coneixement)
OAS (Office Automation 
System/Sistema d’oficina)

TPS (Transaction 
Processing 
System/Sistema de 
processament de 
transaccions)

—pronòstics

—pla operatiu 5 anys

—planificació inversions

—planificació de RH

—anàlisis regionals vdes.

—anàlisis de costos

—anàlisis d’inversions

—pressupostos anuals

—treball d’enginyers

—processament de 
textos

—agendes

—comandes

—arxius

—controls de   
maquinària

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions

SISTEMES D’INFORMACIÓ: classes o tipus de sistemes



ESS

MIS DSS

KWS 
y OAS TPS

NOTA: Hi ha diferents 
SI per a cada grup 
d’usuaris, els quals 
estan interconnectats, 
però es treballa sempre 
amb una única base de 
dades!

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions

ESS

MIS DSS

KWS  
OAS

TPS



SISTEMES D’INFORMACIÓ: relacions entre 
sistemes

– TPS (sistema de processament de transaccions)

• Sistemes informatitzats que efectuen i registren les 
transaccions diàries rutinàries de la marxa del negoci 
(vendes, registre d’empleats, reserves 
d’habitacions,...).

• Sistemes bàsics.
• Les tasques i decisions a les quals donen suport estan 

altament estructurades (pagament de nòmines, 
comandes,…).

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



SISTEMES D’INFORMACIÓ: relacions entre sistemes

– KWS i OAS (satisfan les necessitats a nivell de 
coneixements).
• KWS ajuden treballadors de coneixements (enginyers, científics, 

advocats,…).
– Promouen la creació de coneixements nous.

– I integren la seua experiència tècnica.

• OAS ajuden treballadors de dades (secretàries, comptables,…).
– Persegueixen un increment en la productivitat dels empleats i 

donen suport a activitats de coordinació i comunicació (mitjançant 
l’aplicació de les TI).

– Processen informació, no creen coneixements.

– Administren documents mitjançant: processadors de text, gestors 
de correu electrònic i digitalització de documents.

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



SISTEMES D’INFORMACIÓ: relacions entre 
sistemes

– MIS (sistema d’informació gerencial o per a la gestió)

• Donen suport a la planificació, el control i la presa de 
decisions (estructurades però no diàries o quotidianes).

• Donen suport al nivell administratiu (tàctic) i proveeixen 
informació als gerents.

• Proporcionen informes i accés als registres de rendiment 
actuals i històrics (resums, comparacions,...).

• Orientats a aspectes interns.
• Solen organitzar les dades en taules agregades que 

permeten al decisor anar desagregant les dades per a 
millorar la presa de decisions.

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



SISTEMES D’INFORMACIÓ: relacions entre sistemes

– DSS (sistema de suport a la presa de decisions) ANÀLISI 
INFORMACIÓ

• Donen suport a decisions semiestructurades i no estructurades 
difícils d’anticipar (situacions canviants, d’incertesa).

• Ofereixen flexibilitat, adaptabilitat, resposta ràpida (nivell tàctic).
• Analitzen i condensen una gran quantitat de dades de manera 

que la seua anàlisi siga senzilla.
• Usen anàlisis de dades i eines de modelització avançades o 

models de simulació: 
– Abstracció de la realitat i representació matemàtica.
– Projecten al futur les conseqüències de les decisions. 
– Són interactius i canvien supòsits (escenaris alternatius).

• Utilitzen informació de TPS i MIS i, de vegades, fonts externes.
• Intervé en totes les etapes del procés de presa de decisions.

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



SISTEMES D’INFORMACIÓ: relacions entre sistemes

ESS (sistema de suport a executius) ANÀLISI INFORMACIÓ

• Donen suport a decisions no estructurades: conseqüència 
caràcter estratègic de les decisions executives (marquen les 
polítiques de l’empresa i duen a terme la planificació estratègica).

• Incorporen informació interna (resum MIS i DSS) i externa (sector 
industrial, competidors, innovacions,…).

• Filtren, rastregen i resumeixen dades clau per als executius, i 
creen una base de dades particular.

– Proporciona a l’executiu l’estat dels indicadors clau del negoci de manera 
consolidada en temps real. Li permet analitzar els que no compleixen les 
expectatives i determinar el pla d’acció més adequat.

– Solen estar lligats al QCI.

• El ESS també proporciona eines que permeten comunicar els 
resultats del procés de decisió als implicats.

2. Sistemes d’informació per a la gestió i la 
presa de decisions



3. El coneixement en l’empresa i la 
seua gestió

• Dades, informació i coneixements

Dades Informació Coneixement



Dades, informació i coneixement

• DADES: conjunt de caràcters expressats en un determinat sistema de 
codificació que representa un fet o concepte. Independents de les 
persones i irrellevants por si soles en la presa de decisions.

• INFORMACIÓ: dada o conjunt de dades que té un significat per a algú
i que transmet un missatge útil. Implica situar les dades en un context 
que li afegisca valor.

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió



DEFINICIÓ DE CONEIXEMENT (K)

• Recurs organitzatiu que possibilita la conversió de la informació en 
decisions i accions.

• Està interpretat per les persones en funció de les seues creences i 
valors, experiències, saber fer i capacitats. No tota la informació
es transforma en coneixement, depèn de les persones que han 
de desenvolupar processos mentals de comparació i predicció.

INFORMACIÓ
DECISIONS

ACCIONS
CONEIXEMENT

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió



3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió

Informació Coneixement resultant 
del procés 

d’aprenentatgeDóna significat a les dades

Input en el procés 
d’aprenentatge

Objectiva i deslligada de 
l’acció

Utilitat general per a 
qualsevol organització (sempre 
que no siga soroll)

Requisit previ per a competir 
(formulació estratègica)

Dóna significat a la 
informació

Resultat de l’aprenentatge

Subjectiu i aplicat a l’acció

Utilitat específica per a 
l’organització mateix

Font clau d’avantatge 
competitiu



Coneixement tàcit Coneixement explícit
No codificat (en la ment de les 

persones)

De vegades inconscient

Difícil transmissió i 
emmagatzemament: més dificultat de 
gestió però menor risc d’imitació

Gestió indirecta a través de la 
generació d’un clima/context adient 
(avantatge competitiu)

Es troba incorporat en processos i 
habilitats de les persones: ambigüitat 
causal (origen) i complexitat social (unió
K de diverses persones)

Codificat (expressat en bases 
de dades, documents,…)

Sempre conscient

Fàcil transmissió i 
emmagatzemament: més facilitat 
de gestió però més risc d’imitació

Gestió relativament directa
Només aquest pot ser estructurat i 

comunicat

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió



Informació / coneixement: recurs estrella

Terra

Capital

Coneixement

R
EC

U
R

SO
S

Més valor per a les empreses el coneixement que el treball 

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió



En els procediments de treball (processos)

En els sistemes d’informació
(tecnologia)

En les persones

Informació / coneixement: recurs estrella

On resideix 
el K en les 
empreses?

K = actiu intangible VALOR (capital intel·lectual)

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió



QUÈ ÉS LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT?

• Qualsevol intervenció deliberada de la direcció de l’empresa 
orientada a optimitzar l’espiral de creació de coneixement i la seua 
transferència.

• Fer que el coneixement tàcit es faça públic, processable, útil i explícit, 
fet que facilita l’aprenentatge organitzatiu.

• Pot definir-se com el conjunt de processos i sistemes orientats a 
incrementar el capital Intel·lectual de l’empresa.

• Consisteix en el tractament del K dins del context de l’organització i 
inclou la seua: creació, codificació, disseminació i aplicació.

• Les 4 fases del procés de Gestió del Coneixement són: crear, 
emmagatzemar, transferir o difondre i usar.

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió



EINES DE SUPORT A LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 

Eines, procediments, mètodes, tècniques, etc. per a crear, capturar, 
emmagatzemar, transformar, integrar, transmetre i utilitzar el coneixement 
amb l’objecte de contribuir a l’eficaç implementació de l’estratègia de 
l’organització.

Orientades a:

• Generació de K: comunitats de pràctiques, treball en grup, recerca 
d’informació (Google, Yahoo), simulació.

• Emmagatzemament del coneixement: repositoris d’informació
(bases de dades, fòrums, blogs), aplicacions Wiki.

• Difusió del coneixement: portals corporatius i intranets, mapes de 
K (quina informació té, on es troba i com accedir-hi).

Han d’anar acompanyades d’unes altres accions:
polítiques de personal (selecció, formació, incentius, etc. que faciliten creació/ 

transmissió de coneixement), 
gestió de la cultura (valors de cooperació, compromís amb l’organització, etc.),
foment d’un clima favorable (creació i transferència en FiA, aliances).

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió



Condicions facilitadores per a la creació de coneixement en 
l’organització

1. Intenció

2. Autonomia

3. Caos creatiu

4. Redundància

5. Diversitat

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió



1. Intenció:

Aspiració de l’organització cap als seus objectius.
Els esforços per a satisfer la intenció en l’empresa en general prenen la 
forma d’una estratègia.
Visió directiva sobre quin tipus de coneixement s’hauria de 
desenvolupar.
Sistema organitzatiu per a aconseguir-lo.

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió

Condicions facilitadores per a la creació de coneixement en 
l’organització



2. Autonomia:

Permetre que els individus actuen de manera autònoma (ells mateix 
estableixen els límits de les seues tasques per perseguir l’objectiu últim 
expressat en la intenció de l’organització).
Generació d’oportunitats no previstes.
Motivació.
Font d’idees en el nivell individual que poden passar al nivell de grup i al
nivell organitzatiu.
Grups autònoms (s’autoorganitzen i provenen de distintes parts de 
l’organització).

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió

Condicions facilitadores per a la creació de coneixement en 
l’organització



3. Caos creatiu:

Fa referència a l’interrupció dels costums habituals i confortables per a 
tenir l’oportunitat de replantejar la perspectiva actual.
Es tracta d’un procés que recorda la clàssica definició de Schumpeter de 
la innovació com un procés de destrucció creativa. 
Nonaka i Takeuchi recomanen “trencar els esquemes” de tant en tant 
per a promoure un clima creatiu. 

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió

Condicions facilitadores per a la creació de coneixement en 
l’organització



4. Redundància:

Solapament intencionat de la informació. Existència d’informació que va més 
enllà de les exigències operatives immediates dels membres de l’empresa. 

Compartir informació redundant promou compartir coneixement tàcit.

Permet als membres de l’organització transgredir els límits funcionals i envair 
unes altres àrees de coneixement participant des de perspectives diferents (distints 
equips amb diferents enfocaments per a un mateix projecte). 

Promou l’“aprenentatge mitjançant la intrusió”. 

Com implantar-ho? equips interdisciplinaris (grups de treball o comitès)
estructures matricials
rotació del personal, etc.

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió

Condicions facilitadores per a la creació de coneixement en 
l’organització



5. Diversitat (o varietat requerida):

La diversitat interna (diferents perspectives) d’una organització ha de permetre 
accedir a la varietat i complexitat de l’entorn per fer front als seus reptes.

La varietat pot millorar-se combinant la informació de manera distinta, de 
manera flexible i ràpida, fet que proporciona un accés igual a la informació.

Accés a la informació (TIC): per a maximitzar la varietat cada membre ha 
d’assegurar-se de poder accedir a la més àmplia varietat d’informacions que 
consideren necessària i el més ràpid possible.

Com implantar-ho? estructura organitzativa plana i flexible 
connexió de les unitats

rotació del personal

3. El coneixement en l’empresa i la seua 
gestió

Condicions facilitadores per a la creació de coneixement en 
l’organització
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1. Cultura: concepte i components

2. Cultura corporativa i factors

3. Clima: concepte i característiques

4. Funcions de la cultura i del clima
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Tema 6. Clima i cultura en 
l’organització
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Cultura: “Model de presumpcions bàsiques –inventades, descobertes o 

desenvolupades en anar aprenent a enfrontar-se amb els seus problemes 

d’adaptació externa o d’integració interna– que hagen exercit influència 

suficient per ser considerades vàlides i, en conseqüència, ser ensenyades 

als nous membres de l’organització com la manera correcta de percebre, 

pensar i sentir”.

Schein (1988: 25-26)

Clau per entendre una organització: sentit de missió i distinció.

Sistema de significat compartit: percepció comuna de tots els seus membres.

Fenomen abstracte, dinàmic i canviant.

Paper crucial en els aspectes de la vida organitzativa.
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1. Cultura: concepte i components
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CULTURA

Manera de fer les 
coses que es dóna 
per suposada

CAPACITATS 
D’UNA 

ORGANITZACIÓ

AVANTATGE 
COMPETITIU

POSICIÓ
ESTRATÈGICA

1. Cultura: concepte i components
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1. Cultura: concepte i components

Símbols
Cerimònies Mites i històries

Ritus
ES

TI
LS ALLÒ VISIBLE 

(Manifestacions)

G
ra

u 
de

 c
on

sc
iè

nc
ia

Creences

Valors

ID
EA

R
I

ALLÒ INVISIBLE 
(Nucli)

Normes



Allò observable (visible), inclou característiques físiques que són 
indicadors: símbols (decoració, colors, vestimenta), tabús,   llegendes, 
mites i histories, normes, ritus i cerimònies,...

Allò no observable (invisible), creences, valors, ideologies, 
suposicions, significats compartits,... 

“La cultura orienta el comportament.”

Nivells/continguts

1. Cultura: concepte i components



IDEARI : creences, valors i actituds que informen i donen sentit al 
comportament col·lectiu percebut en el nivell superficial.

VALORS: idees sobre com haurien de ser les coses i com s’ha d’actuar, 
sorgeixen de la discussió. Tenen la funció de guiar en la presa de decisions en 
el dia a dia. 

CREENCES: suposicions compartides i assumides pels membres d’una 
organització, allò que es dóna per fet que ha de fer-se sense qüestionar-se. 

Si els valors i creences individuals xoquen amb els de l’organització, poden 
augmentar les tensions i generar problemes ètics.

Elements que integren la cultura

1. Cultura: concepte i components



ESTIL: Aparences externes

NORMES: reglaments, guies, codis de conducta, costums; tot allò relacionat amb 
els aspectes formals del comportament.
MITES, EXEMPLES I HISTÒRIES: il·lustren l’estil peculiar de fer les coses en 
l’organització.
SÍMBOLS: adorns que sorgeixen com a distintius.
RITUS I CERIMÒNIES: seqüències repetitives d’activitats que expressen els 
principals valors. 

“Las aparences externes no tenen per què reflectir sempre els valors.”

Elements que integren la cultura

1. Cultura: concepte i components
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CULTURA

Manera de fer les 
coses que es dóna 
per suposada

CAPACITATS 
D’UNA 

ORGANITZACIÓ

AVANTATGE 
COMPETITIU

POSICIÓ
ESTRATÈGICA

1. Cultura: concepte i components

ANÀLISI DE LA CULTURA



Xarxa cultural en una organització (ideari i estil)

188

PARADIGMA

Històries

Estructures
de

poder

Sistemes
de

control

Símbols

Rituals i
rutines

Estructures
organitzatives

Font: Johnson, Scholes i Whittington (2011)

1. Cultura: concepte i components



Anàlisi de la cultura: la xarxa cultural

LA XARXA CULTURAL mostra les manifestacions en el comportament (visible), 
físiques i simbòliques d’una cultura que és causada pels supòsits implícits, o 
paradigma (invisible).

ELS ELEMENTS DE LA XARXA CULTURAL:
PARADIGMA: conjunt de “supòsits” mantinguts relativament en comú i implícits 
(donats per fet en una organització). Es caracteritza per:

Els supòsits han de ser generalment acceptats.

Constitueixen l’experiència col·lectiva aplicada a diverses situacions.

Rutines i rituals

Històries

Símbols

Estructures de poder i estructures organitzatives

Sistemes de control
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Valors i 
creences

Aparença 
externa

1. Cultura: concepte i components



Com es forma la cultura?

DIMENSIO EVOLUCIONISTA

DIMENSION INTERNA

DIMENSION 
EXTERNA

190

1. Cultura: concepte i components

FILOSOFIA 
DEL 

FUNDADOR

Criteris 
de 

selecció

DIMENSIÓ INTERNA

DIMENSIÓ EVOLUCIONISTA

DIMENSIÓ
EXTERNA

Alta 
direcció

Cultura 
organitzativa

Socialització



En quins marcs culturals es mou un individu?

Cada escenari produeix uns efectes diferents, que a més a més afecten les persones en 

diferents nivells: comportaments distints en funció del departament o àrea geogràfica (país, 

regió) en què s’ubique l’empresa (sucursal, filial, etc.).

Nacional

Funcional

Esfera 
organitzativa

Organitzatiu

CULTURA
CORPORATIVA
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2. Cultura corporativa i factors



Contrast entre les cultures organizatives

192

Cultura japonesa.    
Èmfasi en:

• Col·lectivisme i en els grups

• Família 

• Respecte a l’autoritat

• Cooperació i harmonia

• Paciència i resultats a LLT

• Humilitat i austeritat

Cultura nord-americana.
Èmfasi en:

• Individualisme

• Individu i joventut

• Conflicte i confrontació

• Competició

• Immediatesa i resultat a CT

• Promoció pròpia i riquesa

2. Cultura corporativa i factors



MACROCULTURA

CULTURA D’EMPRESA

SUBCULTURA
I

SUBCULTURA
IV

SUBCULTURA
III

SUBCULTURA
II

EMPRESA 

Sistema obert

193

Una altra manera de 
presentar els marcs 
culturals

2. Cultura corporativa i factors



COMPORTAMENT
DIRECTIU

—Declaracions
—Missatges públics
—Llegendes
—Reaccions

MISSIÓ
(Raó de ser

de l’empresa)

MACROCULTURA  
(Ambient en el 
qual es mou el 

negoci)

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

—Processos

—Nivell de delegació

—Mecanismes d’integració

ESTIL

IDEARI

194

POLÍTIQUES RH

—Criteris d’assignació

—Recompensa

—Acomiadament 

—Reclutament

—Jubilació

Factors que determinen/influeixen la cultura i viceversa

2. Cultura corporativa i factors



3. Clima: concepte i 
característiques

Clima: Aquell conjunt de característiques, 

relativament permanents, de l’ambient de 

treball que influeixen en els individus d’una 

organització…

Clima Clima 
organitzatiuorganitzatiu

Creences

Missió

Mites i històries

Valors

Normes

Símbols

…que expliquen el grau de 

satisfacció i el comportament de 

les persones.

195



Característiques del clima

1. Tenen diverses dimensions (transparència següent).

2. Sorgeixen de les percepcions individuals: una mateixa realitat pot ser 

interpretada de maneres molt diferents per distintes persones.

3. No és un fenomen directament visible: només podem observar-ne les  

conseqüències, positives (obstinació, motivació,…) o negatives 

(insatisfacció, absentisme, conflictivitat,…).

4. És relativament estable, però no inamovible: a diferència de la cultura 

(elements permanents i arrelats en l’empresa), el clima és més subjectiu i 

emmotllable.
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3. Clima: concepte i característiques



Dimensions del clima

Organitzatiu: característiques com l’estructura de l’organització, les 
polítiques de recursos humans, les maneres d’exercir la direcció, les 
condicions laborals o la cultura dominant.

Personal: valor assignat al treball, afectivitat, estructura 
motivacional de l’individu, personalitat, percepció de les 
obligacions i percepció dels superiors.

Context: de l’empresa respecte al seu entorn (macrocultura) i de l’individu
(situació familiar, problemes socials, etc.).
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3. Clima: concepte i característiques



4. Funcions de la cultura i del 
clima

Funcions de la cultura

Dos àmbits:

Intern: Factor d’integració que facilita la coordinació, la comunicació
directa. Referent per a: control de comportaments; processos de 
selecció; socialització.

Extern: Actua com a element d’adaptació a l’entorn: confereix 
identitat corporativa a l’organització, la distingeix d’altres, 
incrementa l’estabilitat enfront de canvis ambientals.
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La cultura:
Guia i reforça comportaments.
Facilita la presa de decisions i la seua avaluació.
És un inductor de l’estratègia.



Incideix la cultura sobre el rendiment de lIncideix la cultura sobre el rendiment de l’’organitzaciorganitzacióó??
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Cultura
Desenvolupament

estratègic Implementació Resultat
corporatiu

PAS 1
CONTROL 
ESTRICTEPAS 2

RECONTRUIR O 
DESENVOLUPAR

UNA NOVA 
ESTRATÈGIAPAS 3

ABANDONAR I 
CREAR-NE UNA 

DE NOVA

No és satisfactori

4. Funcions de la cultura i del clima



ConnexiConnexióó cultura i climacultura i clima
La part visible de la cultura d’una organització (símbols, mites, 
cerimònies) és percebuda de manera subjectiva pels individus que la 
integren, afecta el seu comportament i dóna lloc a un determinat 
clima de treball que es fa visible a través de les seues conseqüències 

positives o negatives.

4. Funcions de la cultura i del clima



Funcions del clima

El clima s’entén com una variable de comportament que 
incideix de manera important sobre el rendiment col·lectiu, ja 
que explica:

Grau de satisfacció de pertànyer: nivell i tipus de compromís
que mostra l’individu per l’organització. Compromís de continuïtat 
(no hi ha millor alternativa) o caràcter emotiu (identificat i satisfet).

Decisió de contribuir: esforç que dedicarà l’individu a la 
consecució dels objectius de l’organització, amb independència que 
aquests esforços siguen avaluats i compensats. Enfront d’un clima 
negatiu es minimitza l’esforç i es concentra en les activitats que 
produeixen la màxima recompensa individual.
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4. Funcions de la cultura i del clima



Com es mesuren els efectes del clima?
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(+;+)
L’empleat roman

(-;+)
S’acomiada al treballador

(-; -) L’empleat no continua 
per mutu acord

(+; -) L’empleat abandona

SA
TI

SF
A

C
C

IÓ
D

E 
PE

R
TÀ

N
YE

R

DECISIÓ DE CONTRIBUIR

4. Funcions de la cultura i del clima

Orientat cap als objectius de l’organització
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