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Capítol14

Comunicació í pensament
estrateqic a I'empresa

COMUNICACIÓ
I PENSAMENT ESTRATEGIC

A L1EMPRESA
Xavier Marcet

Director general de Localret

La comunicacio ocupa un l/oc cada cop més impor-
tant en els processos de gestió empresarial. La
generació i transmissio de coneixement, la necessi-
tat de conéixer ifer front a les necessitats dels con-
sumidors i la rapidesa de resposta que demanen els
canvis economics actuals, són alguns dels factors
que expliquen la importancia creixent de la comu-
nicació en el bon funcionament de les empreses. En
aquest capitol es fa una reflexio sobre tots aquests
aspectes i s'aporten idees per aplicar la comunica-
ció a la mil/ora de la gestió empresarial.
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1. Introducció: la comunicació en un nou entorn
empresarial

La comunicació ha anat adquirint un paper central cada cap més gran
en el món de I'empresa a mesura que les persones i els coneixements s'han
consolidat com a base de la seva competitivitat. Aquest factor, juntament
amb les hrnrtacions del marquetinq convencional en determinats mercats
molt madurs, ha condurt a la cerca de noves vies per assolir avantatges
competitius. El concepte d'empresa d'aquesta fi de segle esta molt més
orientat cap a les utilitats canviants deis clients que cap a la generació d'un
producte o d'un serve: de voluntat permanent. En aquest entorn, la comu-
nicació esdevé un recurs cada dia més important per oferir nous elements
diferencradors a I'empresa.

La comunicació, finalment, resulta imprescindible per explicar els canvis
provocats per I'entorn global i per I'espiral d'innovació tecnológica. Les
empreses han de reaccionar rapidarnent als canvis i el corresponent high
speed management es fa impossible sen se uns canals de comunicació
efectius. La cornunicació és básica si es vol vencer la resistencia a uns can-
VIS que es perceben més necessaris pero menys definitius. La vella planifi-
cació estrateqica topa ara amb un tempo que, de vegades, fa obsolets els
diaqnostics de situació abans d'haver-Ios aplicat. Més que p/ans estrete-
gics, les empreses busquen ara criteris de gestió estreteqic« que els per-
metm optar o destriar d'entre les moltes possibrlitats que se'ls ofereixen.
No és estrany trabar empreses que refan el seu pla d'empresa cada sis
mesas. Sense una gestió de la comunicació, com es poden realitzar els can-
vis d'orientació estrateqica?

Així, per exemple, si no hi ha una visió clara, assumida pel conjunt de
treballadors d'una empresa, la capacitat de prendre decisions no contra-
dictóries entre els molts agents decisoris simultanis que es traben separats
per grans distancies físiques resulta gairebé impossible. Aquesta visió com-
partida, acompanyada d'una presa de decisions aqil, només pot funcionar
en empreses que hagin incorporat la cornunicació com una part central de
la seva gestió. La comunicació no ha és tot en I'empresa, pero cada dia és
més important. No sembla adequat presentar la comunicació com una
nova moda o com una nova religió empresarial: ha esdevingut simplement
una condició per a la gestió, igual que ha és la gestió financera o la direc-
ció de les persones. /'

Imaginem una organització complexa i dispersa territorialment, a la
qualli és impossible tenir tots els directius significatius reunits perqué pren-
guin decisions. Aquesta organització només pot garantir una presa de
decisions cornplernentaries sinerqica o, si més no, no contradictória, si els
directius comparteixen una clara visió de futur de I'organització. Aquesta
vrsió, i les diferents opcions estrateqiques que I'han de fer possible, reque-
reix una organització amb uns fluxos de comunicació aqils i potents. Si les
opcions estrateqiques de la cúpula arriben al conjunt de I'organització amb
retard, deixen de tenir sentit i esdevenen bumerangs. A la inversa, si les
persones que tenen contacte amb els chents i amb els diferents grups inte-
ressats, si els que viuen els pracessos des de la base, no aporten informa-
ció significativa sobre la seva tasca i els seus contactes, el posicionament
de I'empresa perilla i s'afebleixen la capacrtat de reacció imposada per les
noves necessitats deis clients i la capaotat d'innovació. La comunicació és
cultura corporativa i és tecnoloqia, per aquest ordre. Per més rnaquines



savies que tingui I'organització, si no van precedides d'una actitud que pre-
disposi les persones al dialeq, a compartir informació, I'empresa no resoldra
una comunicació que la faci competitiva. En altres paraules, una intranet,
per exemple, no servirá de res si no s'incorpora als habits de treball de les
persones, encara que sigui una meravella informatica.

L'explosió de les tecnologies de la informació i la comunicació i la pro-
gressiva aplicació a I'empresa faran que la comunicació no esdevingui
només una palanca de canvi sinó que ella mateixa sigui una part essencial
del canvi. Posem un exemple: no sembla loqic, i en canvi esta passant, que
les mateixes empreses del sector informatic facin un ús molt limitat del
corriere electr6nic per a les seves comandes com a majoristes i per a la seva
relació amb els clients finals. Aquesta innovació, que es qeneralitzara aviat,
toreará les empreses, fonamentades en una logística potentíssima que per-
met una gestió d'estocs molt ajustada, a canviar completament la seva
forma d'organització i a re-formar una bona part deis seus collaboradors,
persones a les quals calera reorientar professionalment amb I'explicació i la
motivació suficients per a la nova tasca o, senzillament, treballadors deis
quals I'organització acabara prescindint. Els acomiadaments de personal,
evidentment, provoquen traumes psicol6gics i laborals; I'empresa, a més,
pot patir la descapitalització d'altres coneixements que aquests empleats
havien adquirit.

En moltes empreses els canvis d'aquest final de segle han comportat
noves estructures que tendeixen a adoptar la forma de xarxes (Bartlett i
Ghoshal, 1991), en les quals I'empresa concentra els seus esforcos en alío
que considera les seves cornpetencies clau o core competences i externalit-
za la resta de processos. Ho hem vist en la majoria d'empreses quan han
cornencat a externalitzar serveis com la seguretat, i han acabat ubicant fora
de I'empresa serveis que abans era impensable que no s'incorporessin a la
seva estructura --com la informació al client, que avui I'ofereixen els nous
ca// centers. Aquestes noves formes impliquen nous reptes de comunicació
per als mateixos professionals que componen I'empresa i suposen canvis en
I'organització de I'atenció al client per evitar distorsions que el perjudiquin.
Integrar aquestes noves formes de treball, especialment formes de teletre-
ball o serveis d'atenció telefónica, propiciats per les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació, suposa reconsiderar la gestió de la comunicació en
I'empresa, o encara millor, reconsiderar la gestió i incorporar la comunica-
ció com una funció directiva important.

La tipologia empresarial és molt diversa i la comunicació és un factor
molt poliedrk. per tant és difícil prescriure receptes. La comunicació esde-
vé, cada cop més, el sistema nerviós de I'empresa, és la seva projecció i és,
també, una funció directiva essencial. Si parlem d'empresa o de comunica-
ció caldra baixar al terreny del que és concret per fer diagn6stics i propos-
tes. Malgrat tot, aventurarem algunes reflexions generals.

2. Comunicació i gestió

En les modes de management successives, és difícil no trobar la comu-
nicació com una funció essencial per a la gestió del canvi en les organitza-
cions. Llibres que avui semblen extrets de I'arqueologia del management,
com The functions of the executive (Barnard, 1938), ja posaven un accent
especial en el paper de la comunicació en la gestió. Una empresa sense una
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bona gestió de costos, sense una política comercial adequada o sense una
bona planificació financera, difícilment sobreviura. Pero sense resoldre bé
la comurucació en les seves apastes de gestió tampoc no assolirá la cohe-
rencia i I'agilitat que fan potents i solidarnent competitives les empreses.

De que li serveix a una empresa una magnífica política de direcció per
objectius si aquests no són coneguts i assumits per tots els qui els han de
fer possibles? Com s'imphcaran al maxirn en l'estrateqia empresarial si
aquesta és confusa, feta a batzegades i expressada de forma no recog-
noscible en boca deis diferents directius? Com es poden prendre decisions
coherents sense una visió compartida?

Els sistemes de qualitat, un deis paradigmes de la gestió moderna, ja fa
temps que han deixat de ser només mecanismes de control sobre els resul-
tats o els processos per incloure plenament indicadors del grau de satis-
facció deis clients. Com es pot incorporar el concepte de qualitat total
sense reservar un Iloc privilegiat a l'opiruó del client? Com es pot obtenir
I'opinió fiable del client sense coneixer-lo bé? Com ha podem fer, si no ens
comuniquem mai, o molt poc, amb el client? Com detectem els seus
valors, les seves necessitats i gustos canviants? Per a la majoria d'empreses
no ha estat garantia suficient la Inercia del client com a forma de relació.
El cementiri d'empreses esta pie per culpa de productes que, tot i tenint
una Ilarga acceptació, van caure en l'obsolescencia perqué I'empresa no va
mostrar el sentit de I'anticipació necessaria per oferir alternatives.
Certament hi ha moltes empreses que continuen resolent com un miracle
el fet que els seus clients els cornpnn: com que ha fan, ja n'hi ha prou. Cal
saber per que compren els chents i també cal preguntar-se els motius que
tenen tots aquells que han decidit no comprar els seus productes.
Comunicar per anticipar-se, aquest és el repte. La comunicació amb els
chents esdevé tan extraordínanarnent clau que, en alguns casos, les empre-
ses incorporen a les seves future conferences o search conferences (reu-
ruons per a la cerca rápida del posicionament estrateqic) una representació
deis seus clients i proverdors principals.

Posem un altre cas paradigmatic de la comunicació en les noves apas-
tes de la gestió empresarial. El benchmarking, un sistema d'intercanvi de
bones practiques entre empreses, s'ha mostrat com un instrument potent
per incorporar les millors experiencias d'altres empreses o organitzacions
en els propis processos de gestió. Aquesta és una iniciativa que necessita
I'acord entre dues empreses que busquen un benefici mutu i es posen a
Intercanviar pautadament informació sobre algun procés que els permeti
aprendre I'una de I'altra. La /itúrgia comporta la recerca d'un soci, la seva
acceptació i un intercanvi de persones que, després d'una feina de prepa-
ració, examinen in situ el que consideren una practica de qualitat. De que
serveix tot aquest procés si les persones que es desplacen a copiar el millar
del seu soci no tenen temps després de comunicar i d'implementar el que
han apres? Hom pot dir que per a aixo no calla comencar. Cert, pero quan-
tes vegades no ens passen aquestes coses tan obvies?

La gestió per valors, desenvolupada com a eina de gestió en les darre-
ries de la década deis vuitanta, s'estructura en tres grans fases. La primera
consisteix en I'aclariment deis valors que donen sentit a I'empresa i la ver-
balrtzació deis valors individuals i col·lectius deis seus components; la
segona fase se centra en la cornunicacró d'aquests valors, i la tercera, en la
definició d'una practica coherent amb els valors. De que servina definir els
valors que han d'impregnar la gestió de I'empresa, si no es comuniquen i



no es perceben en la practica quotidiana?
La gestió del coneixement, una proposta nascuda gairebé parallela-

ment a la gestió per valors, i que alguns models recents --com Skandia--
han posat d'actualitat, es basa principalment en la capacitat de fer més
rendibles els coneixements que hi ha a I'empresa, amb I'adequada comu-
nicació d'aquests coneixements a I'hora de resoldre problemes i d'innovar.
Es tracta de posar els mitjans tecnics i d'incentivar les persones perqué
comparteixin els seus coneixements. L'objectiu és fomentar una collabo-
ració intensa en organitzacions complexes. Si un membre de I'organització
ha invertit temps, recursos i coneixements per assolir un objectiu o per dis-
senyar un procés i posa els coneixements que té a disposició deis altres
membres de I'organització d'una forma pautada i sistemática, I'organitza-
ció no només fa rendibles els seus recursos, sinó que multiplica la seva
capacitat d'innovar, acostuma els seus membres a un treball en equip
orientat a la innovació i. a més, genera nous vincles entre les persones i
amb el conjunt de I'organització. Tothom és, alhora, més protagonista si és
capac de treballar en equip, de compartir els seus coneixements. La comu-
nicació és, un cap més, cultura corporativa i tecnologia al servei de l'asso-
liment d'un avantatge competitiu. Sense comunicació, no hi ha gestió del
coneixement.

I així podríem anar desgranant altres opcions del management amb un
resultat similar. La comunicació ha deixat de ser una disciplina d'autoajuda
més. Ha esdevingut un factor clau en la cadena de valor que cada cop
emergeix amb més claredat. La comunicació a I'empresa ja no és només
Dale Carnegie (Carnegie, 1936). L'empresa ha canviat i el paper de la
comunicació també. La comunicació ja no és protocolo relacions públi-
ques en un estand firal, ni tampoc és només creació d'imatge: la comuni-
cació és creació de valor per a I'empresa.

3. La comunicació com a habilitat directiva

La comunicació no és cosa de les organitzacions o deis que en tenen
explícitarnent cura. La comunicació és una competencia de les persones i.
per tant, esdevé una habilitat professional notable i una habilitat directiva
essencial.

Una part substancial de la formació que s'ha de transmetre als caps que
han d'esdevenir líders es refereix a les seves capacitats de cornurucació.
Implicar les persones en un projecte o dirigir-les enmig de la turbulencia
deis entorns requereix alguna cosa més que autoritat i jerarquia. Lideratge
i comunicació són termes complementaris. El lideratge autista no existeix.
Bennis i Nanus (1985) definien el lideratge com la capacitat de crear una
visió convincent, comunicar-la, portar-la a la practica i mantenir-Ia.

Hi ha moltes situacions en que el directiu posa a prova les seves habili-
tats en comunicació. La forma de presentar un projecte, la capacitat de
transmetre entusiasme per una determinada visió, I'erística d'una negocia-
ció, les relacions amb els sindicats, la informació de situacions difícils,
donar reconeixements o imposar sáncions, la incorporació de noves perso-
nes, I'acomiadament de col·laboradors, són situacions que descriuen un
escenari on la capacitat directiva és mediatitzada per la capacitat de comu-
nicació.

Capítol14

Comunicació i pensament
estrateqlc a I'empresa

La comunicació
ja no és protocol
o relacions
públiques en un
estand ftral, ni
tampoc és només
crea ció d'imatge:
la comunicació
és creació de
valor per a
l'empresa

La comunicació
és una
competencia de
les persones i,
per tant, esdevé
una habilitat
professional
notable i una
habilitat directiva
essencial



Part 11
Prospectiva en comunicació.
Grans tendencias

Un gran
comunicador
sense sentit

estratégic pot
fracassar

estrepitosament
en els seus

projectes, i un
gran estrateg. .que sigui un
comunicador

péssim, també

Estem parlant
d'organitzacions

que són conscients
que molts

plantejaments són
efimers enmig del

canvi continu i
que, per no perdre
competitivitat, cal

comunicar-se
fluidament amb

clients i
col-laboradors

Mark H. Moore, en el seu Ilibre sobre la creació de valor al sector públic
(Creating pub/ic va/ue: strategic management in government, 1995), expo-
sa les tres grans funcions del directiu públic, funcions que en molts casos
també poden extrapolar-se al conjunt de directius. Segons Moore, la mis-
sió principal del directiu és la creació de valor, la qual cosa requereix basi-
cament capacitat per dinamitzar la seva organització i disposar habilrnent
els seus recursos. Finalment el directiu ha de gestionar el seu entorn polí-
tic per assolir la leqitrmitat que necessita per desenvolupar els seus projec-
tes i poder concretar la cadena de valor. La comunicació apareix com un
element central en I'assoliment de les leqrtirnitats que permeten posar en
marxa nous projectes, sigui davant del polític de torn o davant del consell
d'adrrunistració, i resulta una peca clau en el seu lideratge sobre I'organit-
zació. Óbviament, un gran comunicador sense sentit estrateqic pot fracas-
sar estrepitosament en els seus projectes; óbviarnent. un gran estrateg que
sigui un comunicador pessim, també. Exercir la direcció comporta dominar
els registres de comunicació que permeten mobilitzar les persones i els
recursos per assohr els objectius proposats.

4. Comunicació i visió estratégica

En moltes empreses la responsabilitat sobre la comunicació no esta ben
definida, sovint esta repartida entre els departaments de rnarquetinq i de
recursos humans i la secretaria de la drrecció general. Perqué la comunica-
ció esdevingui una condició d'exit. que ho sera, haura d'adquirir una cla-
redat i visibilitat més grans: claredat en la forma com la comunicació con-
tribueix a la creació de valor per a I'empresa i visibilitat amb la seva
col·locació al vertex estrateqic. Els primers que han de contribuir a la cla-
redat són els mateixos responsables de la comunicació, que en comptes de
fer-se les víctrmes pel poc cas que els fan, han de demostrar totes les seves
habilitats en comunicació perqué se la tmqui més en compte. Estem par-
lant d'entendre la comunicació en organitzacions que aspiren a tenir una
visió compartida com a principal motor i que busquen en el coneixement i
en la implicació de les persones el seu principal actiu. Estem parlant d'or-
ganitzacions que són conscients que molts plantejaments són efímers
enmig del canvi continu i que cal comunicar-se fluidament amb clients i
col·laboradors per no perdre competitivitat.

En aquestes organitzacions, la comunicació ja no és només tenir un
butlletí d'empresa, ternr una relació adequada amb els mitjans (cosa que
sempre resulta important) o posar un detallet o una croqueta al Iloc opor-
tú de la recepció oportuna: en aquestes organitzacions, la comunicació
s'entén com el rnitja que possibilita compartir una visió i desenvolupar les
estrateqies.

La comunicació entesa d'aquesta manera implica una concepció inte-
gral. L'empresa és una i la seva cornurucació no poden ser dues o tres. Cal
Integrar funcions i iniciatives i ser conscients que, a l'epoca d'lnternet i de
l'ornnipresencta deis rnitjans de comunicació, ja no té gaire sentit distingir
entre comunicació interna I externa. Les organitzacions viuen /'efecte pei-
xera: se'ls veu tot. Els treballadors i els clients són alhora ciutadans, les
cares de I'empresa no poden ser ccntradictóries. Els clients estan cada cop
menys disposats a admetre avantatges que els perjudiquin com a ciutadans
o aposten més facilrnent per aquelles empreses que ofereixen planteja-



ments socialment positius. Els primers prescriptors deis productes i serveis
de I'empresa han de ser els mateixos treballadors i clients, si es vol dispo-
sar d'un projecte empresarial potent i solid.

La comunicació, com a instrument directiu, ha de tenir un carácter inte-
gral per conferir la coherencia que necessita I'organització, per retorcer la
seva identitat corporativa i per procurar una imatge resultant positiva.

5. El pla de comunicació

Assolir aquests objectius implica una gestió integral de la comunicació
i disposar d'un instrument que ho permeti. En aquest sentit, el pla estrate-
gic de comunicació no és un instrument obsolet, és un instrument pie de
possibilitats. Cal, pero, fer plans de comunicació que equilibrin la seva
voluntat de donar coherencia a I'organització amb la necessitat de canvi
que presenta permanentment. El canvi ha esdevingut un imperatiu que no
ha d'impedir disposar d'una identitat corporativa coherent. La segmenta-
ció de públics, la seva priorització, la disposició de missatges generals i
altres d'específics per als diferents públics, la vinculació entre la gestió de
la comunicació i la gestió de la informació com a materia primera básica
per a I'empresa, I'acompanyament de la comunicació per implicar les per-
sones en la visió i l'estrateqia, etc. Tots aquests elements, i molts d'altres,
formen part del pla de comunicació de I'empresa. L'objectiu del pla sem-
pre és el mateix: ordenar la comunicació i contribuir, des d'aquest camp, a
crear valor per a I'empresa.

Els motius per disposar d'un pla de comunicació poden ser molt diver-
sos. Són especialment recomanables per acompanyar els processos de
canvi, per afrontar fusions o canvis de propietat, per impulsar canvis cul-
turals o per difondre noves visions de futuro També hi ha motius més con-
crets: resoldre conflictes interns, iniciar processos d'expansió, reduir el dis-
tanciament entre la percepció interna i la percepció externa, celebrar un
acte de gran relleu, introduir noves tecnologies que comportin noves acti-
tuds i pautes de comunicació, etc.

Gestionar la comunicació no és practicar una nova religió descrita pel
darrer guru del management: és complementar un conjunt de tecniques
diverses (rnarquetinq, relacions públiques, relació amb els mitjans, domini
de les noves tecnologies 'de la informació i la comunicació, gestió de la
marca, etc.) amb el pensament estrateqic. La comunicació no s'incorporara
plenament com una eina de gestió prioritaria fins que els professionals que
la gestionen no assumeixin plenament el paper directiu que la seva funció
requereix i explicitin la seva contribució a la creació de valor. Una funció
que adquireix més visibilitat a mesura que I'elaboració de noves estrateqies
empresarials i la seva comunicació esdevenen un sol procés. Cada cop sera
més difícil per a les organitzacions crear valor sense gestionar professio-
nalment una comunicació dirigida a integrar treballadors i clients en l'or-
ganització, orientada a incorporar el coneixement deis collaboradors per
dissenyar els nous posicionaments i encaminada a assolir un encaix amb
l'entorn que sigui percebut com a positiu per a tots.

Capítol14

Comunicació i pensament
estrateqic a I'empresa

Cal fer plans de
comunicació que
equilibrin la
seva voluntat
de donar
coherencia a
t'organitzaciá
amb la necessitat
de canvi que
presenta
permanentment

Gestionar la
comunicació no
és practicar una
nova religió
descrita pel darrer
guru del
management:
és complementar
un conjunt de
técniques diverses
amb el pensament
estratégic
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