Canvi, crisi, innovació
Crisi i Recessió
El canvi és essencial en la vida, és la norma en tots els processos, biològics, humans i socials. El
anormal seria el "no canvi".
Per això, crisi i recessió són també motors que generen canvis. Poden oferir oportunitats i no només
amenaces. Si no actuem sota el pànic, serveixen per replantejar estratègicament els nostres objectius
introduint elements nous, de manera que potser podem trobar una via estratègica de millora i sortir
millor situats.
És necessari en molts casos, pensar i actuar a contracorrent. Eliminar els elements de pessimisme,
però no la valoració objectiva i realista dels fets i les tendències que ens mostren.
En aquesta web ja dediquem una pàgina a explicar una experiència de gestionar la crisi:
http://www.fguell.com/77-2/lexperiencia-de-afrontar-la-crisi/?lang=ca
Simplement enumerar dues cites:
"El món no superarà seu actual estat de crisi amb el mateix pensament i criteris que han creat la
situació" - Albert Einstein, (1879-1955)
"No són les espècies més fortes les que sobreviuen, ni tan sols les més intel · ligents. Al contrari,
sobreviuen les que són més adaptables al canvi." Charles Darwin, (1809-1882)

La innovació és un canvi
Com tot canvi, requereix esforç, genera resistències i precisa visió i lideratge. A més, en molts casos, es
requereix un increment del rendiment, és a dir, ser capaços de generar simultàniament: 'innovació i
rendiment en harmonia'.
Mitjançant la utilització d'eines 'Lean' en tots els processos, incloent el procés d'innovació, podem
generar un alliberament de recursos utilitzats en aquest cas per introduir agilitat com una fase avançada
de l'excel·lència. En diem: "Innovació àgil"
El que diferencia les empreses capaces de generar valor i fer-ho de forma sostenible, fins i tot durant els
períodes de crisi, és la seva capacitat per a la innovació i la seva agilitat.
No obstant això, per a moltes organitzacions la gestió de la innovació constitueix un desafiament. El
percentatge d'èxits obtingut tant amb nous projectes, innovació interna de processos, màrqueting o nous
productes i serveis, segueix sent molt baix.
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La innovació en molts casos requereix un canvi, en la cultura, en l'organització, en l'estratègia i en la
forma de treballar.
D'altra banda, el diferencial actual del canvi, respecte a èpoques anteriors és la seva multiplicitat i la
seva velocitat, el que podem anomenar "canvi accelerat". Un canvi accelerat és aquell en què la
velocitat de canvi s'incrementa i arriba a ser superior que la capacitat d'aprenentatge de les persones i
de les organitzacions.
Per tant, la necessitat de canvi es dóna en les empreses i organitzacions cada vegada amb més
freqüència i cada vegada és més important per a la direcció, el portar a terme aquests canvis amb èxit i
en el temps adequat. Només així podem adaptar-nos a l'entorn i introduir els canvis accelerats d'aquest
entorn en el procés de presa de decisions i gestió del dia a dia. Ja no serveix un pla anual, ni tan sols un
pla estratègic.
Els projectes de canvi, per tant, es multipliquen i són un element essencial en les empreses i
organitzacions. Convé tenir en compte unes quantes coses:
1. Un canvi comença amb la seva pròpia identificació. Convé per tant materialitzar cada tipus de canvi
en un projecte concret. Com tot projecte, amb el seu objectiu final, la seva organització i
responsables, el seu pressupost, les seves dates d'inici i final i les seves fites intermèdies.
2. No convé generalitzar un canvi que pretengui abastar diversos objectius a la vegada, ni arribar a
llocs poc concrets. Seria millor definir diversos projectes.
3. Convé evitar els canvis en "petites dosis" o canvis a través de llargs períodes de temps. Podríem
augmentar la desconfiança de tots: subjectes i actors del canvi, treballadors i directius, individus i
equips. Per això, el millor és fer passos importants en lapses de temps curts, però sempre amb la
finalitat clar, el camí definit i les fites intermedis com objectius immediats. I sobretot, amb la
informació i comunicació detallada i molt al dia, tant sobre on estem ara, com sobre quin és el
següent pas, el que pretenem que passi després.

Com ajudar a realitzar el canvi per innovar?
Primer ajudar a identificar i articular el tipus de canvi adequat per al model de negoci o l'organització.
Fer un plantejament explícit d'aquest, de manera que tothom ho entengui, que serveixi per omplir de
contingut els resultats esperats i per assolir amb èxit les fites importants en el camí.
En els dos següents passos: planificar i preparar el projecte de canvi, ajudar a confirmar qui són els
patrocinadors (sponsors), a formar
els agents del canvi i determinar
els objectius de formació,
comprensió; les aptituds i
habilitats precises i les eines de
avaluació que es necessiten per
implementar de manera efectiva
els projectes a temps i dins del
pressupost.
Centrar-se en la formació dels
agents i promotors del canvi per
impartir els coneixements, formar
un equip i obtenir el consens i el
suport necessari per a l'èxit. Al
mateix temps ajudar a identificar
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les barreres, les fonts potencials de resistència i avaluar-les en la seva possible impacte.
En la següent fase d'implementació, ajudar en el desenvolupament d'un sistema de comunicació que
asseguri que cada persona involucrada en el canvi, entén cada element des del seu punt de vista i la
seva responsabilitat. Dissenyar un sistema d'aprenentatge per a proporcionar la formació adequada i en
cascada, a les persones adequades en el moment adequat. Configurar els incentius i reforços per
fomentar comportaments que ajudin a vèncer el desànim i re-orientar els esforços cap al fi desitjat.
També és important l'ajuda en el disseny i la configuració de mesures i indicadors que farem servir
per controlar el projecte i corregir les desviacions respecte a l'objectiu final i les fites intermedis.
Al final, ajudar a sostenir el canvi, amb el tancament de projectes, per assegurar que s'inclouen i
compleixen les mesures adequades, les responsabilitats assignades i el procés de control i resolució del
possible lliscament de tornada a "les antigues" formes d'operar. Aprendre dels errors i riscos superats
per aplicar-los a altres projectes.
Amb aquest enfocament es prepara a una empresa o organització per dominar el coneixement, les
habilitats i experiències de gestió del canvi. En assimilar les lliçons apreses i la internalització del
procés, l'organització adquireix els mitjans per prosperar en l'entorn d'una transició constant.

Què fa un líder per ajudar el seu equip de treball en un procés de
canvi?1
1. Primer, comprendre una sèrie de fenòmens que acompanyen qualsevol canvi:
-

Les persones se senten incòmodes i intimidades davant del canvi.

-

Primer de tot, les persones pensaran en el pitjor del canvi, més en les possibles pèrdues que els
beneficis potencials

-

Durant el canvi, les persones tendeixen a aïllar i sentir tenses. Poca comunicació (encara que
just en aquell moment és essencial).

-

Les persones només són capaços de manejar certa quantitat de canvi: Les empreses que han
tingut més èxit en els processos de canvi donen importants passos en lapses de temps curts i
amb una exhaustiva informació sobre el perquè i sobre el futur a aconseguir.

-

Les persones presenten diferents nivells de disposició al canvi: En els equips, el líder ha
d'impulsar als membres més resistents al canvi.

-

És crític donar atenció als recursos: Cal que el líder ajudi l'equip a aprofitar recursos sense
explotar, disponibles, compartits, no usats fins ara.

-

Si es deixa d'exercir pressió, les persones tornaran a les seves antigues conductes: El canvi cal
impulsar de forma continuada, fins que les noves conductes s'hagin convertit en nous hàbits.

2. Segon, aplicar unes regles per al treball en els equips:
1) Planificar el canvi (Quin és el futur on ens dirigim i perquè). Per planificar cal reunir molta
informació de molta gent. Això té diversos efectes sobre els membres de l'equip: els obliga a
participar, genera expectatives i augmenta la confiança en el procés de canvi perquè el veuen
desenvolupar-se.
1

Informació del llibre "Por qué fallan los equipos", Harvey Robbins i Michael Finley, editat por Granica
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Planificar el canvi significa respondre les preguntes següents per part dels integrants dels equips:
- Visió compartida. Objectius i estratègies.
- Vinculació amb la visió i estratègia general de l'empresa.
- Identificació dels recursos necessaris.
- Formació dels equips d'implantació
- Identificació de cada etapa de canvi. Calendari de finalitzacions.
- Mesura dels resultats. Indicadors.
- Estratègies alternatives a aplicar.
- Respostes a esdeveniments inesperats.
2) Acord i compromís de tots els integrants dels equips
Formes de motivació i reconeixement.
Facilitar l'acceptació i la participació.
No obstant això, el més important aquí és ajudar els membres de cada equip a anticipar i acceptar
amb entusiasme els resultats per venir. Els camins del canvi poden tenir molts girs i punts de
partida. En estimular la gent perquè siguin ells qui determinin els punts de partida, els girs, en
definitiva, el camí del canvi, els generarà un compromís amb els resultats i farà del canvi una cosa
pròpia.
3) Comunicació puntual, completa i continuada:
Encara que el resultat del canvi sigui una cosa positiva, les persones poden resistir si no hi ha una
comunicació apropiada des del principi. Així, convé anticipar i respondre a les preguntes que es
generen, com ara:
- Si aquesta és la nostra visió, quin es el nostre pla per arribar-hi?
- Qui participarà en el procés de canvi? Com ho farà?
- Quan podem esperar veure els resultats?
- Com ens informarem dels avenços?
- Com m'afecta això en el pla personal?
Utilitzeu múltiples canals de comunicació (butlletins, notes, reunions ...etc.) perquè tothom pugui
sentir-se més participant del procés.
Si no és possible buscar la participació de tots els afectats, seleccioneu una mostra representativa i
que proporcioni els mitjans per explicar l'abast i els motius del canvi a tots els altres.
4) Generar expectatives sobre els resultats i mesures per a aquests:
Les persones treballar millor en aquelles coses que ens permeten complir amb les nostres
expectatives. Si aconseguim generar una expectativa de canvi positiva, la gent se sentirà més
segura i treballarà amb més afany perquè el canvi es doni i s'assembli el més possible al que
esperaven.
5) Formar xarxes d'influència i de suport:
Tant si són formals o informals, les xarxes proporcionen punts de referència i calmen l'ansietat. Si
s’amplia la xarxa de suport i s’estimula el seu ús freqüent, es contrarestarà la por al canvi. El suport
pot venir de moltes persones (directius, caps, companys, mentors ...etc)
6) Disposar dels recursos necessaris:
És essencial planificar i disposar dels recursos humans i materials necessaris per crear i mantenir el
canvi. La manca de recursos es el que produeix més ansietat i frustració, per tant, convé adaptar la
magnitud i abast del projecte als recursos.
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7) Aconseguir els suports necessaris per crear i mantenir l'impuls del canvi:
Cal que compti amb la unanimitat (o almenys la majoria) de l'equip, així com amb un ampli grup de
defensors del canvi. Seran necessaris en els moments de desorientació o desànim.
8) Seguiment i suport en tot el procés:
Com a líder hauríeu d'acompanyar al vostre equip durant el procés de canvi. Moltes persones tenen
hàbits o interessos que s'interposen en la seva possibilitat de canviar. Portant a terme aquest
"acompanyament", el líder podrà identificar les barreres laborals i / o personals i parlar amb la
persona interessada per intentar superar-les.
9) Preparar-se per pagar el cost del canvi: els errors.
Tot canvi implica riscos i, per tant, errors. Convé analitzar-los i tenir plans alternatius. No obstant
això, si els errors es castiguen, la disposició a córrer riscos per part del equip, es veurà minvada
significativament. Per tant, cal animar el grup a que sàpiga prendre decisions que impliquin un cert
risc. Només així podrà donar-se un canvi real.
10) Reforçar des del principi i freqüentment:
A les persones ens és molt difícil canviar els nostres hàbits i costums ràpidament. Si cessa l'esforç
es tendeix a tornar a actuar com sempre, com abans. Per això és necessari donar reforços positius
constantment. Convé donar-los sempre que hi hagi avenços cap a l'objectiu, encara que siguin
petits.
11) Intentar que les tècniques siguin senzilles:
Els canvis complexos convé fer-los amb tècniques i eines senzilles, almenys compreses per tots.
Convé evitar les solucions massa difícils o complexes com perquè l'equip les comprengui i
assumeixi.
12) Mostrar el camí:
És important que el líder ajudi l'equip a identificar quin és el futur que volen (visió), el camí a seguir
per arribar-hi (estratègia) i l'efecte que tindrà el canvi en les persones, processos i estructures
implicats. El feedback constant és imprescindible també perquè el procés de canvi sigui un èxit i
evitar que les persones es "perdin" pel camí.

Implementar el canvi amb èxit 2
Hi ha un nombre de raons que expliquen els errors en els programes de canvi i moltes d'elles s'han
descrit àmpliament: Falta de compromís per part de la Direcció, manca de claredat en la visió i objectius
específics, introduir massa canvis a la vegada, massa o diferents enfocaments en el canvi, manca de
compromís dels empleats, manca de mètodes d'avaluació de resultats.
Els problemes ocorren amb més freqüència quan un programa de canvi s'implementa de manera
"aïllada" com una experiència pilot o com "bola màgica" amb la qual expandir el canvi a tota
l'organització.
Hi ha alguns factors comuns que apareixen a tots els processos de canvi que han tingut èxit. Aquests
components es resumeixen en la llista següent:
• Pressió pel canvi
• Visió clara i compartida
2

Dr. Ron Cacioppe. Curtin University Graduate School of Business
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•
•
•
•
•

Capacitat de gestió per al canvi
Primers passos accionables
Tenir un model o metodologia d'implantació
Reforçar i solidificar el canvi
Avaluació dels resultats i millorar

Tots ells són necessaris per al canvi amb èxit. Aquests conceptes poden ser usats com a eines
efectives per ajudar a entendre i implementar el canvi.
Presión
para el
cambio

1. Pressió per al canvi
Visión clara
y
compartida

La pressió és necessària o no es
donarà una alta prioritat al canvi
desitjat. La pressió externa per ferModelo de
implement
ho pot provenir de fonts com ara la
Reforzar
y
ación
Evaluar
solidificar
legislació, els requisits de seguretat,
medir y
Éxito
mejorar
les retallades de finançament, o una
en el
cambio
major competència. La pressió
interna pot venir, per exemple, des
de la direcció, noves activitats o
projectes, insatisfacció per diversos
motius amb el "status quo", o dels
mals resultats. Sense aquesta
pressió, el canvi es convertirà en una prioritat baixa i probablement sense èxit.
Capacidad
de gestionar

Primeros
pasos
definidos

2. Visió clara i compartida
Cal tenir i compartir una visió clara de l'objectiu i estat final del canvi que es proposa per ajudar la gent a
entendre el propòsit i obtenir un compromís. Els empleats necessiten tenir un sentit de participació i de
identificar-se amb la visió millor que una visió imposada.
3. Capacitat de gestió per al canvi
Es refereix als recursos i habilitats necessàries per implementar el canvi adequadament. Inclou la
formació i entrenament a temps per fer el que es requereix. S'ha de planificar i pressupostar la
implementació del canvi, tant a nivell de pressupost econòmic com de temps.
4. Primers passos accionables
Això dóna als empleats l'oportunitat de començar sobre el canvi immediatament. Aquest element es diu
de vegades "petites" victòries encoratjadores i permet als empleats tenir un sentit positiu dels èxits en el
començament del programa. Estan llavors disposats a invertir més temps i energia. Sense aquests
primers passos els empleats fan esforços atzarosos i començaments en fals.
5. Model o metodologia d'implantació
Això es refereix al fet que els líders de l'organització posin en pràctica els valors i comportaments que es
reflecteixen en la visió. Les accions de l'alta direcció ha de ser coherent amb les seves paraules o els
empleats seran crítics i desconfiats.
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6. Reforçar i solidificar el canvi
Això es pot fer en forma de
recompenses o reconeixement per
part de la direcció. També pot ser
el reforç per transferir o degradar
els empleats que segueixen
resistint el canvi. Els sistemes de
promoció, execució i revisió han
d'estar alineats a aquest canvi.
7. Mesurar resultats i millorar

Presión
para el
Falta
cambio

Primeros
Visión
Capacidad
pasos
clara y
de gestionar
compartida
definidos

Modelo de
implement
ación

Reforzar y
solidificar

Evaluar
medir y
mejorar

Éxito
Falta
en el
Prioridad
cambio

Presión
para el
cambio

compartida

Primeros
pasos
definidos

Modelo de
implement
ación

Reforzar y
solidificar

Evaluar
medir y
mejorar

Éxito
Inicio
precipitado.
en el
Dura
poco
cambio

Presión
para el
cambio

Primeros
Visión
Capacidad
pasos
clara y
Falta
de gestionar
compartida
definidos

Modelo de
implement
ación

Reforzar y
solidificar

Evaluar
medir y
mejorar

Ansiedad
en el
Frustración

Presión
para el
cambio

Primeros
Visión
Capacidad
pasos
clara y
de gestionar Falta
compartida
definidos

Modelo de
implement
ación

Reforzar y
solidificar

Evaluar
medir y
mejorar

Éxito y
Inicios
esfuerzos
en el
inútiles
cambio

Presión
para el
cambio

Primeros
Visión
Capacidad
pasos
clara y
de gestionar
compartida
definidos

Modelo de
implement
Falta
ación

Reforzar y
solidificar

Evaluar
medir y
mejorar

Éxito
Falta
en el
confianza
dispersión
cambio

Primeros

Modelo de

Evaluar

Éxito
Volvemos

Presión

Visión

clara y
Falta

Capacidad
de gestionar

Visión

Éxito

cambio

Reforzar y
Capacidad
Molts programes de canvi no
medir y
en
el
a los
pasos
clara y
implement solidificar
para el
Falta
de gestionar
inicios
mejorar
cambio
compartida
definidos
ación
cambio
s'avaluen en absolut o s'avaluen
Evaluar
Éxito
Primeros Modelo de
Presión
Visión
Reforzar y
Lentitud
Capacidad
només de forma desordenada o
medir
en el
pasos
clara y
implement solidificar
para el
Faltay Escepticismo
de gestionar
mejorar
cambio
compartida
definidos
ación
cambio
superficial. Com a resultat, els
programes es continuen o
abandonen. Una de les millors maneres d'avaluar un programa de canvi és l'ús d'un model de quatre
nivells de resultats recomanada per Kirkpatrick
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