20

EMPRESA / Decàleg

Energia

MóN empresarial desembre 2011

RSC

Recursos humans

innovació

vendes

Ramon Palacio

Miquel Seguró

Josep Lluís Pérez

Jordi Mas

Col·legi Oficial d’Agents

Vicepresident del Cercle per al

Càtedra Ethos

Comissió d’intangibles de l’ACCID

Tecnocampus Mataró

Comercials de Barcelona

El valor de
tenir valors

Intangibles
i crisi

Tornar a la
Més presència
microeconomia de dones

Coneixement – Barcelona Breakfast

El model
energètic

Les principals vies
de consum d’energia
són la mobilitat i
el transport
El canvi de model energètic,
amb un replantejament dels
processos de la nostra socie·
tat, es fa inqüestionable.
L’energia l’obtenim a partir de
combustibles fòssils, de re·
accions nuclears i de fonts
renovables, amb costos eco·
nòmics i ambientals diferents.
Per altra banda, les principals
vies de consum d’energia, tant
en format fòssil com elèctric,
són la mobilitat i el transport,
l’activitat econòmica i l’activi·
tat residencial. Ens cal doncs
estalviar i millorar en eficièn·
cia, ja que el 36% del potenci·
al de disminució de CO2 prové
d’aquestes dues vies: l’estalvi
i l’eficiència energètica.
Amb la voluntat d’aprofundir
en el tema, al Cercle per al Co·
neixement ha iniciat un cicle
sobre eficiència energètica,
en el que convidarem experts
del sector perquè ens exposin
el seu punt de vista i, un cop
finalitzat, poder fer públiques
les conclusions i propostes.
Trobareu la informació actua·
litzada a www.cperc.net

El fi no justifica
els mitjans; hi ha
un plus, un valor
agefit
Tot i que se’n parli amb na·
turalitat, no deixa de sor·
prendre que una institució
esportiva instal·lada en l’èxit
vulgui donar-se a conèixer
amb el lema ‘el valor de tenir
valors’. La finalitat de compe·
tir és fonamentalment vèn·
cer, i més quan en joc hi ha
tant. El que amb aquest lema
vol donar a entendre, doncs,
és que més enllà del indub·
table valor del triomf, el seu
tret diferencial rau en la for·
ma en què ho fa.
De forma anàloga, les inicia·
tives empresarials estan per
triomfar en la seva competi·
ció. Però com en l’esport, el fi
no justifica els mitjans; hi ha
un plus, un valor afegit, en la
manera en com aquest és as·
solit. En efecte, no provoca el
mateix reconeixement assolir
les fites procurant respectar
les regles del joc i la dignitat
i noblesa de les persones, que
no fer-ho. I doncs: per què ha
calgut que una institució es·
portiva popularitzés el valor,
positiu, d’apostar per quelcom
més que el mer triomf?

Els actius
intangibles estan
molt vinculats
a les persones
Els actius intangibles són
drets sobre beneficis futurs
i estan molt directament vin·
culats a l’activitat de les per·
sones a l’empresa. La cartera
de clients, la innovació, la
creativitat, la capacitat or·
ganitzativa, etc, són actius
molt valorats per l’economia
productiva i una de les prin·
cipals fonts de valor per a
l’empresa.
Aquests beneficis, a més a
més de ser el resultat de les
bones pràctiques a l’empresa,
s’assoleixen amb el pas de
molt de temps, motiu pel que
es impossible la incorpora·
ció d’aquests als balanços de
l’empresa en el curt termini.
Per això, les societats han
de prendre la decisió de re·
soldre un conflicte en què
l’economia financera, regida
pel curt termini, està ofegant
l’economia real per la via de
la restricció del crèdit a les
empreses productives, amb
tan dolorosos resultats com
la tancada de centres produc·
tius i els treballadors a l’atur.

Cal dissenyar
models econòmics
immunes als
mercats financers
En un moment en què estem
patint els efectes dels mercats
financers, cal reflexionar sobre
el focus dels models de negoci.
La macroeconomia s’ha apode·
rat del primer pla de la nostra
atenció i ens fa oblidar que és
a l’àmbit microeconòmic on
podem, cadascun de nosaltres,
començar a posar fi a aquesta
situació. Els actius financers, i
la seva comercialització a esca·
la global en mans d’uns pocs,
ha tingut efectes negatius per a
la majoria. Cal dissenyar nous
models econòmics immunes
a una dependència exclusiva
dels mercats financers. No és
possible un model econòmic
en el que la proposta central
de valor no estigui afectada per
l’estabilitat dels mercats finan·
cers? Com si es tractés d’una
malaltia infecciosa que ens blo·
queja tot l’organisme, la solució
està en atacar i eliminar cadas·
cun dels microbis. No hi ha
tractament global, sinó accions
locals a petita escala. Passar de
l’anàlisi macro al nivell micro
ens farà més forts i resistents a
futures infeccions.

Un 13% dels
agents comercials
col·legiats són
dones
El Col·legi Oficial d’Agents
Comercials de Barcelona
(COACB) ha presentat un estu·
di on es desprèn que als darrers
anys ha augmentat la presència
de dones emprenedores en la
professió comercial. De fet, un
13% dels agents comercials col·
legiats a Barcelona són dones,
que es dediquen principalment
als sectors d’Articles per a la
Llar i Oci (23%) i Serveis (14%).
L’informe reflecteix un perfil
de dona entre 35 i 40 anys, que
destina temps a la formació,
disposa d’estudis secundaris i
idiomes. L’estudi també cons·
tata que la crisi econòmica és
el principal problema de la pro·
fessió per a la dona, segons un
38% de les enquestades, seguit
de la falta de credibilitat en se·
gons quins sectors (14%).
La majoria d’enquestades va·
loren aquesta professió perquè
els permet compaginar la seva
vida personal i laboral, ja que
al ser autònomes poden admi·
nistrar-se elles mateixes la seva
jornada i ritme de treball.
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Ser emprenedor
seria una qualitat
imprescindible de
qualsevol empresari

No sé si deixarà de
girar la sínia, però
els mercats poden
fer que pari el món

Si definíssim l’actitud empre·
nedora com aquella que ens
porta a fer realitat els nostres
somnis i que aplicada a l’em·
presa determina com convertir
les idees en negocis rendibles,
tindríem la clau per resoldre
moltes de les qüestions que
en aquests temps ens preocu·
pen. Hi ha també una accepció
que diu que emprenedor és el
que assumeix, amb resolució,
accions difícils i en el camp
econòmic és aquell que identi·
fica una oportunitat de negoci
i organitza els recursos neces·
saris per posar-la en marxa,
assumint-ne el risc inherent.
Ser emprenedor seria una qua·
litat imprescindible de qualse·
vol empresari juntament amb
la innovació i la capacitat d’or·
ganització i gestió. Es així com
enfoquem les empreses avui,
a finals de 2011? Si la respos·
ta és positiva, hem de pensar
que tot anirà bé, es trobarà la
forma de superar els inconve·
nients i les adversitats del mer·
cat. En cas negatiu, pensem si
hem oblidat el que vol dir ser
empresari.

La raó és per tots coneguda.
S’ha acabat l’energia que feia
girar la sínia (noria). L’efecte
multiplicador de la xarxa, sol·
licitant a les marques coherèn·
cia amb la seva responsabilitat
social corporativa, ha estat el
detonant perquè el programa
es quedés sense anunciants.
Però, no ens enganyem, tot i
que la mobilització col·lectiva
a través de l’activisme digital
hagi tocat el cor de les mar·
ques, el poder de decisió el te·
nen els anunciants. No obstant,
és un precedent que canviarà la
relació entre anunciant, agèn·
cia de mitjans i cadenes de
televisió. Si els mercats fossin
marques amb nom propi podrí·
em intentar utilitzar la mateixa
estratègia digital per denunciar
els abusos d’un ferotge siste·
ma financer que està destruint
la política (al capdavant de
Grècia i Itàlia, sense votació,
han col·locat un tecnòcrata),
l’economia, els somnis i l’es·
perança de la majoria. No sé si
deixarà de girar la sínia (noria),
però els mercats poden fer que
deixi de girar el món.

Els drets
d’autor

Salvaguarden els
interessos dels
representants del
drets d’autor
Recentment hem tingut l’ocasió de veure una notícia, que
ha adquirit certa publicitat, en
confiscar la Guàrdia Civil prop
de 2.000 mones de Pasqua,
que reproduïen a futbolistes
i personatges de dibuixos
animats. Aquesta actuació
ha vingut promoguda per la
denúncia dels representants
dels drets d’autor, qui legitimats per ser llicenciataris
de la corresponent llicència
d’explotació han vist com
s’han anat prodigant en totes
les pastisseries reproduccions
de les seves llicències sense
la seva autorització. El cert
és que la Llei és clara i intenta
salvaguardar els interessos
dels representants del drets
d’autor. En aquest sentit és
lògic que qui paga per una
llicència d’explotació tingui
la protecció especial de
tots els operadors jurídics
per salvaguardar aquesta
llicència, sense que tercers
no beneficiats per aquest
dret obtinguin sense la seva
corresponent autorització un
aprofitament il·lícit.

En InfoJobs
cada contrato firmado nos
ha arrancado una sonrisa.
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Al 2012: 1 Dia,
1 Empresa

Compravenda
d’empreses

L’1D1E té l’objectiu
de constituir cada dia
una societat sense
cost durant el 2012

Hi ha empreses que
no fracassen per
falta de viabilitat
econòmica

Espanya és un dels països on
existeixen més barreres per
emprendre un negoci, segons
l’informe Doing Business 2012.
Contràriament al que hauria
de ser, per superar les dificul·
tats econòmiques que traves·
sa el país. En aquest context,
l’emprenedor és considerat
un suïcida en un entorn on els
funcionaris i l’atur guanyen de
llarg al nombre de professio·
nals que volen crear la seva
empresa. Des de les entitats
públiques i empreses privades,
ara es comencen a sumar esfor·
ços per combatre la mancança
de cultura emprenedora. En
aquesta línia, es posa en marxa
el projecte 1D1E (www.1d1e.
com), 1Dia 1Empresa, amb
l’objectiu de constituir cada dia
una societat sense cost durant
l’any 2012. L’1D1E s’adreça tant
a emprenedors com a padrins,
empresaris consolidats que
desitgen apadrinar un projec·
te i recolzar-ho. Així que si ets
emprenedor, l’1D1E és la teva
oportunitat per donar el salt i
convertir la teva idea en reali·
tat. A què esperes?

De vegades les empreses fra·
cassen no per falta de viabi·
litat econòmica, sinó perquè
no es considera la seva trans·
missió com una alternativa de
continuïtat. Les operacions de
compravenda poden evitar la
pèrdua de capital, de conei·
xement especialitzat i d’actius
intangibles, com la posició de
mercat. També poden evitar
la pèrdua de llocs de treball i
de creixement econòmic, fac·
tors que avui convé protegir
de manera especial. Tot allò
que fa referència a operacions
de compravenda d’empreses
constitueix un aspecte impor·
tant en l’estratègia de qualsevol
societat. Les fases més signi·
ficatives d’una operació de
compravenda són: l’anàlisi de
les alternatives, la preparació
del quadern de venda, l’estudi
de valoració, la identificació de
candidats, el procés de negoci·
ació, el procés de due diligence
i el tancament de l’operació.
Probablement en la darrera
fase de l’operació és on es pro·
dueixen més fracassos per la
manca de preparació.

