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La història
dels diners

Tres
problemes

Elaborar el
pla estratègic

Certificació
ISO 9001:2008

La reestructuració bancària

El primer pas per a
fer el pla estratègic
és fer un bon
anàlisi DAFO

The Colomer Group
ha estat la primera
empresa en rebre
aquesta Certificació

La comunicació
col·laborativa
redueix costos i
incrementa l’eficàcia

Pensar és l’actitud més estratègica. Com fer el nostre
pla estratègic sense gastar
una fortuna? El primer pas
és un bon anàlisi DAFO, els
punts febles són un tresor,
ens indiquen tot el que està a
les nostres mans millorar, no
tinguem por de treure tot allò
que no acaba d’anar alhora.
Aprofitar les oportunitats tot
esquivant les amenaces i recolzant-nos en els punts forts
ens farà veure ràpidament
els objectius estratègics pels
propers 3 – 5 anys. Ara només ens queda detallar les accions necessàries, assignar
un responsable, una data
d’inici i finalització, i quantificar el cost ens determinarà si
són possibles. El punt definitiu per implementar el nostre
pla serà la seva viabilitat, per
la qual cosa necessitem saber
quins comptes d’explotació a
3 – 5 anys podem esperar i la
tresoreria que se’n deriva. Si
obtenim una tresoreria positiva, endavant, sinó haurem
de donar unes quantes voltes
fins que això sigui així.

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona juntament amb la consultora Barna
Consulting Group han creat
l’Institut de Qualitat Comercial, un organisme encarregat
d’avaluar les bones pràctiques
comercials de les empreses
i atorgar la Certificació ISO
9001:2008- Qualitat Comercial.
Aquest referencial, pioner a tot
l’estat espanyol, té com a objectiu identificar les empreses que
tenen cura dels serveis duts a
terme pel seu equip comercial
o el seu departament d’atenció
al client. La Certificació compta
amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, la Cambra
de Comerç de Barcelona i Foment del Treball. “Era necessari poder dur a terme a les
empreses un estudi, una anàlisi
i una auditoria de com es tracta
al client i com es ven el producte”, comenta el president del
COACB, Enric Enrech. La multinacional The Colomer Group
ha estat la primera empresa en
rebre aquesta Certificació pels
seus òptims processos comercials dins l’organització.

Les caixes d’estalvi fa temps
que són en boca de tots. Estem
assistint a una reestructuració
que està modificant completament el mapa bancari a Espanya. Fusions, absorcions, SIP,
etc.; són vàries les fórmules
que s’estan donant i que impliquen una nova manera d’entendre la gestió de la banca tant
des del punt de vista monetari
com del seu personal. Amb
aquest panorama, les solucions
de telepresència i col·laboració
visual es converteixen en una
de las claus per a poder gestionar eficaçment aquesta nova
forma de treball del sector
bancari. Les noves fusions, els
nous grups de diferents ciutats,
necessiten poder estar units de
veritat per poder treballar de
forma integrada i, avui en dia,
són moltes les soluciones tecnològiques que permeten que
un equip treballi unit encara
que estigui lluny. La comunicació col·laborativa redueix costos i incrementa l’eficàcia dels
equips de treball augmentant
la productivitat i competitivitat
dels mateixos.

Els recursos s’estan
gestionant de la
millor manera
possible?
Ens pot agradar o no però,
segurament, tots estaríem
d’acord en que els diners són
necessaris. A la història de les
civilitzacions hi ha hagut molts
intents per poder canviar els
béns de mà en mà, però sempre han acabat d’una manera:
amb diners o alguna cosa semblant. El problema dels nostres
dies i de la crisi que ens envolta
és que semblava que els diners
que gairebé els regalaven, i de
regal no han tingut res. Per a
una o dues generacions de ciutadans els seus deutes superen
el que han guanyat o podran
guanyar en tota una vida. I tot
això, suposant que puguin treballar. Com deia el caricaturista britànic del S.XVIII, James
Gillray “Business is other people’s money” – el negoci són
els diners dels demés - i molta
gent ho ha agafat al preu de la
lletra. Hi ha més diners dels
que necessitem per viure, però
no són en mans dels què realment els necessiten. El paper
dels economistes és gestionar
els recursos escassos, de debò
ho fem de la millor manera?

Tres solucions
per tres
problemes
que grinyolen
Els problemes:

Les imatges públiques de la
classe política i de la judicatura, la corrupció, la incoherència entre la prèdica i la
praxis i la hipocresia, 40%
d’atur juvenil, la impotència.

Tres rialles:

Prejubilacions a les grans
companyies i allargament de
l’edat de jubilació, la farsa,
decidir estalviar, passar-se
mesos discutint com fer-ho
i no fer-ho, el ridícul, que
Bèlgica funcioni sense govern i Itàlia amb govern de
pandereta, no comment.

Tres solucions:

Invertir en educació: geografia, història, llengües i matemàtiques, l’actitud, ser dur
amb els forts i dolç amb els
dèbils, castigar els banquers
culpables, la transparència,
utilitzar els mitjans digitals i
el Twitter.
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Conflicte com Emprendre en Mantenir el
a font d’energia temps de crisi nostre centre

Hem de procurar
‘captar’ la naturalesa
de la situació i de les
interpretacions
El conflicte és connatural a
la naturalesa humana. Per
tant, sempre hi haurà conflictes a l’organització. El fet que
el conflicte es converteixi en
una força de progrés depèn en
gran part de la nostra habilitat
per a gestionar la situació.
Com a directius hem de procurar ‘captar’ la naturalesa de
la situació i de les interpretacions que en fan les parts
implicades. És aconsellable
que establim una bona comunicació per a donar i obtenir
informació de la situació i entreveure el nostre compromís
amb la recerca de solucions.
A partir d’aquí, valorar les solucions amb perspectiva, és
a dir, considerant les possibles conseqüències de la seva
aplicació i empatitzar amb els
afectats per a poder entendre
les seves emocions i comprendre les raons de la seva
forma d’actuar en la situació
conflictiva.
Gestionar així un conflicte fa
que aquest pugui ser força positiva utilitzada per a millorar
els resultats.

Una crisi és una
oportunitat per
generar noves
sinergies
Emprendre implica anar més
enllà de context actual, plantejant amb audàcia solucions
innovadores i sostenibles, tenint en compte les capacitats
de cadascú a l’hora d’assumir
riscos. És per això que una crisi representa una oportunitat.
Una oportunitat per generar
noves sinergies i optimitzar
aquelles que no funcionen.
Ara bé, no tot està permès a
l’hora de destil·lar les antigues
costums. El criteri ha de ser la
sostenibilitat de les nostres accions, per què si alguna causa
hi ha al darrere d’aquesta crisi
es la manca de respecte cap a
la sostenibilitat de les generacions futures. Emprendre des
de les cendres pot semblar
tasca fàcil, però només els audaços seran capaços d’atiar
els mecanismes necessaris per
portar a terme quelcom que en
un inici no és més que el somni d’una idea, d’un producte,
d’una nova manera d’entendre
el mercat. Una somni que passa
per allunyar-nos de l’explotació
i apropar-nos a la creativitat,
amb respecte.

Si detectes que
alguna cosa no
funciona,
actua
L’exigència i el compromís
amb el projecte porta molts
professionals a assumir majors
àrees de desenvolupament i
responsabilitat fins a arribar
prop del col·lapse. Si perdem el
nostre eix, el perdrem tots. Per
desconnexió, desconeixement
o altres motius desapareix
la referència d’allò que és
important i en aquell moment
tot és urgent. Després volem
anar a l’altre costat i, com el
pèndol, necessitem un canvi
radical perquè ja estem arrasats
interiorment; i això ens costa.
No és precís arribar al límit
per veure les coses clares. Si
t’identifiques en aquest camí
no pots contractar un coach
per a donar-te suport per a
veure-hi amb major claredat, o
revisar la teva agenda, o pararte un moment i repensar quins
són els teus valors i com estan
o no reflectits a la teva vida,
o obrir espai per a l’esport.
Sigui el que sigui, si detectes
que alguna cosa no funciona,
actua. No li donis voltes. El
dolor és inevitable, però el
sofriment és optatiu.

Analitzar la car- El savi
tera de clients S. Hessel

Quan comencem
a realitzar accions
comercials, generem
informació interna
On sol residir aquesta informació dins les companyies:
primer a l’ERP ( Enterprise
Resource Planning) o també
conegut planerament com
el “programa de facturació”.
D’altra banda, aquells que encara no són clients els podem
guardar en allò que ara anomenarem el CRM (Customer
Relationship Management),
una aplicació informàtica,
però que sempre s’ha anomenat “cartera de contactes”.
Un cop comencem a realitzar
accions comercials, comencem a generar informació
interna.
Primer aconseguim leads ,
que són contactes que han
demostrat interès pels nostres productes o serveis i, si
tot va bé, part d’aquests leads, s’acabaran transformant
en clients.
La informació sobre els
nostres clients és la pista
fonamental per a poder identificar el perfil dels nostres
millors prospectes i quantificar la mida del nostre mercat
potencial.

Després de
les eleccions
seguirem estant
indignats!
Quan alguns lectors llegeixin
aquesta columna, les eleccions municipals i algunes
d’autonòmiques probablement ja s’hagin celebrat.
La imatge dels candidats penjats de les faroles és la mateixa de sempre. Són tant poc
seductores i creïbles com els
seus eslògans. Vegem alguns
arguments amb els quals intenten seduir-nos per a obtenir el nostre vot a cegues:
“Centrats en tu”. “M’agrada
aquesta ciutat”. “Tu Trias”.
“Necessaris per a avançar”.
Quina part de la ciutat li
agrada? (fa un any volia canviar la Diagonal). Hi ha polítics que volen centrar-se (que
no es moguin, així sabrem on
estan). És evident que jo trio
però, el què? També m’agradaria saber cap a on volen
(vista la carrera que porten).
Crec que després de les eleccions seguirem estant indignats! Tot i que, com demana
Stéphane Hessel, “s’ha de dotar la confiança d’esperança
en la no violència.”
Esperem.

