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Introducció

El terme equip es refereix a un grup de persones organitzat per a una inves-

tigació o servei determinat que tenen alguna vinculació entre elles per a la

realització d'un objectiu comú. Les seves equivalències amb algunes llengües

europees serien l'escandinau (skipa = 'equipar un vaixell' / skip = 'vaixell') i el

francès (equipage = 'tripulació'). En aquest sentit, les dues accepcions fan refe-

rència a un nombre reduït de persones altament organitzades i coordinades

per a fer un treball de navegació.

La importància del treball en equip, configurant equips�de� treball (ET), es

converteix en un dels elements diferencials en les organitzacions excel·lents

d'aquest inici de mil·lenni. Així, al principi dels anys noranta, segons

l'American Society for Training and Development un terç de les empreses as-

sessorades per ells tenien implantat algun tipus de sistema de treball en equip.

Actualment, els ET es veuen influïts per les noves fórmules de flexibilitat (fun-

cional, numèrica i temporal) de les organitzacions.

L'equip de treball és un grup d'empleats en què hi ha un ambient propici, una

adequació entre les habilitats i les exigències de rols, uns objectius d'ordre su-

perior i un conjunt de reforços que el cohesionen. El concepte d'equip implica,

inexorablement, les persones, la divisió del treball, l'organització, la decisió,

l'acció, la informació i la cooperació. Així, el concepte d'equip (operatiu o de

treball) correspon a grups petits, en què els empleats estan en contacte direc-

te, col·laboren entre ells i estan compromesos en una acció coordinada, que

forma part del treball de l'organització de què són responsables.

Sense voler exhaustius, exposarem algunes definicions:

Algunes definicions d'equip

Autor Definicions/característiques

Ayestarán Els equips comporten uns objectius compartits, una planificació estratè-
gica compartida, una anàlisi i distribució compartida de les tasques i una
avaluació compartida dels resultats... Els equips creen coneixement mit-
jançant tres processos psicosocials: la participació de tots, la integració
d'idees oposades i la construcció d'un objectiu comú.

Carnegie L'esperit d'equip és l'habilitat per a treballar junts per una meta comu-
na. L'habilitat per a encaminar els èxits individuals cap a objectius corpo-
ratius. És el combustible que permet a la gent comuna assolir objectius
poc comuns.

Davis i Newstrom Quan els membres coneixen els objectius, quan contribueixen de mane-
ra responsable i entusiasta a la realització de la tasca i es donen suport
mútuament, diem que fan un treball d'equip.

Dyer Un equip és un grup unificat, cohesionat, de persones que tenen funci-
ons especials, però cada una necessita els recursos i el suport dels altres
per a fer la seva feina.

Referència bibliogràfica

J.�Boada (2000). Psicología del
(Trabajo + Organizaciones +
Recursos Humanos). Barcelo-
na: PPU.
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Autor Definicions/característiques

Meuse i Liebowitz Un equip és una intervenció a llarg termini, basada en les dades, en la
qual els grups intactes de treball aprenen a augmentar les habilitats que
els caracteritzen per fer efectiu el grup de treball, tot utilitzant una agen-
da estructurada, usualment amb l'ajuda d'un consultor de la ciència con-
ductual.

En definitiva, un equip és una entitat social única i irrepetible, composta per

un nombre moderat de persones molt ben organitzades i orientades cap a la

consecució d'un objectiu comú, mitjançant la plena participació de tots, en

un clima propici basat en relacions de confiança, solidaritat i ajuda mútua.

De tot això cal destacar la importància del treball en equip ja que, d'una banda,

possibilita una gran capacitat d'adaptació al canvi per l'aportació de coneixe-

ments, competències i estils de treball variats que aporten els membres que en

formen part. També, garanteix una continuïtat més àmplia del coneixement

tècnic, atès que és compartit per tots els membres. A més, la participació de tots

els integrants en la presa de decisions fomenta la motivació, l'autoconfiança,

l'autoestima, etc. Altres aspectes a destacar són, d'una banda, la pressió que

l'equip exerceix sobre els seus membres, la qual fa augmentar el compromís

amb els objectius planificats, i, de l'altra, que hi ha més capacitat de generar

idees noves i trencar l'status quo. Tanmateix, hi poden haver algunes amenaces

com ara que el rendiment personal de cada un dels integrants sigui menor (free

riding), que la pressió del grup arribi a impedir la presa de decisions amb raci-

onalitat (group think), o que els membres es vegin arrossegats pel pensament

del grup, i que per un excés de confiança o entusiasme assumeixin riscos que

no els corresponen.
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Objectius

En finalitzar la lectura d'aquest mòdul haureu assolit els objectius següents:

1. Identificar, analitzar i valorar els aspectes principals de la formació, els rols

i el clima dins dels equips.

2. Comprendre les dinàmiques que es produeixen en els equips transcultu-

rals.

3. Conèixer i analitzar les diferències entre les diverses tècniques aplicables

als equips.

4. Saber aplicar els coneixements i els conceptes clau a casos pràctics.

5. Saber aplicar els coneixements i els conceptes clau a situacions reals.
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1. La formació dels equips (team building)

A fi de millorar l'eficiència, una de les estratègies més comunes en les orga-

nitzacions és la construcció d'equips de treball (team building). En realitat és

una "intervenció de procés" a llarg termini, que inclou un conjunt d'activitats

mitjançant les quals s'ajuda tant els individus com els grups, s'analitzen els

problemes i les dificultats en la situació de treball, amb relació a les maneres

de comportar-se i de relacionar-se1. Així, s'intenten estructurar les activitats,

proporcionar informació a l'equip, identificar problemes i buscar alternatives,

establint accions altament correctores.

Les fases per les quals passa un equip per a constituir-se són diferents:

Fases d'un equip

Fases Característiques

Dependència Els membres de l'equip han d'acceptar que depenen de
l'autoritat formal; així, el coordinador ha d'establir uns objec-
tius i unes normes de conducta.

Contradependència A mesura que l'equip madura, i un cop passat un cert temps,
els membres es comencen a manifestar contra la dependèn-
cia que exerceix el líder o consultor extern; el líder ha de ser
receptiu a les opinions i punts de vista de tots, i, mitjançant
un diàleg obert i sincer, aclarir les possibles divergències.

Independència Es duen a terme síntesis, dominen els empleats independents
i es posa en dubte el paper del líder formal; el líder intentarà
crear un esperit d'equip, motivant els empleats a treballar i
donant suport a qualsevol activitat relacionada.

Identificació�amb�els�altres L'equip està distès, molt cohesionat i, a més, predominen
unes relacions afectives intenses; totes les decisions tendei-
xen a prendre's de manera unànime, intentant superar les di-
ferències o conflictes que hi pugui haver.

Identificació�personal Els empleats estan preocupats per la identitat individual i
tendeixen a rebutjar qualsevol relació amb els altres; es qües-
tionen les implicacions de la integració en el grup, i, de nou,
apareix la confusió i les opinions contraposades.

Validació�per�consens El grup aconsegueix l'objectiu de convertir-se en equip, es
crea un clima de confiança interpersonal, un respecte mu-
tu, un saber apreciar la capacitat i habilitat dels altres, i es
consolida la solidaritat entre els membres, la creativitat de
l'equip i l'autonomia de funcionament.

(1)Per exemple: la comunicació, la
coordinació, etc.

Una de les propostes més rellevants és la de Tuckman i els seus col·laboradors2,

els quals proposen que un equip, en desenvolupar-se, passa per diferents fa-

ses. Quan observem com evoluciona un equip en el temps, podem centrar-nos

a analitzar dues variables, d'una banda, el rendiment o la productivitat de

l'equip i, d'una altra, la predisposició dels membres de l'equip d'aportar i con-

tribuir, i donar el millor d'ells mateixos.

(2)Tuckman, 1965; Tuckman i Jen-
sen, 1977.
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En el si d'un equip tenen lloc processos singulars propis i irrepetibles. Això

significa que evoluciona, passa per diferents etapes i desenvolupa dinàmiques

pròpies, normes de comportament, etc. S'hi poden crear o destruir aliances,

rebutjar els membres que no s'adapten a les normes o maneres de procedir de

l'equip, etc.

A partir de les dues variables considerades anteriorment (productivitat i pre-

disposició), Tuckman distingeix cinc fases en l'evolució d'un equip. Vegem a

continuació aquestes fases i les seves característiques principals.

1.1. Fase I: forming (formació de l'equip)

En aquesta primera fase la preocupació dels membres de l'equip és satisfer la

necessitat d'orientació. Els membres senten ansietat i desassossec. Es pregun-

ten:

• Què hem de fer?

• Ens entendran?

• Ens acceptaran?

• Ens integrarem?

• Encaixarem?

• Qui són els altres?

• Què farem?

En aquesta fase l'expectació sobre les possibilitats i resultats que es puguin

aconseguir és elevada, però encara no s'ha elaborat la identitat de l'equip. En la

fase inicial, la inseguretat i ansietat emocional dels membres condueixen a una

afirmació de la individualitat pròpia. La comunicació no és gaire oberta i es

limita a un simple intercanvi d'informació. Cada membre està a l'expectativa,

se'n reserva les idees i les opinions. Per a progressar ha de disminuir l'ansietat

i la incertesa. S'ha d'aclarir per què som aquí. S'ha de trencar la inseguretat i la

desorientació mitjançant la definició d'allò que esperem de l'equip.
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La fase de forming de Tuckman

Fase Característiques Components de l'equip Característiques
del líder de l'equip

Forming • L'equip està junt per primer cop.
• Hi ha timidesa, incertesa i ansietat.
• Els més extravertits solen assumir el

lideratge informal i el protagonisme.
• Hi ha preocupació per ser acceptat

pels altres.
• Hi ha poc intercanvi d'informació.
• Les conductes individuals cerquen

l'acceptació dels altres, evitar malen-
tesos i fugir del conflicte.

• Hi ha molta dependència del líder
formal per a ser guiats i dirigits.

• Els rols i responsabilitats són poc
clars.

• El líder ha d'estar preparat per a res-
pondre nombroses qüestions (objec-
tius, relacions externes, etc.).

• Els processos s'obliden i es descuiden
sovint.

• El grup se centra en rutines establer-
tes (qui fa què, quan ens reunim).

• Els membres toleren el sistema i el lí-
der formal.

• Es busca informació sobre els altres.

Dimensió�de�la�tasca
• Per a què som aquí?
• Què s'espera de nosaltres?

Dimensió�de�la�relació
• Dependència?
• Els altres ens acceptaran?

• Telling
– Tasca important.
– Poca relació.
– Aclareix la missió.
– Defineix metes.
– Dóna instruccions.
– Crea un marc de funcionament.
– Factors higiènics de motivació.

• El líder ha d'estar preparat per a
respondre moltes preguntes sobre
la missió, objectius concrets, mèto-
des de treball i relacions externes de
l'equip.

1.2. Fase II: storming (insatisfacció i tensió en l'equip)

En la segona fase els membres experimenten una discrepància entre les espe-

rances, les expectatives pròpies i la crua realitat. Comencen a expressar de ma-

nera més clara les opinions i les emocions personals. Gradualment disminueix

la necessitat de ser acceptat pels altres i cada membre intenta aconseguir que

l'equip faci costat als arguments que sosté. Com a conseqüència de tot això,

sorgeixen conflictes i enfrontaments, ja que cada un se centra en els objectius

personals i no considera l'objectiu comú de l'equip. Freqüentment neixen sub-

grups i aliances dins de l'equip que es pot percebre com una lluita pel poder.

Apareix una certa insatisfacció en els membres pel que fa a la manera en què el

responsable condueix l'equip, i això moltes vegades es tradueix en conductes

no col·laboratives. Els membres confien més en les experiències pròpies que

en la cooperació i la confiança amb els altres, de la qual cosa sorgeix la des-

confiança. Alguns membres no s'impliquen gaire, d'altres es mostren excessi-

vament competitius. En aquesta fase són freqüents les discussions, els conflic-

tes, el desafiament al líder i els intents d'evitar o de resistir-se a dur a terme

unes tasques determinades. La identitat com a equip continua essent baixa.

Els membres se solen interrogar sobre la influència que tenen, sobre el control

que tindran i com aconseguiran l'èxit.
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La fase de storming de Tuckman

Fase Característiques Components de l'equip Característiques
del líder de l'equip

Storming • Rivalitat entre els membres per a
prendre una posició.

• Èmfasi en els objectius personals; es
deixa a un costat l'objectiu comú.

• Preocupació per expressar l'opinió
personal, no per escoltar els altres.

• Es formen camarilles i aliances per a
lluitar contra el poder, guanyar au-
toritat i influència.

• Sovint els lideratges inicials no sobre-
viuen a aquesta etapa.

• Poca col·laboració i organització.
• No hi ha sistemes compartits de pre-

sa de decisions.
• Se sent frustració i enuig quant a les

metes, tasques, procediments.
• Reaccions negatives envers el siste-

ma.
• El conflicte interpersonal creix de

manera manifesta o queda ocult.
• Reaccions negatives envers el líder i

els altres.
• El líder necessita fer coaching.

Dimensió�de�la�tasca
• Quins són els objectius?
• Amb quins procediments?
• Com podem influir en els altres?
• Com tindrem èxit?

Dimensió�de�relació
• Independència?
• Qüestionant els altres?
• Com tindrem èxit?
• Com podem influir en els altres?

• Selling
– Tasca important.
– Molta relació.
– Escolta i acompanya.
– Atén necessitats individuals.
– Assessora.
– Suavitza discrepàncies.
– Orienta cap a les metes.

• El líder ha de recordar els objec-
tius, gestionar la resistència emocio-
nal i ajudar a aconseguir compromi-
sos per a avançar.

1.3. Fase III: norming (normalització)

En aquesta fase l'ambient de l'equip millora de manera substancial, ja que els

principis i normes de com es vol funcionar en equip han estat aclarits i pactats.

Augmenta de manera considerable la confiança de cada membre de l'equip en

ell mateix i en la resta. S'estableix una cooperació fonamentada en l'acceptació

i la gestió de les diferències entre els membres, als quals ja no els costa dema-

nar ajuda als companys de l'equip. Es desenvolupa la cohesió, es consoliden

els rols i se superen els conflictes i els problemes. Els membres tenen més pre-

disposició per a canviar les idees pròpies i arguments a partir dels fets presen-

tats per altres membres. En aquesta fase augmenta la producció i disminueix

la insatisfacció. Les normes que entre tots han establert i els procediments que

s'han pactat es perceben com a instruments que permeten una eficiència mi-

llor de l'equip, superant la percepció que són sistemes de control. La comuni-

cació és més oberta, confiada i sincera, es fan més preguntes i progressivament

es comparteixen responsabilitats, tant per als èxits de l'equip com per als fra-

cassos. L'augment de la confiança en les relacions interpersonals comporta la

creació de més cohesió dins de l'equip. En aquesta fase les persones comencen

a tenir sentiments de pertinença i es comença a dur a terme una avaluació més

sistemàtica del treball col·lectiu.
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La fase de norming de Tuckman

Fase Característiques Components de l'equip Característiques
del líder de l'equip

Norming • Es resolen discrepàncies entre ex-
pectatives individuals, interessos
col·lectius i realitat.

• S'estableixen regles, normes i proce-
diments per a organitzar el treball.

• L'objectiu comú adquireix força per
a tots els membres.

• Augmenten la confiança, el respecte
mutu i la comprensió de rols de cada
un.

• Els rols i responsabilitats són aclarits
i acceptats.

• Les decisions importants són preses
per tot el grup.

• L'equip discuteix i desenvolupa els
procediments i estils de treball.

• Es mostren actituds cooperatives.
• Comunicació i retroacció centrats en

el treball, i no en les persones.
• Els conflictes no són un problema si-

nó una oportunitat de millora.
• S'arriba a un compromís i consens

quant a la metodologia de treball.
• L'equip s'anima a fer activitats socials

i d'esbarjo.
• Comença a néixer la identitat.
• El lideratge és compartit i respectat.
• El líder ajuda i anima l'equip.

Dimensió�de�la�tasca
• Com és la comunicació formal i in-

formal?
• S'estableixen regles escrites o no es-

crites?
• Com tindrem èxit?
• Com podem ser útils?
• Com tindrem èxit?

Dimensió�de�relació
Es promou el desenvolupament de la
cohesió grupal?
Hi ha sentit de pertinença?

• Collaborating
– Baixa tasca.
– Molta relació.
– Concedeix responsabilitats.
– Identifica potencials.
– Reconeix mèrits.
– Cedeix protagonisme.
– Potencia el creixement.

• El líder facilita el treball i permet que
es deleguin certes decisions a indivi-
dus o grups petits dins de l'equip.

• El líder ajuda a establir una comuni-
cació oberta de sentiments i punts
de vista.

1.4. Fase IV: performing (maduresa productiva)

En la fase de desenvolupament molts equips no assoleixen els objectius. Es

caracteritzen pel gran entusiasme dels membres i una col·laboració molt efi-

caç. Els rols interns estan definits però alhora són flexibles; poden canviar en

funció de les necessitats de l'equip i dels membres que en formen part. La con-

fiança mútua és molt elevada, atès que, moltes vegades, es comparteix el lide-

ratge. Els conflictes i els problemes que sorgeixen es resolen amb agilitat i ra-

pidesa. Tots els membres tenen un fort sentiment de pertinença, les relacions

són totalment interdependents i el rendiment és alt. Els membres cerquen la

confiança en ells mateixos en comptes de buscar-la en l'aprovació dels altres.

En aquesta fase els integrants s'interroguen sobre nous reptes per a l'equip i

sobre la manera de millorar l'eficiència actual. L'ambició com a equip és molt

elevada. Se celebren els èxits de manera compartida. L'equip aporta constant-

ment noves idees i manté una productivitat elevada.
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La fase de performing de Tuckman

Fase Característiques Components de l'equip Característiques
del líder de l'equip

Performing • L'equip assoleix la maduresa.
• Es defineixen estratègies de llarg

termini i hi ha una consciència es-
tratègica elevada.

• L'equip comparteix la visió.
• L'estructura de l'equip s'estabilitza.
• Les relacions, rols i processos són

sòlids i flexibles.
• Hi ha canvis freqüents en els proces-

sos i en les estructures de l'equip.
• Gran capacitat per a resoldre pro-

blemes i assumir reptes més elevats.
• Es treballa eficientment i s'obtenen

resultats superiors.
• Hi ha molta lleialtat envers l'equip.
• Hi ha molta confiança en les capa-

citats de l'equip.
• El líder s'ocupa del desenvolupa-

ment dels individus i de l'equip.
• L'equip té capacitat per a autodiri-

gir-se.

Dimensió�de�la�tasca
• Podem solucionar problemes com-

plexos?
• Estem orientats a l'obtenció de re-

sultats?
• Encara podem millorar?

Dimensió�de�relació
• Som interdependents?
• Creix la identitat d'equip?
• Tenim llaços emocionals forts?

• Delegating.
– Baixa tasca.
– Poca relació.
– Delegació.
– Fomenta l'autodirecció de

l'equip.
– Facilita l'aprenentatge.
– S'obre a l'exterior buscant tre-

ballar en xarxa.
• El líder delega, ajuda a fixar nous

objectius per a l'equip i dóna su-
port al desenvolupament professio-
nal de membres de l'equip.

1.5. Fase V: adjourning (dissolució de l'equip)

L'última fase en el cicle de vida de l'equip fa referència a l'acabament de tasques

de l'equip i, en conseqüència, a la ruptura de les relacions entre els membres.

Així, doncs, es produeix una descomposició progressiva de l'equip. Aquesta

situació apareix quan l'equip té una durada limitada, per exemple, quan un

equip s'ha creat ad hoc per a un projecte singular que deixa d'existir en aconse-

guir els objectius pels quals es va crear. El seu desmembrament pot incloure el

reconeixement dels resultats obtinguts si l'equip ha funcionat, tot i que moltes

vegades la destrucció de l'equip és deguda a una incompetència evident dels

seus integrants. La dissolució de l'equip pot donar lloc a sentiments de tristesa

dels membres. S'han format sentiments molt positius entre els membres, la

qual cosa pot complicar la desvinculació psicològica i el salt cap a nous reptes

i objectius.

La fase d'adjourning de Tuckman

Fase Característiques Components de l'equip Característiques
del líder de l'equip

Adjourning • L'equip compleix la seva missió i es
dissol.

• Els membres deixen l'equip per de-
dicar-se a noves tasques entre altres
equips.

• Hi ha sentiments positius envers el
líder i els altres.

• Els membres poden sentir tristesa,
la qual cosa dificulta la desvincula-
ció.

Qualsevol membre de l'equip està pre-
parat per a formar nous equips i exer-
cir el paper de líder.

El líder ajuda l'equip perquè faci una
última avaluació d'allò que ha après.
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En general, Tuckman i els seus col·laboradors consideren que l'eficiència dels

equips tendeix a augmentar gradualment al llarg del cicle de vida, el qual està

representat en les fases exposades anteriorment. D'altra banda, la disposició

dels membres de l'equip sol ser alta en les primeres fases, però després retroce-

deix gradualment, quan els membres descobreixen que les expectatives eren

molt elevades i són difícils de dur a terme, molt més del que es van imaginar

al començament. La motivació torna a pujar quan l'equip és capaç de sortir

de la fase d'insatisfacció.

Referències bibliogràfiques
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Tot i que les proves empíriques per a detectar en quina fase es troba un equip

no són fàcils, el model de Tuckman ofereix un marc molt útil per a avaluar en

quina etapa està un equip dins de l'organització.
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2. Els rols dins dels equips

Belbin (1981 i 1993) indica que un equip no és un grapat de persones que

ocupen determinats llocs, sinó un grup d'individus en què cada un té un rol

comprès i acceptat pels altres; d'aquesta manera, els membres d'un equip exer-

ceixen els rols que els són naturals i en els quals són més eficaços.

Els comportaments que els empleats i els directius adopten dins d'una orga-

nització són infinits, però no el ventall de comportaments útils que represen-

ten una contribució efectiva per a l'acompliment adequat d'un equip. Belbin

proposa la teoria dels rols d'equip, en la qual estructura els comportaments

efectius que poden tenir els integrants d'un equip en nous rols d'equip, des-

prés d'haver dut a terme investigacions en la Universitat de Henley (de la Gran

Bretanya). Aquesta teoria se sosté tant en els estudis de camp realitzats amb

directius, com en les anàlisis psicomètriques dels instruments analitzats.

Segons Belbin, el terme rol�d'equip fa referència a la manera de comportar-se,

contribuir i relacionar-se amb altres persones en l'entorn laboral. És necessari

diferenciar de manera explícita el rol�d'equip i el rol�funcional. El terme rol

funcional fa referència a les competències tècniques i coneixements que una

persona aporta sobre la base de les exigències del lloc de treball que ocupa.

D'aquesta manera, per exemple, en un procés de selecció, el rol funcional serà

molt similar per a tots els candidats que tinguin un perfil apropiat per al lloc

de treball, però els rols d'equip seran diversos i diferents per a cada un.

Aquestes aportacions o rols s'han d'entendre com una tendència a compor-

tar-se, contribuir i relacionar-se d'una manera particular amb altres persones.

Es tracta de patrons de conducta que caracteritzen una persona quan està in-

teractuant amb altres en l'esforç personal per a fer progressar l'equip. Els rols

fan referència a qualitats que són dins de cada persona. Independentment de

la tasca específica de cada membre de l'equip, sempre tendeixen a manifestar

aquestes qualitats en la manera de dur a terme la feina. Per tant, no solament

cal fixar-se en la competència tècnica de cada persona (eligibility), sinó que

també cal considerar certes característiques personals (suitability).

Una de les característiques de les organitzacions eficients és que disposen

d'equips eficaços. Un equip aprèn de manera eficaç si tenen lloc algunes con-

dicions, com ara:

• que cada membre es conegui bé a ell mateix,

• que cada integrant de l'equip reconegui i accepti les qualitats i aportacions

dels companys,
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• que els membres de l'equip sàpiguen potenciar les qualitats de cada un per

a resoldre problemes complexos i que tinguin una actitud oberta i positiva

envers el canvi.

Belbin argumenta que els equips més eficients són els compostos per mem-

bres que tenen qualitats complementàries. Les característiques que necessita

un equip depenen d'allò que l'equip ha d'aconseguir, és a dir, dels objectius,

de les metes i dels reptes que té per davant. Així, no hi ha rols millors o pit-

jors. Els estudis revelen que cada integrant d'un equip sol tenir entre dos i

quatre rols dominants. Això significa que tendim a mostrar sobretot els com-

portaments que corresponen a aquests rols. Els rols dominants són com papers

que mostrarem més probablement, ja que la persona mostra les conductes que

s'associen a aquests rols de manera natural.

D'altra banda, és molt més eficaç aprofitar els punts forts de cada persona que

obsessionar-se a aprendre els rols que no ens resulten còmodes. No obstant

això, amb esforç, dedicació i l'observació d'altres persones podem desenvolu-

par dins de nosaltres mateixos rols que a priori tenim menys presents.

La majoria de vegades el problema és que no som conscients dels nostres rols

dominants, la qual cosa pot dificultar seriosament el treball en l'equip al qual

pertanyem. Aquesta teoria fomenta l'autoconeixement en l'esfera individual i

grupal, i tot això fa que l'equip aconsegueixi reconèixer i aprofitar les qualitats

de cada membre.

La teoria dels rols d'equip de Belbin proposa nous rols particulars agrupats en

tres àmbits, com veiem tot seguit:

Rols de Belbin

Com hem vist, els rols d'acció són tres: impulsor, implementador i finalitzador.

• El rol�impulsor vigila l'excés de relaxació dins de l'equip. Des d'aquest rol

s'exigeix el màxim esforç a tots. Aporta energia, dinamisme i ajuda l'equip

Referències
bibliogràfiques
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a superar els reptes. Sap afrontar sense embuts riscos i conflictes. Es mostra

exigent amb la qualitat del treball.

• El rol�implementador sol mostrar-se constant en la superació de proble-

mes. Aquest rol aplica el sentit comú i el pragmatisme. Així mateix, apor-

ta disciplina i ordre a l'equip, treball intens i una forta lleialtat envers els

compromisos. Un aspecte important d'aquest rol és la capacitat de conver-

tir decisions en plans d'acció reals. També ajuda el fet que l'equip mantin-

gui la calma i les maneres en situacions estressants.

• El rol�finalitzador es caracteritza per la cura pels detalls. Aporta un pen-

sament conscienciós a l'equip, vol evitar errors i omissions. Aquest rol

mostra afany pel control a l'hora de mantenir el sentit d'urgència. Fa que

l'equip es comprometi a executar els plans en els terminis previstos i sense

demores, i que se segelli un compromís d'acabar allò que s'ha començat.

Aporta a l'equip anticipació i proactivitat; mostra preocupació per allò que

podria anar malament i preveu intuïtivament obstacles i imprevistos que

puguin sorgir.

Rols d'acció

Característiques Riscos de puntuacions elevades Frases que projecten
i expressen el rol

Impulsor • Exigent, fort, enèrgic.
• Impacient, impulsiu.
• Impedeix que l'equip es relaxi.

• Es frustra ràpidament.
• Pot posar massa pressió.

• Simplement fem-ho!
• Diguem no, després, negociem.
• Si diem "sí, nosaltres ho farem",

assumim que ho farem.
• No estem satisfets, no estem

aconseguint tot el que podem.
• Podem ser estrictes, però almenys

sabem quina és la nostra tasca.
• Aconseguirem que les coses co-

mencin a funcionar.
• Quan les coses es posen difícils,

els forts es posen en marxa.

Implementador • Mostra tenacitat per a superar
problemes.

• Aplica el sentit comú.
• Converteix decisions en plans

d'acció; organitzat.

• És al·lèrgic a una anàlisi exhaustiva
del problema.

• Es pot llançar a l'acció ignorant
qüestions crítiques.

• Si es pot fer, nosaltres ho farem.
• Un gram d'acció val per un quilo

de teoria.
• El treball dur mai no ha matat nin-

gú.
• Si és difícil ho fem immediata-

ment, si és impossible ens portarà
una mica més de temps.

• Errar és humà, perdonar no entra
dins de la política de la compa-
nyia.

• Posem mans a l'obra.
• La companyia té tot el nostre su-

port.
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Característiques Riscos de puntuacions elevades Frases que projecten
i expressen el rol

Finalitzador • Es fixa en els detalls; controla.
• Preocupat per allò que podria

anar malament.
• Preveu intuïtivament obstacles; es

compromet a complir el calenda-
ri.

Pot tenir dificultats per a delegar, li
costa fiar-se dels altres.

• Això és una cosa que requereix to-
ta la nostra atenció.

• Sempre val la pena llegir la lletra
petita.

• Si alguna cosa pot sortir mala-
ment, sortirà malament i, com
O'Toole va dir de la llei de
Murphy, "Murphy era un optimis-
ta".

• No hi ha cap excusa per a no ser
perfecte.

• Les feines han de ser, com a mí-
nim, perfectes.

• És millor fer-ho ara per a evitar di-
ficultats més grans després.

• Ho ha revisat algú?

Els tres rols socials són cohesionador, coordinador i cercador de recursos.

• Un element distintiu del cohesionador és que demostra molta sensibilitat

envers les necessitats, sentiments i problemes personals dels altres. Aquest

rol promou la unitat, la comunicació, el bon clima dins de l'equip, i faci-

lita la integració. En aquest rol les persones solen aportar generositat, po-

sitivisme, empatia i una bona disposició a ajudar els altres. De la mateixa

manera, sol mostrar força diplomàcia i intenta evitar friccions. És típica

en aquest rol la lleialtat envers els compromisos de l'equip.

• Al rol coordinador li resulta relativament fàcil definir, organitzar i centrar

els esforços en els objectius, en els reptes i en les prioritats de l'equip. En

aquest rol la persona orienta l'equip i fa que s'organitzi i coordini bé el

treball. Les persones que mostren les conductes associades a aquest rol co-

neixen bé les qualitats de cada un i saben com aprofitar-les i potenciar-les.

Saben delegar i saben recollir les idees de tots en la presa de decisions.

Aporten a l'equip neutralitat, objectivitat i eviten els prejudicis, els estere-

otips i les discriminacions. Solen ser persones força tolerants, i no perden

la calma fàcilment.

• El cercador�de�recursos es caracteritza per la capacitat de desenvolupar

relacions entre l'equip i persones clau en l'entorn. Li agrada mantenir con-

tactes amb gent fora de l'equip, té una xarxa de treball àmplia. Una ca-

racterística d'aquest rol és l'exploració d'oportunitats que es presenten en

l'ambient exterior a l'equip. Dóna importància a la cerca d'idees i infor-

mació nova, i les posa a disposició de l'equip. Aquestes persones solen ser

extravertides, sociables i molt comunicatives.
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Els rols socials de Belbin

Característiques Riscos de puntuacions elevades Frases que projecten
i expressen el rol

Cohesionador • Es mostra sensible envers els altres.
• Promou la unitat.

Es veu molt afectat per conflictes i
tensions entre els membres.

• L'amabilitat no costa gens.
• Ens ha interessat molt el teu punt

de vista.
• Si et sembla bé, a nosaltres també.
• Tothom té un costat bo.
• Si les persones s'escoltessin a si

mateixes una mica més, parlarien
menys.

• Sempre es pot percebre una bona
atmosfera a la feina.

• Intento ser versàtil.

Coordinador • Orienta, coordina i organitza els al-
tres.

• Sap definir els objectius i prioritats
i prendre decisions.

• Coneix bé les qualitats de cada un
i sap aprofitar-les.

• Potser li costa donar l'opinió per-
sonal.

• Sovint és massa generós amb tots
els punts de vista.

• Mantinguem l'objectiu principal a
la vista.

• Algú vol afegir alguna cosa a
aquest assumpte?

• Ens agrada assolir el consens abans
de seguir endavant.

• Mai no assumim que el silenci sig-
nifica aprovació.

• Hauríem de donar a algú més una
oportunitat.

• Delegar bé és un art.
• La gestió és l'art d'aconseguir que

altres persones facin la feina.

Cercador�de
recursos

• Té contactes valuosos fora de
l'equip.

• Sap on trobar idees noves i infor-
mació interessant.

• Potser no el localitzen.
• Es pot avorrir amb facilitat.

• Podem aconseguir una fortuna
amb això.

• Les idees s'haurien robar amb or-
gull.

• No reinventem mai la roda.
• Les oportunitats sorgeixen dels er-

rors d'altres persones.
• Esteu segurs que no podem treure

partit d'això?
• Sempre podem trucar per telèfon

per a assabentar-nos-en.
• El temps emprat a fer indagacions

rarament és temps perdut.

També hi ha tres rols mentals: creatiu, avaluador i especialista.

• Les aportacions del rol creatiu es caracteritzen per un grau elevat

d'originalitat, imaginació, curiositat i creativitat. Les persones que adop-

ten aquest rol generen moltes idees heterodoxes. La seva força és ajudar

a desbloquejar problemes, ja que saben generar noves maneres de fer les

coses. En definitiva, contribueixen a la innovació i es caracteritzen per un

nivell intel·lectual alt; els agrada llegir i investigar.

• Les persones que adopten el rol d'avaluador desconfien d'un clima

d'eufòria que es pugui instaurar dins de l'equip. Dediquen els seus esforços

a assimilar, interpretar i avaluar la informació que tenen a l'abast. Emeten

judicis basats en càlculs sòlids, i solen analitzar totes les hipòtesis i totes

les opcions. Protegeixen l'equip contra la precipitació en la presa de deci-

sions. Dins d'aquest rol les persones actuen amb prudència i serenitat. So-
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len controlar bé les seves emocions i transmetre als companys una actitud

seriosa davant de les tasques laborals a dur a terme.

• El tercer rol dins dels rols mentals és el d'especialista. Es tracta d'un rol

peculiar, ja que moltes vegades la persona que adopta aquest rol prefe-

reix treballar de manera solitària i sap fer-ho bé. Els especialistes tendei-

xen a aportar tot el seu coneixement expert dins de la singular àrea que

dominen. Una característica fonamental d'aquest rol és l'afany de conti-

nuar aprofundint en els coneixements dins d'un camp ben delimitat. Les

persones que tendeixen a mostrar les conductes d'aquest rol, tenen ganes

d'aprendre i transmeten una imatge molt professional als companys de

l'equip.

Els rols mentals de Belbin

Característiques Riscos de puntuacions elevades Frases que projecten
i expressen el rol

Creatiu • Innovador, original i imaginatiu.
• Font de noves idees.
• Nivell intel·lectual alt.

Pot perdre sentit pràctic. • Quan un problema ens descon-
certi, pensem alternatives dife-
rents.

• Tot problema té solució.
• Com més gran és el problema,

més gran és el repte.
• No molestar, empenta treballant.
• Les bones idees sempre sonen

malament al començament.
• Les idees comencen essent som-

nis.
• Sense innovació contínua, no hi

ha supervivència.

Especialista • Aporta molta experiència en el
seu camp.

• Coneixements sòlids.
• Gran professional en la seva àrea.

• Pot considerar-se més individualis-
ta.

• Li costa contribuir a l'equip fora de
la seva especialitat.

• Mai no deixem d'aprendre aques-
ta feina.

• Escollim una feina que ens agradi,
i no haurem de treballar ni un sol
dia en tota la nostra vida.

• La recompensa del bon profes-
sionalisme és el professionalisme
mateix.

• La nostra àrea d'especialització
ens apassiona.

• Com més sabem, més ens queda
per aprendre.

• És millor saber molt sobre un te-
ma, que poc sobre molts.

• Un comitè són dotze persones
fent la feina d'una.

Avaluador • Prudent i fred en el càlcul.
• Evita que es prenguin decisi-

ons precipitades o basades en
l'emoció.

• Paràlisi en lloc d'anàlisi.
• Li costa ser creatiu.

• Ho pensaré detingudament i us
comunicaré una decisió ferma de-
mà.

• Hem esgotat totes les opcions?
• Si no té lògica, no val la pena fer-

ho.
• És millor prendre la decisió encer-

tada lentament que una d'errònia
ràpidament.

• En conjunt, aquesta sembla la mi-
llor opció.

• Sospesem les alternatives.
• Les decisions no s'haurien de ba-

sar purament en l'entusiasme.
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Per a Belbin, tot i que cada rol representa determinades qualitats dins de

l'equip, el que importa realment és si els membres aconsegueixen equilibrar

la influència de cada rol dins de l'equip. Hauríem d'evitar que qualsevol rol

assoleixi una posició massa dominant dins de l'equip, com ara quan diversos

membres aporten els mateixos rols. També podria passar que un membre em-

fatitzés tant els comportaments associats a un rol, que en comptes d'aportació

positiva es convertís en una amenaça per a l'equip. Així, per exemple, si un

membre és molt impulsor, podria pressionar l'equip excessivament, i en la seva

impaciència ferir els sentiments de la resta i saltar-se procediments establerts.

La teoria dels rols de Belbin us pot ser molt útil per a conèixer-vos millor i com-

prendre millor els companys d'equip. Tanmateix, és necessari evitar etiquetar

en excés els components dels equips. Una persona mai no és una còpia exac-

ta d'un rol, sinó que simplement podria demostrar més sovint les conductes

associades a un rol en detriment dels altres rols. Això no significa que sempre

aportarà el mateix a l'equip, i molt menys que no pugui aprendre altres con-

tribucions. Tots podem desenvolupar en certa mesura les conductes associades

a diferents rols, malgrat que és ben cert que solem sentir-nos més còmodes

amb els comportaments d'un conjunt limitat de rols. Per acabar, en el quadre

següent es descriuen les fortaleses i les debilitats associades a cada rol.

Fortaleses i debilitats dels rols de Belbin

Rols d'equip Fortaleses Debilitats

Creatiu • Imaginatiu i heterodox.
• Resol problemes difícils.

• Ignora incidències.
• Massa preocupat per comunicar eficaçment.

Especialista • Enfocat, dedicat i automotivat.
• Font de coneixements o habilitats especials.

• Contribueix en un camp limitat.
• S'ocupa de tecnicismes.

Ro
ls�
m
en
ta
ls

Avaluador • Sobri, estratègic.
• Veu totes les opcions.
• Jutja amb certesa.

Sense empenta i capacitat de motivar els altres.

Impulsor • Dinàmic, llança reptes, millora sota pressió.
• Té l'empenta i coratge per a superar obstacles.

• Provocador.
• Pot ferir les sensibilitats d'altres persones.

Implementador • Disciplinat, responsable, conservador i eficient.
• Converteix les idees en accions pràctiques.

• Una mica inflexible.
• Respon lentament a noves possibilitats.

Ro
ls�
d'
ac
ci
ó

Finalitzador • Conscienciós, ansiós i detallista.
• Busca errors i omissions.
• Fa els lliuraments a temps.

• S'inclina a la preocupació excessiva.
• No li agrada delegar.

Cohesionador • Cooperatiu, perceptiu i diplomàtic.
• Escolta, construeix i evita friccions.

Indecís en situacions de pressió.

Cercador�de�Recursos • Extravertit, entusiasta, comunicatiu.
• Desenvolupa contactes.

• Massa optimista.
• Perd interès quan l'entusiasme inicial ha passat.

Ro
ls�
so
ci
al
s

Coordinador • Madur, amb confiança.
• Aclareix metes, promou la presa de decisions,

delega bé.

• Pot ser percebut com a manipulador.
• Es descarrega de feina personal.
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3. El clima dins dels equips

El clima d'equip pot ser una variable intervinent entre l'entrada i la sortida

en les empreses i les organitzacions. Així, doncs, perquè un equip de treball

sigui útil necessita que el clima faciliti una execució eficient. En aquest sentit,

Anderson i West consideren que el clima d'equip i els processos psicològics i

organitzacionals s'influeixen mútuament.

Alguns autors han demostrat l'existència de relacions entre el clima d'equip,

avaluat amb el team climate inventory (West, 1990), i algunes variables que hi

estan relacionades. Hem trobat les següents:

Autors Variables que es relacionen amb el
clima d'equip (avaluat amb el TCI)

Williams i Laungani El tipus d'equip (unidisciplinari enfront de
multidisciplinari).

Kim La motivació dels components de l'equip.

Kim, West, Borrill, Dawson, Brodbeck, Shapiro
i Haward

El lideratge dins de l'equip.

Proudfoot, Jayasinghe, Holton, Grimm, Bub-
ner, Amoroso, Beilby
i Harris

La satisfacció en la feina dins de l'equip.

Curral, Forrester, Dawson i West El repartiment de les tasques de l'equip.

Curral, Forrester, Dawson i West La dimensió d'equip.

Kim i LoBue La resolució de problemes dins de l'equip.

LoBue La influència en els rols d'equip.

Rose, Ahuja i Jones El benestar psicològic.

Elovaino, Kivimaki, Eccles, Sinervo Ragazzoni,
Tangolo, Zotti, Boada, De Diego i De Llanos

L'esgotament professional o burnout.

Boada, De Diego i De Llanos Les manifestacions psicosomàtiques.

El concepte de clima en els equips de treball inclou molts aspectes diferents. En

primer lloc, els patrons�de�comunicació definits per la interacció dels mem-

bres de l'equip entre ells, i l'estructura i estil de les reunions de treball; la par-

ticipació dels membres de l'equip en els processos de presa de decisions i al-

tres activitats grupals; la seguretat i la confiança interpersonal que hi ha en

l'equip i com se senten de segurs els membres que en formen part; les normes,

les regles i els codis�de�conducta que no estan escrits pels quals es regeixen

els comportaments dels membres de l'equip; la cohesió entesa com la percep-

ció dels membres sobre la unió de l'equip i el grau de cohesió que veuen les

persones des de fora de l'equip; l'estil�de�tasca, és a dir, com aborda l'equip

Referència bibliogràfica

N.�R.�Anderson;�M.�A.�West
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for work group innovation:
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of the team climate inven-
tory". Journal of Organizatio-
nal Behavior (núm. 19, pàg.
235-258).
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les tasques i com es proposa el compliment dels objectius; la visió entesa com

l'especificació dels objectius i tasques predominants de l'equip; i a l'últim, la

innovació i la creativitat de l'equip en el desenvolupament de maneres noves

i millors de fer les coses.

Actualment, el clima d'equip pot ser avaluat pel TCI (team climate inventory),

que va crear West (1990). Respecte a l'instrument esmentat són diversos els

autors que l'han validat en diferents països, com ara Alemanya (Brodbeck i

Maier), Itàlia (Ragazzoni, Baiardi, Zotti, Anderson i West), Espanya (Boada, De

Diego i Vigil), Noruega (Mathisen, Einarsen, Jorstad, i Bronnick), Suècia (Agrell

i Gustafson), Corea (Kim) i el Canadà (Lloo i Lowen).

El team climate inventory (TCI) s'ha revelat com l'instrument d'avaluació més

poderós del clima d'equip de treball. Expliquem els quatre factors constitutius

del TCI tot seguit.

Referències bibliogràfiques

M.�A.�West (1990). "The social psychology of innovation in groups". A: M. A. West; J. L.
Farr (editors). Innovation and creativity at work: Psychological and organizational strategies
(pàg. 309-333). Chichester: Wiley.
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3.1. Factor 1: visió (vision)

Un equip eficient ha de tenir una visió per a donar enfocament i direcció a

les energies dels membres que en formen part. La visió d'equip ha de ser clara,

negociada, realitzable i no ha d'estar restringida només al producte en què s'ha

especialitzat l'equip. La visió també pot incloure aspectes com ara:

• L'assumpció dels objectius de l'organització

• El benestar dels membres de l'equip

• Les relacions amb altres equips dins de l'organització

• La qualitat del servei o producte

• El desenvolupament de l'habilitat i experiència dels membres de l'equip

• La viabilitat a llarg termini de l'equip com a grup de gent capaç de treballar

plegada

• Les relacions amb altres equips i grups fora de l'organització

• Les relacions amb altres equips i grups dins de la mateixa organització

Un aspecte fonamental és el de les visions�compartides si els membres de

l'equip, de manera individual, no comparteixen la visió de l'equip. En aquest

cas, les seves energies i la seva creativitat individual no es poden sumar per

a produir equips creatius i eficaços, de la qual cosa es deriva que la visió de

l'equip ha de ser negociada pels membres que l'integren, treballant per a deixar

enrere les diferències i trobar un consens en l'orientació comuna. Un altre
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aspecte important és el de visions�desenvolupades. La visió és un reflex de

les orientacions humanes, dels valors, dels interessos, de les expectatives i de

les creences. Per tant, la visió evoluciona de la mateixa manera que ho fan les

persones i els equips.

Una visió que no és revisada i modificada com a part del procés de desenvolu-

pament d'un equip es converteix simplement en un marcador del seu passat,

però no del present ni del futur. La visió és, a més, una reflexió dels valors

dels membres de l'equip, valors com servei, qualitat, habilitat, contribució,

excel·lència, perícia o, ras i curt, cooperació.

Moltes persones dins dels seus equips de treball presenten un sentiment

d'addicció a la feina, i això els impedeix veure el valor més ampli d'allò que

fan, més enllà de la ingenuïtat immediata de l'exercici de les habilitats i com-

petències professionals pròpies.

3.2. Factor 2: seguretat en la participació (participative safety)

Aquest factor fa al·lusió a la participació de l'equip en els processos de presa

de decisions i al grau de seguretat que senten els membres de l'equip quan

es proposen maneres noves i millors de fer les coses. També duu intrínseca la

reducció de la resistència al canvi, fomentant el compromís i produint una

cultura interna més orientada cap a l'humà. Es pot veure com una barreja de

quatre conceptes fonamentals:

• Influència�en�la�presa�de�decisions. Els equips en què els membres te-

nen influència en les decisions són més participatius i poden contribuir-hi

amb les seves energies i idees creatives. Els membres de l'equip prenen la

responsabilitat de tots els aspectes del funcionament d'aquest, en comptes

d'assumir que el líder sigui el responsable dels objectius, estratègies i pro-

cediments. Tanmateix, a vegades és inapropiat que tots els membres de

l'equip prenguin part en una decisió sobre una acció important. Aquesta

és una de les raons per les quals hi ha d'haver un líder en l'equip, que so-

vint actua individualment en nom de tots. En una situació de crisi, el di-

rectiu, per exemple, no sol·licita tots els punts de vista abans de començar

a actuar, sinó que pren la decisió en nom de l'equip. D'aquesta manera,

la presa de decisions es convertirà en una estratègia de desenvolupament

i solució de problemes. La veritable participació d'un equip es produeix

quan el procés de presa de decisions està determinat col·lectivament, però

en què les decisions particulars estan en mans individuals. La participació

assegurarà que la visió, experiència i habilitats dels individus sigui com els

colors afegits a una paleta d'idees amb què un equip dissenyarà el futur.

• Difusió�de� la� informació. Tret que les persones de dins dels equips es

comuniquin i comparteixin la informació àmpliament, hi pot haver dis-

funcions a l'hora de generar maneres eficaces de fer les coses. Tot i això

la informació també pot portar desavantatges si els membres de l'equip es
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desconcerten i es burocratitzen amb missatges o documents escrits. La ri-

quesa de la informació està determinada pel mitjà pel qual és canalitzada.

Els missatges escrits empobreixen la informació, atès que la manera més

rica de comunicar-se és la interacció cara a cara. Per això, els equips que

vulguin ser eficaços i creatius s'han d'assegurar que hi hagi comunicació

cara a cara i que els mitjans escrits no s'utilitzin gaire sovint i només com

a simples missatges formals.

• Freqüència� interactiva. Determina l'abast amb què els membres de

l'equip intercanvien idees, informació, arguments i punts de vista conflic-

tius. Així s'enriquiran mútuament i tindran més oportunitats creatives.

Mentre els membres de l'equip interactuen de manera ansiosa, perden

oportunitats de treballar amb eficiència.

• Seguretat. El clima de seguretat psicològica és necessari perquè s'engendri

creativitat. Els equips que juguen més amb idees noves i diferents són els

que troben que l'equip proporciona un sentiment de seguretat i un suport

en l'expressió d'aquestes idees. Si se senten sans i estalvis del ridícul o de

l'atac, els membres estaran encantats de transmetre idees noves i creatives.

Podem trobar el mateix fenomen en multitud d'àrees del comportament

humà com, per exemple, en l'empleat que sent que els directius empatitzen

amb ell i són càlids, de manera que s'expressarà amb molta més franquesa

i explicarà les experiències que fins ara havia reprimit sense cap temor. De

manera similar els membres d'un equip produiran idees noves i hi jugaran

si troben que l'equip els proporciona seguretat i dóna suport a aquestes

noves idees.

3.3. Factor 3: orientació cap a la tasca (task orientation)

Implica el compromís de l'equip per a aconseguir les metes més altes possibles

i els reptes més inimaginables, incloent-hi l'ús de procediments constructius

de supervisió. Molts elements afecten l'eficàcia dels equips de treball en les or-

ganitzacions i en les empreses: un fort sentit de visió, nivells alts de participa-

ció i tot el que té a veure amb la seguretat dels membres en l'equip. Tot i això,

amb aquests elements només podem donar una idea poc creativa, o anticipar

un procés desastrós en la presa de decisions. Lamentablement alguns equips

aprecien més el consens i l'actitud que tendeix a evitar conflictes que a acon-

seguir la visió. Aquest fenomen de pensament�grupal es produeix quan els

membres de l'equip estan més concentrats a l'hora d'aconseguir la unanimitat

i el consens per a assolir una solució adequada de les tasques.
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Un component important de l'orientació cap a la tasca és la reflexió�crítica

per a garantir els processos d'equip, les estratègies i les conseqüències de les

seves tasques. La majoria dels equips dediquen un moment a fer una reflexió

crítica sobre els objectius i estratègies per després, si escau, modificar-los apro-

piadament.

En la majoria dels equips que practiquen aquests principis té lloc allò que

s'anomena la controvèrsia�constructiva, quan els membres de l'equip veuen

que la competència professional que els caracteritza és primerament afirmada

i posteriorment atacada. Això es tolera en un clima en què l'opinió crítica

és vista com un procés constructiu i molt saludable, i no com un conflicte

destructiu i agressiu, sempre dins d'un clima de cooperació i confiança mútua.

3.4. Factor 4: suport a la innovació (support for innovation)

Molt sovint allò que prediu més la innovació i la creativitat dels equips és el su-

port de la innovació. Tanmateix, no és freqüent l'equip que dedica temps, re-

cursos adequats o cooperació necessària per al desenvolupament de noves ide-

es, quan justament aquestes activitats són les que en determinaran l'abast de

la creativitat i, en definitiva, l'èxit que les caracteritzarà. Si, en el si de l'equip,

algunes idees són acceptades i encoratjades verbalment, però no es proporci-

ona a l'equip el suport pràctic, en termes de recursos, temps i cooperació, els

incentius verbals perden el valor ben aviat. El suport a la innovació no sola-

ment es refereix a les conseqüències i als productes dels equips acabats, sinó

també a suggeriments creatius per al canvi, tant en els objectius com en els

processos o en les estratègies que tenen lloc en els equips.
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4. Algunes tècniques aplicables als equips

La utilització dels equips s'ha disseminat en diferents àmbits i activitats, tant

en el marc de les empreses com en la societat. Les tècniques que proposem

es poden fer servir en qualsevol tipus d'equip sigui quin sigui el context en el

qual es desenvolupi. Així, per exemple, les tècniques per a desenvolupar idees

com la pluja d'idees es poden aplicar en equips de diferent naturalesa com ara

els sanitaris, els de producció, els d'R+D+I, els d'alta direcció, etc.

Aquestes tècniques es poden aplicar en la majoria de les etapes dels processos

d'avaluació de resultats, d'intervenció i d'investigació. Segons Gil i Alcover es

poden emprar per al diagnòstic d'un problema, per a ratificar la informació

obtinguda per altres vies, per a augmentar i rectificar les dades obtingudes,

per a trobar solucions, per a avaluar les alternatives més eficients, per a aplicar

decisions, per a fer un seguiment d'accions i per a avaluar els resultats obtin-

guts. Alhora, serveixen tant per a comprendre la complexa realitat social de

les empreses com per a intervenir-hi i millorar-les.

4.1. Anàlisi morfològica (ANMO)

Referència bibliogràfica
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L'anàlisi morfològica (d'ara endavant, ANMO) és un mètode analític combina-

tori creat per Zwicky (1969), astrònom del California Institute of Technology.

L'objectiu de l'ANMO és la resolució de problemes mitjançant l'anàlisi de les

parts que els componen. Aquesta tècnica es basa en què els objectes del nos-

tre pensament i del nostre coneixement estan constituïts per un cert nombre

d'elements. Aquests elements tenen identitat pròpia i, en conseqüència, es po-

den aïllar.

El problema es descompon en els elements que l'integren. Posteriorment es du-

en a terme diferents combinacions entre ells i s'estudia la viabilitat d'aquestes

combinacions a fi d'arribar a la solució del problema plantejat. Fent això,

per exemple, un ordinador portàtil es pot descompondre en diferents compo-

nents.

Consta de tres fases: anàlisi, combinació i cerca morfològica.

Referència bibliogràfica
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Fases de l'ANMO

Fases Característiques

Anàlisi • Divisió simple que es pot enriquir contemplant l'objecte des de dife-
rents perspectives.

• Identificació dels elements i de les variants d'aquests, la qual cosa és
un element clau per al futur del resultat.

• Els elements poden respondre a components físics o centrar-se en pro-
cessos i funcions.

• La visió del problema és més rica com més elements es tinguin en
compte.

• La visió del problema és més complexa com més gran sigui el nivell
d'abstracció del problema.

Combinació • Consisteix en la combinació dels elements un cop han estat aïllats.
• S'han d'esbrinar totes les variants possibles dins de cada element.
• Estudiar totes les combinacions possibles dins de tots els elements a

l'abast.
• La quantitat de combinacions que es poden extreure és igual al pro-

ducte de les variants de tots els elements en joc.
• S'obté el producte morfològic.

Cerca�morfològica Un cop obtingut el producte morfològic, la cerca morfològica, es pot fer
mitjançant:
• L'atzar. Es deixa que l'atzar formi les combinacions, algunes de les

quals poden resoldre el problema plantejat.
• L'enumeració ordenada. S'escriuen totes les combinacions possibles

de manera sistemàtica i ordenada i s'estudia la viabilitat de cada una.

Aquesta tècnica té uns punts�forts evidents com, per exemple, les altes possibi-

litats creatives, el sentit pràctic, la validesa per al treball individual..., atès que

la creació d'un ampli producte morfològic augmenta la probabilitat d'obtenir

noves combinacions. Tanmateix, també, presenta alguns punts� febles com

ara els següents: com més gran és el producte morfològic més difícil resulta

tractar-lo, i tot i que és evident que moltes de les combinacions teòricament

possibles no són viables en la realitat, la dificultat per a identificar els elements

d'un procés complex, la utilització de l'atzar pot fomentar que es quedin sense

tractar gran nombre de combinacions amb possibilitats creatives, i el requeri-

ment d'una alta creativitat per a percebre les possibilitats reals de cada combi-

nació amb vista a la creació de productes nous.

4.2. Brainstorming (BRAI)

Osborn (1953), de la Universitat de Buffalo, va idear aquesta tècnica, la qual

parteix de la premissa que el talent creatiu és universal, és fruit de l'esforç i

es pot aplicar en qualsevol tipus de problemes. Així, doncs, l'autor considera

alguns aspectes com ara el fet que no existeix cap faceta de la vida humana que

no es pugui millorar, que el talent creatiu no és exclusiu d'uns quants escollits,

sinó que tots els éssers humans hi poden participar, i que l'eficàcia creadora és

fruit de l'esforç mental i del treball més que del talent innat. El seu objectiu se

centra en la producció d'idees per a la resolució d'un problema.
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El terme brainstorming (d'ara endavant, BRAI) s'ha traduït com a pluja d'idees,

remolí d'idees, tempesta d'idees, bombardeig d'idees, promoció d'idees, desencadena-

ment d'idees, allau d'idees, sotrac de cervells, tempesta cerebral, tempesta del cervell

i mobilització mental.

S'estima que dotze persones sol ser un nombre adequat per a dur a terme aques-

ta tècnica. D'aquesta manera, els equips de sis membres o els de quinze poden

ser igualment efectius; tanmateix, per sota de sis membres sorgeixen polèmi-

ques indesitjables, i per sobre de quinze no hi ha temps perquè tots hi puguin

participar. Els rols assignats són el de director, secretari i participants.

Els principis que marquen el funcionament són els següents:

• Ajornament�del�judici�o�suspensió�de�la�crítica. La creació d'idees és més

productiva si s'exclou la crítica o se n'ajorna el judici. L'ajornament del

judici és la condició fonamental perquè les idees es produeixin. No està

permès jutjar o criticar les idees dels altres fins que no s'esgoti la creativitat

de les persones a fi de propiciar una generació d'idees alta i intensa. Per

tant, es prohibeix tota crítica i valoració de les idees. La suspensió del judici

temporalment té com a objectiu eliminar els frens en el curs dels nostres

pensaments i permetre que la imaginació voli lliure i les idees puguin fluir

espontàniament.

• Com�més�idees�suggerim,�millors�resultats�aconseguirem. La prohibi-

ció de la crítica és la condició perquè es produeixin idees, i l'atenció a la

quantitat és un altre principi fonamental d'aquesta tècnica. La quantitat

produeix qualitat. Habitualment, les millors idees apareixen tard, dins del

període de producció d'idees. Osborn considera que les últimes cinquan-

ta idees produïdes en cada sessió són de qualitat molt millor que les cin-

quanta primeres.

• La�producció�d'idees�en�equip�pot�ser�més�efectiva�que�la�individual.

Tot i que es pugui acceptar que els equips són més productius que els in-

dividus, s'admet que és convenient alternar entre la producció d'idees dels

equips i la individual, ja que aconseguirem els millors resultats amb la

combinació de tots dos mètodes.

Segons Osborn, el procés creatiu del BRAI passa per set fases que podem veure

en la taula següent:

Fases del brainstorming

Fases Característiques

Orientació
"Apuntem el problema"

• Mantenim la ment oberta a tots els suggeri-
ments que puguin enriquir la visió del proble-
ma.

• El problema ha de quedar plantejat d'una ma-
nera clara i precisa.

Referència bibliogràfica
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Fases Característiques

Preparació
"Adquirim dades pertinents a aquest efecte"

• Adquirim informació i coneixements previs
en relació amb el problema.

• Consultem la documentació relativa al pro-
blema.

Anàlisi
"Esmicolem en petites parts el material més
important"

• Analitzem el problema i el descomponem en
petites parts.

• Les preguntes són la condició per a l'anàlisi i
la faciliten.

• Els membres de l'equip es fan preguntes per
analitzar el problema.

• L'equip hauria de trobar un gran nombre
d'hipòtesis (entre cinquanta i cent).

Producció�d'idees
"Apilem alternatives en forma d'idees"

• Cerquem la producció d'una gran quantitat
d'idees.

• Les idees es constitueixen en alternatives per
a la solució del problema.

• Hem de preguntar sistemàticament: "Què
més?"

• Són importants les emocions, la constància,
la tenacitat, l'esforç i el treball en la producció
d'idees.

Incubació
"Aïllem per a convidar a la il·luminació del
problema"

• Consisteix a allunyar-se del problema, a fi de
donar lloc a idees brillants que siguin claus
per a la solució.

• Hem de deixar treballar l'inconscient.
• Cal que fem servir el poder associatiu de la

relaxació, el somni, el passeig i la realització
de feines creatives.

• Es considera important deixar el problema
aparcat i canviar d'activitat.

Síntesi
"Reunim totes les peces juntes"

• La síntesi permet integrar totes les peces.
• No hi ha una bona síntesi sense una bona

anàlisi.
• La síntesi facilita el pensament lògic, que aju-

da a associar les idees.
• L'element més important de la síntesi és la lò-

gica.

Avaluació
"Jutgem les idees resultants"

• Valorem les idees produïdes i l'efectivitat per
a resoldre el problema.

• Apareix el judici crític sobre les idees.
• La millor avaluació és provar la idea.

La realització i execució d'aquesta tècnica passa per una sèrie d'etapes que de-

tallem en la taula següent:

Etapes del brainstorming

Etapes Característiques

Preparació • Amb algun dia d'antelació, el director co-
munica per escrit als membres del grup el
problema sobre el qual treballaran.

Explicació�dels�principis�de�la�tècnica • El director posa de manifest la necessitat de
respectar els principis, ja que d'aquesta ma-
nera es garanteix la producció d'un gran
nombre d'idees.

• El director ha d'insistir en el fet que el judici
ha de ser ajornat i que no es pot criticar cap
idea.
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Etapes Característiques

Preescalfament • El director comença la sessió amb l'objectiu
de contribuir a crear l'ambient propici per
a la participació.

Plantejament�del�problema • És necessària una presentació adequada del
problema.

• La formulació idònia del problema
n'afavoreix enormement la resolució.

• El problema s'ha de presentar com a blanc
de solucions.

Producció�d'idees • Emissió de moltes idees possibles.

Clausura�de�la�reunió • En finalitzar la reunió, el director indica que
romanguin amb el problema en la ment,
ja que se'ls demanarà una llista dels pensa-
ments sorgits després de la reunió.

Incorporació�de�les�idees�sorgides�després
de�la�reunió

• El director crida personalment els partici-
pants per a preguntar-los per les idees que
han sorgit des del final de la reunió.

• Les idees s'integraran en la llista principal
d'idees sorgida de la sessió.

Elaboració�de�la�llista�definitiva�d'idees • El secretari elabora una llista amb el conjunt
d'idees sorgides de la reunió més les aporta-
des posteriorment pels membres de l'equip.

Classificació�de�les�idees • El director ha de classificar les idees per ca-
tegories.

Selecció�de�les�idees • L'equip selecciona aquelles idees que sem-
blin més prometedores per a resoldre el
problema.

Presentació�de�les�idees�seleccionades • Presentem les idees elegides com a solució
al problema.

La tècnica BRAI vol aconseguir tantes idees com sigui possible. La consigna

hauria de ser quantitat, quantitat i més quantitat i la frase preferida del director:

Què més, què més? Hi ha expressions dels integrants de l'equip que coarten la

llibertat de la resta pel contingut negatiu que comporten (frases�assassines,

segons Clark), igual com d'altres expressions comporten la idea que la resta no

ens escoltarà o que no valorà prou les nostres idees (frases�suïcides, segons

Clark). En resum, les frases assassines aixafen les idees dels altres i les frases

suïcides aixafen les idees pròpies.
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Frases de Clark

Frases assassines Frases suïcides

• Mai no ho hem fet així.
• No funcionarà.
• No tenim temps.
• No tenim personal.
• No entra en el pressupost.
• Si fos tan bona ja l'haurien suggerida.
• Massa moderna. Massa antiga.
• Deixem-ho per a un altre moment.
• Som massa petits per a això.
• Som massa grans per a això.
• Primer fem una investigació de mercat.
• Qui és el capsigrany que ha tingut aquesta idea?
• Formem una comissió.
• No és problema nostre.
• Els clients no l'adoptaran.
• Mai no ho vendràs a la gerència.
• Per a què innovar? Les nostres vendes continuen pujant.
• Presenteu-ho per escrit.
• Estan bojos.
• No és dins dels nostres plans.
• Mai no hem utilitzat aquest punt de vista.
• Això voldrà dir més feina.
• Augmentarà les despeses.
• No donarà bons resultats.

• Pot ser que això no sigui aplicable, però...
• Pot ser que això no funcioni, però...
• Aquesta proposta és esbojarrada, però...
• No és gaire clar que necessitem això, però...
• No sé si hi haurà prou diners, però...
• Seria molt contraproduent si...?
• Us sembla que seria possible...?
• Pot semblar-vos excèntric, però...
• Pot portar molt temps, però...
• Això no us agradarà, però...
• Aquest no és el moment...
• Suposo que la competència ja ho ha intentat, però...
• No estic gaire familiaritzat amb això, però...
• Pot ser que sigui molt car, però...
• No ho he analitzat a fons, però...
• Probablement vosaltres us en riureu, però...
• Les meves opinions no són gaire importants, però...
• Potser no li puguem vendre això al cap, però...
• Aquesta idea no em fa gaire gràcia, però...
• Potser no és important, però...
• Això necessita més investigació, però...
• Si accepteu el suggeriment d'un neòfit...
• No conec tots els detalls del tema, però...
• Sé que això no resol el problema, però...
• Si estic equivocat em corregiu, però...

La tècnica BRAI presenta una sèrie de punts�forts com ara: una separació ade-

quada entre la fase de creació d'idees i la de selecció, entre creativitat i judici crí-

tic; un bon mètode per a obtenir gran quantitat d'idees; és útil per a aconseguir

idees de qualitat; facilita la creació d'un bon ambient i integració dels membres

de l'equip; tendeix a evitar conflictes entre els membres de l'equip; hi propicia

la participació; crea una atmosfera favorable a la imaginació il·limitada; i re-

dueix la pressió social. També presenta uns punts�febles com ara: una llibertat

excessiva i estructura escassa; no s'ha establert de manera precisa un mètode

per a la generació d'una gran quantitat d'idees noves; i poca claredat sobre com

es poden escollir les idees per a resoldre el problema.

4.3. Mètode Delphi (DELF)

Aquesta tècnica va ser creada per la Rand Corporation (Dalkey i Helmer, 1962),

i s'ha aplicat per a la formació d'opinions a fi d'obtenir una resposta col·lectiva

d'un grup d'experts. Reemplacem la discussió i la confrontació directa (face

to face) per un programa acuradament planificat de seqüències de preguntes

individuals, generalment realitzades mitjançant qüestionaris en línia.

L'ús d'experts està justificat perquè tenen més informació i més sensibilitat per

a allò que és rellevant en un problema, la qual cosa incrementa la perspicàcia

intuïtiva de les possibles solucions.
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En el mètode Delphi (d'ara endavant, DELF), s'exposa als participants un pro-

blema que coneixen bé. L'objectiu és que hi aportin solucions; les solucions

aportades per cada expert es remeten al coordinador, que les va passant a la

resta de manera anònima. Cada expert respon a les solucions que els aporta

el coordinador amb noves respostes.

En aquesta tècnica es vol que la pressió de l'equip no sigui coactiva, i que

no resti possibilitats als membres a l'hora de donar solucions als problemes.

Així, el pensament productiu apareix quan la persona treballa sola, sense estar

sotmesa a cap pressió. Es vol, doncs, eliminar la influència directa de la resta, ja

que hi ha la possibilitat de treballar aïlladament. La comunicació és anònima

mitjançant un coordinador.

Hi distingim dos rols: el de coordinador i el dels experts. El coordinador cen-

tralitza tota la tasca dels experts. Sintetitza les respostes de cada un, les agrupa

per categories i les envia als altres. Els experts són les persones encarregades

de donar resposta al problema plantejat, ja que el coneixen bé.

En el DELF les fases que es poden seguir per a l'estudi i resolució d'un problema

són les que podem veure en la taula següent:

Fases del DELF

Fase Actor responsable Tasques

1 Coordinador Identificació del problema.

2 Coordinador Elecció del grup d'experts, en funció del problema que tractem.

3 Coordinador Formulació del problema.

4 Coordinador • Elaboració d'un qüestionari per als experts.
• L'objectiu fonamental del qüestionari és servir de guia als experts, a fi de buscar certa concreció

en les respostes i evitar la dispersió d'idees.

5 Coordinador Enviament del qüestionari als experts, juntament amb la formulació exacta del problema.

6 Experts Cada expert contesta el qüestionari d'acord amb les idees que tingui del problema.

7 Experts Tramesa del qüestionari emplenat al coordinador.

8 Coordinador • Recopilació i categorització de les respostes.
• El coordinador s'encarrega de recopilar les respostes i d'agrupar-les per categories.

9 Coordinador Confecció d'un segon qüestionari, que ha d'acompanyar la segona tramesa.

10 Coordinador • Tramesa de les respostes classificades als experts, adjuntant-hi el segon qüestionari.
• No indiquem en cap moment qui ha formulat les idees que figuren en la relació de respostes

al problema.

11 Experts Cada expert respon les preguntes del qüestionari.

12 Experts Tramesa del qüestionari emplenat al coordinador.

13 Coordinador • Recopilació i categorització de les respostes.
• El procés d'elaboració de les respostes per part del coordinador i la tramesa posterior als experts

perquè aportin les seves opinions es pot repetir totes les vegades que considerem oportú.
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Fase Actor responsable Tasques

14 Coordinador S'encarrega de prendre una decisió a partir de les dades aportades pels experts.

La tècnica DELF té alguns punts�forts: permet que participin persones geogrà-

ficament distants i molt disperses en l'espai, elimina totalment el conflicte en-

tre els participants que formen part de l'experiència, evita substancialment la

pressió del grup, elimina les conseqüències que es deriven del fet de decidir en

funció de l'opinió de la majoria, i dóna suport a un ampli aval empíric. Entre

els punts�febles podem destacar l'extremada lentitud que la fa inaplicable en

situacions que requereixen una decisió ràpida, exigeix una coordinació com-

plexa, una elaboració estricta de qüestionaris, una capacitat alta de síntesi i de

categorització de les respostes, l'incompliment de les normes i els terminis, i

treballar en solitari pot produir una certa desmotivació.

4.4. Grup nominal (GRNO)

La tècnica del grup nominal (d'ara endavant, GRNO) va ser desenvolupada per

Delbecq, Van de Ven i Gustafson com una tècnica de planificació organitza-

cional. Aquesta tècnica combina els avantatges del treball individual amb el

de grup i evita les pressions que aquest pot exercir en els subjectes, de manera

que els participants puguin manifestar lliurement les opinions. Els membres

no es relacionen entre ells ni quan fan activitats.

Aquest mètode parteix de la idea que el grup no exerceix cap influència en

la persona, fins al punt que el pot privar de pensar independentment i lliu-

rement. En conseqüència, estableix unes condicions l'objectiu de les quals és

eliminar la pressió grupal i facilitar el pensament autònom. Les condicions

d'aquesta tècnica són singulars, ja que els integrants de l'equip no sempre es

poden comunicar entre ells encara que estiguin físicament reunits.

En el GRNO les fases que el guien són les següents:

Fases del GRNO

Fases Característiques

Formulació�de�la�pregunta-estímul • El coordinador delimita l'àmbit de la pregunta.
• La pregunta exerceix d'esperó.

Generació�individual�d'idees • Cada membre expressa per escrit les seves idees amb
relació al problema i la seva possible solució.

• És condició indispensable que els subjectes no es co-
muniquin entre ells i es limitin a escriure en silenci.

Exposició�d'idees • Es procedeix a l'exposició individual.
• Cada subjecte presenta una idea seguint un torn ro-

tatiu.

Aclariment�d'idees • La discussió implica la valoració de les idees sobre si
són adequades o no per al problema que cal resoldre.

Referència bibliogràfica

A.�L.�Delbecq;�A.�H.�Van�de
Ven;�D.�H.�Gustafson (1975).
Group Techniques for Program
Planning. Glenview, II: Scott
Foresman and Co.
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Fases Característiques

Agrupació�d'idees S'organitzen les idees i se cerquen noms o etiquetes per
a denominar un conjunt d'idees.

Avaluació�de�les�respostes Cada participant avalua les idees obtingudes de manera
individual.

Recompte El coordinador recompta les idees en presència de tots.

Elecció�de�la�idea�més�valorada S'accepta com a solució del problema la idea més ben
puntuada.

La tècnica GRNO té punts�forts evidents, entre els quals destaquem els se-

güents: elimina en gran manera la pressió grupal, afavoreix la llibertat de pen-

sament, facilita el comportament autònom, garanteix la llibertat i la indepen-

dència de cada integrant, i el temps de realització és força breu. Els punts�fe-

bles són, per exemple: es perd la riquesa d'idees que solen sorgir com a con-

seqüència de la interacció entre els membres, les decisions no s'adopten per

consens, hi ha el perill que la millor idea no sigui valorada adequadament,

el nombre d'experts és limitat i el coordinador ha d'executar idòniament el

seu rol.

4.5. Pensament lateral (PLAT)

Edward de Bono (1970) considera que el pensament�lateral (d'ara endavant

PLAT) és una actitud mental i un tipus de pensament, però també un mètode.

Per a l'autor, el terme lateral significa un moviment perpendicular en la direc-

ció del pensament vertical o lògic; és a dir, moviment en un costat o un altre

en comptes de seguir la via convencional del desenvolupament d'un model

preestablert.

L'objectiu del PLAT se centra en el canvi dels models mentals que limiten

el nostre pensament. Descompon les estructures establertes en la ment per

alliberar la informació que contenen; les parts resultants de la descomposició

poden estimular la formació de noves estructures mitjançant la juxtaposició de

dades provinents d'altres fonts. Al PLAT no li interessa l'elaboració d'una idea

correcta en relació amb un problema, sinó produir un gran nombre d'idees.

Segons Edward de Bono, el PLAT no s'identifica amb creativitat, tot i que hi

té molt a veure. La diferència és que la creativitat es defineix generalment en

termes de resultats, mentre que el PLAT inclou la descripció del procés per a

arribar als resultats. La premissa fonamental d'aquesta tècnica és que el pen-

sament lògic té importants desavantatges per a obtenir les respostes que els

problemes demanen com, per exemple, el fals convenciment que n'hi ha prou

amb una base sòlida i un procés lògic per a assolir totes les idees i totes les so-

lucions. Aquest convenciment tanca sovint el camí cap a solucions creadores.

De fet es podria afirmar que la necessitat que totes les fases lògiques del pensa-

ment siguin correctes és la barrera principal per a la concepció de noves idees.
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El pensament lateral i el pensament vertical són complementaris; es necessiten

mútuament, no són antagònics; en realitat, són maneres diferents d'aplicar la

ment als problemes. La diferència fonamental rau en la finalitat de la cerca.

El pensament�vertical�i�lògic se centra a cercar alternatives per a trobar la

millor solució, mentre que el pensament lateral té com a objectiu no trobar

immediatament una solució òptima, sinó superar la rigidesa de les estructures

conceptuals, provocant que primer es disgreguin i que després es reordenin en

una nova estructura. Tot seguit presentem algunes diferències entre tots dos:

Diferències entre pensament vertical i pensament lateral

Pensament vertical Pensament lateral

Avança de manera seqüencial. Avança a salts.

Cada pas ha de ser correcte. No és necessària la correcció de cada pas.

Es mou en una direcció determinada. Pot deambular sense direcció.

Tota la informació que cerquem té relació
amb el problema.

Pot ser que la informació que se cerca no tin-
gui res a veure amb el problema.

Es rebutja qualsevol idea que no tingui una
base sòlida.

Valen totes les idees.

Importa la correcció lògica de tots els passos. Importa l'efectivitat dels resultats.

La finalitat és aprofundir en un problema
conegut.

La finalitat és la creació d'una idea nova en re-
lació amb el problema.

Cerca el millor enfocament possible. Cerca tants enfocaments com sigui possible.

Selecciona el camí a seguir i exclou altres ca-
mins possibles.

Tracta de seguir tots els camins possibles, sen-
se excloure'n cap.

Importa la qualitat. Importa la quantitat.

El judici crític és simultani a la producció de les
idees.

Es posposa el judici crític.

Respon sí o no. Respon PO.

És analític. És provocatiu.

És selectiu. És creatiu.

És necessari per a jutjar idees i per a aplicar-les. És necessari per a generar idees.

La cerca s'interromp quan s'arriba a la resposta
satisfactòria.

La cerca continua més enllà d'una solució sa-
tisfactòria.

DeBono distingeix tres tipus de problemes:

• Problemes� que� necessiten� més� informació� de� la� que� es� té� per� a

resoldre'ls. Se sap que podem aconseguir aquesta informació per algun

mitjà.
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• Problemes�que�no�necessiten�més�informació�per�a�resoldre'ls. Són pro-

blemes que necessiten una reordenació o reestructuració de la informació

disponible.

• Problemes� en� els� quals� no� reconeixem� l'existència� del� problema.

L'element fonamental consisteix a adonar-nos que hi ha un problema;

hem de reconèixer la possibilitat de perfeccionament i hem de definir

aquesta possibilitat com a problema.

El segon i tercer tipus de problemes requereixen l'ús del PLAT, mentre que el

primer es pot resoldre utilitzant el pensament vertical.

El PLAT fa servir diferents tècniques que descrivim en el quadre següent.

Tècniques del PLAT

Tècniques Característiques

Alternatives • No hi ha una única manera correcta de veure les coses.
• Cal aspirar a tants enfocaments com sigui possible.
• Cal explorar totes les alternatives possibles davant un problema mitjançant la reordenació

de la informació.

Revisió�de�supòsits • Encara que una idea sigui correcta es pot corregir.
• És necessari revisar supòsits per a reestructurar-los.

Ajornament�de�judicis�i�opinions Ajornar la condemna de les idees que semblen inadequades i també qualsevol enaltiment de
les positives.

Exercicis�de�dibuix • Consisteix a expressar gràficament la solució del problema.
• Permet veure la varietat de visions entre les diferents persones i el fruit que es pot obtenir

en comparar les diferents interpretacions.

Idees�dominants�i�factors�vinculants Tracta de captar de manera diàfana la idea dominant d'un problema i els factors principals que
la caracteritzen.

Fraccionament El fraccionament no consisteix a analitzar les parts que componen el problema, sinó a crear
parts, de manera que apareguin nous enfocaments.

Inversió • Es tracta de dirigir-se en la direcció contrària, de tal manera que veiem el problema d'una
manera original.

• Es volen adoptar enfocaments originals que il·luminin el problema.

Estímul�a�l'atzar Es fan servir estímuls externs que apareixen agitadament i que no estan relacionats amb el pro-
blema.

Ús�de�la�paraula�PO • L'ús de la paraula PO és un instrument especial que es pot fer servir moltes vegades, de
manera anàloga a com el pensament lògic empra l'instrument NO en la seva funció selectiva.

• La funció de PO és reestructurar la informació per a crear nous models, que subdividim en
dos processos o funcions: creació de nous models i investigació dels models antics.

La tècnica FGRO té uns punts�forts, com el potencial del vocable PO, els re-

cursos que genera per a la resolució de problemes i la capacitat per a provo-

car una actitud nova davant la realitat i els problemes. Entre els punts�febles

destaquem la dificultat en l'ús del vocable PO i la manera en què es concreta

el pensament lateral com a manera de pensar i com a tècnica de resolució de

problemes.
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4.6. Reunió de grup o focus group (FGRO)

La reunió de grup (d'ara endavant, FGRO) és una tècnica que fa servir la discus-

sió i els arguments que se'n deriven com una manera de resoldre problemes.

Així, configurem equips reduïts de persones, que han estat planejats acurada-

ment i en els quals la discussió és dirigida de manera participativa per un mo-

derador. L'FGRO transcorre en un ambient permissiu i no directiu, l'objectiu

del qual és aconseguir una comprensió millor del tema que és objecte d'estudi.

Segons Morgan, és una tècnica per a obtenir dades, que està focalitzada amb

un propòsit ben definit i que empra discussions d'equip per a generar idees.

L'objectiu és obtenir informació qualitativa sobre un tema determinat, que

més endavant serà objecte d'una anàlisi detallada. Podem emprar-la per

a la identificació de problemes, la planificació, l'aplicació de solucions i

l'avaluació. L'ús de l'FGRO és recomanable quan hi ha un desajust entre les

persones (per exemple, entre qui pren les decisions i qui les aplica), quan vo-

lem investigar conductes complexes i motivacions, i quan volem entendre la

diversitat.

L'FGRO presenta algunes característiques:

Característiques de l'FGRO

Característiques Descripció

Demanda És una forma d'interrogació sobre una demanda específica.

Integrants • És formada per un nombre reduït de persones, entre sis i deu, que
no es coneixen entre elles.

• Tenen unes característiques en comú que les relacionen amb el tema
objecte d'estudi.

• Es produeixen interaccions cara a cara de persones que no es conei-
xen.

• La presència dels altres i la interacció amb ells permeten que els
subjectes descobreixin com pensen els altres.

Moderador • Coordina el desenvolupament de la discussió i propicia la participa-
ció.

• Provoca que la gent digui realment el que pensa.
• Crea un entorn permissiu en què no hi ha judici.

Clima permissiu • Permet que els participants s'expressin com són realment.
• Sensació de semblança dels participants.
• Ambient no opressiu.

Escenari • Transcorre en un espai i en un temps limitat (no pot superar les dues
hores).

• És una situació pública, de manera que genera discursos públics.
• Apareix la lluita d'interessos i identitats.

Referència bibliogràfica

D.�L.�Morgan (1998). The Fo-
cus Group Guidebook. Focus
Group Kit 1 & 2. Thousand
Oaks, Ca: Sage.

L'aplicació de l'FGRO té lloc al llarg de diferents etapes que van des de la de-

finició del problema d'investigació fins a la realització de l'informe final, pas-

sant per la configuració dels grups propis. A tall de resum, segons Morgan, les

accions que es desenvolupen en les etapes són les següents:

Referència bibliogràfica

D.�L.�Morgan (1998). The Fo-
cus Group Guidebook. Focus
Group Kit 1 & 2. Thousand
Oaks, Ca: Sage.
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Etapes i accions de 'FGRO

Etapes Accions

Planificar • Definir l'objectiu i els resultats del projecte.
• Identificar el rol del client en el projecte.
• Identificar els recursos de personal i de staff.
• Desenvolupar el cronograma del projecte.
• Determinar qui seran els participants.
• Escriure les preguntes en la guia d'entrevista.
• Desenvolupar un pla de reclutament.
• Establir els llocs, dates i horaris per a les sessions.
• Designar el pla d'anàlisi.
• Especificar els elements de l'informe final.

Reclutar • Definir la població objectiu.
• Definir la segmentació de la població.
• Identificar la composició apropiada de cada grup.
• Desenvolupar criteris per a escollir o excloure els participants.
• Desenvolupar qüestionaris de reclutament i escrits d'invitació.
• Realitzar els contactes inicials de reclutament amb els participants

potencials.
• Determinar els procediments de seguiment que hi assegurin

l'assistència.

Moderar • Definir el rol del moderador.
• Decidir si calen diversos moderadors per al projecte.
• Desenvolupar preguntes per a la guia de discussió.
• Identificar suports externs o materials que haurem d'utilitzar en les

sessions.
• Aclarir la implicació del client en les sessions del grup de discussió.
• Determinar quins tipus de notes de camp farà el moderador.

Anàlisi�i�informe • Estimar la quantitat de temps que es dedicarà a l'anàlisi.
• Organitzar les notes de camp, cintes d'enregistrament, forma i per-

sones encarregades de la transcripció, etc.
• Estudiar les dades per a determinar les conclusions clau.
• Organitzar els productes de l'anàlisi per a igualar el format al de

l'informe final.
• Preparar l'informe final.
• Reunir-se amb el client per a informar-lo dels resultats del projecte.

La tècnica FGRO té uns punts�forts, dels quals destaquem els següents: recull

dades de la vida real dels participants; el moderador interacciona directament

amb els participants, de manera que pot aclarir, provar i fer un seguiment dels

arguments exposats; el format de resposta oberta permet obtenir informació

amb frases textuals dels subjectes mateixos; és molt flexible, permet graduar-ne

l'estructuració, analitzar múltiples temes, amb persones diverses i en contex-

tos molt diferents; ofereix resultats ràpids; i té costos reduïts. També té punts

febles com ara que el nombre de persones que participen és reduït; l'anàlisi de

les dades qualitatives comporta certa dificultat i cal fer un esforç important;

els moderadors han de tenir una formació específica; i resulta difícil reunir els

grups que disposin de la composició apropiada, la qual cosa provoca biaixos.
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5. Els grups de treball autònoms (GTA)

Els grups de treball autònoms (d'ara endavant, GTA) i els grups de treball semi-

autònoms (d'ara endavant, GTSA) provenen del moviment sociotècnic, iniciat

el 1950, que està relacionat amb l'Institut de Tavistock de Londres. En aquest

sentit, hem de destacar l'experiència a les mines de Newcastle (Gran Bretanya),

l'experiència organitzacional desenvolupada per l'empresa Volvo (al comença-

ment dels setanta) a la seva planta de muntatge d'automòbils de Kalmar (Su-

ècia) i les desenvolupades als EUA (per aquestes mateixes dates). En general,

aquestes experiències van aplicar reorganitzacions en les línies de producció i

es van obtenir resultats positius en la producció. Des de llavors la implantació

dels GTA es va estendre a nombroses organitzacions.

Actualment, les empreses adopten nous dissenys del treball i formen equips

en què els membres participen activament, s'impliquen i aporten la capacitat

creativa que tenen en la solució de problemes, davant de la necessitat de res-

pondre amb rapidesa i flexibilitat a les turbulències del mercat. L'objectiu dels

GTA i dels GTSA és aconseguir en les organitzacions una integració del sistema

social (humà) i el sistema tecnològic; així es creen grups de treballadors que

gestionen amb màxima responsabilitat el procés laboral que correspon a un

producte o servei determinats.

Els GTA són petits grups d'empleats, estables en el temps i integrats formal-

ment en l'organització, que no disposen de cap formal, tenen una àrea física-

ment definida i fan un conjunt complet de tasques interdependents; tots els

subjectes han de tenir les capacitats necessàries per a desenvolupar-les, la qual

cosa dota l'equip d'una enorme flexibilitat. A més, duen a terme tasques que

impliquen autocoordinació i cooperació, autonomia en l'entorn de treball i

en els mètodes d'execució.

En realitat, els GTA són equips de treball autodirigits en què els integrants

tenen la capacitat i responsabilitat de dirigir i coordinar, planificar i organitzar,

i avaluar l'execució de les tasques corresponents. Els GTA es diferencien dels

GTSA perquè tenen més capacitat que els autònoms (i perquè tenen menys

responsabilitat que els semiautònoms) per a gestionar el grup i executar les

tasques, fixar els objectius i avaluar la feina que han dut a terme; per tant, són

complementaris, atès que poden coexistir tots dos tipus de grups.

El funcionament dels GTA gira entorn de la presa de decisions col·lectives, la

qual inclou quatre fases: la identificació de criteris, el desenvolupament de les

decisions possibles, la selecció d'una decisió i la implantació de la decisió presa.

Aquesta seqüència de la presa de decisions s'aplica al disseny d'un producte

industrial, que es veu afectat per sis fases:

Referència bibliogràfica

J.�Boada (2000). Psicología del
(Trabajo + Organizaciones +
Recursos Humanos). Barcelo-
na: PPU.
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• Investigació del mercat

• Especificació d'un disseny corresponent a un producte determinat

• Disseny conceptual del producte

• Disseny operatiu del producte

• Fabricació del producte

• Venda del producte

Els GTA i GTSA es caracteritzen pel següent:

• L'organització dissenya el grup (de vuit a quinze membres) i delega auto-

ritat per a gestionar-ne l'autonomia i assignar-hi tasques.

• Poden decidir parcialment com dur a terme la feina, com dividir les tasques

i qui les fa.

• Desenvolupen conjuntament una part total de treball, i el grup és respon-

sable de la tasca completa.

• Els membres del grup aporten en conjunt coneixements i habilitats tècni-

ques i socials per a aconseguir l'objectiu que han marcat, i l'organització

dels recursos materials.

• A cada component del grup s'assignen en comú subtasques segons les capa-

citats que tenen i es coordinen amb els altres per a aconseguir la tasca

completa.

• En funció del grau d'autonomia, el control passa al grup, el qual té cura

de les funcions de manteniment.

• La vida del grup és relativament duradora, tot i que un cop feta la tasca

poden desaparèixer, restar o transformar-se.

• El líder sol ser extern al grup (un directiu) i coordina i ensenya el grup a

dirigir-se.

• Necessiten avaluació i retroacció, tant interna com externa, per a contro-

lar-ne el funcionament.

Generalment, l'estructura dels GTA està formada pels components següents:
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Components de l'estructura dels GTA

Components Característiques

Líder�extern • Es converteix en assessor, formador i estrateg del grup en transició cap
a l'autonomia.

• Una vegada consolidat el GTA, aquest líder extern ha de desenvolupar
aspectes com la valoració de la feina ben feta, la correcció de comporta-
ments inadequats, la definició d'objectius adequats, la informació sobre
la política de l'empresa, intervenir en moments de "estancament" grupal
del projecte, i l'autoavaluació dels membres.

Líder�intern • Pot ser rotatori o compartit pels membres del GTA.
• S'encarrega de dirigir i registrar en les actes les reunions, d'assolir els com-

promisos adquirits, d'assignar tasques, d'avaluar els resultats, de coordi-
nar la formació.

• Ha de tenir bones habilitats de comunicació, de supervisió, de dinàmica
de grup, de solució de problemes i conflictes.

Membres • Han de tenir habilitats tècniques que els permetin dur a terme tasques
laborals qualificades (per exemple, maneig de màquines i instruments,
control de la qualitat, etc.).

• Han de tenir habilitats d'interacció social (per exemple, per a negociar,
incorporar nous membres, afrontar conflictes, etc.).

No totes les organitzacions poden implementar els GTA; òbviament les de ti-

pus tradicional queden excloses. Han de tenir un conjunt de propietats cultu-

rals i de valors que en facilitin el desenvolupament i assegurin la màxima efi-

càcia dels GTA. Entre aquestes propietats s'han de tenir en compte l'acceptació

que els processos productius poden ser millorats pels treballadors, han de ten-

dir a l'horitzontalitat3, el sistema de recompenses ha de ser endogen4 i no exo-

gen5, la informació ha de ser compartida per tots, i els treballadors han de ser

polivalents.

Els factors que augmenten l'eficàcia dels GTSA són els següents:

• La qualitat de les interaccions entre els membres de l'equip.

• L'estil de lideratge que afavoreix l'autoobservació i l'autoavaluació dels in-

tegrants de l'equip.

• La retroalimentació de caràcter grupal, ja que afecta positivament la cohe-

sió, la definició d'objectius i el procés grupal mateix.

• L'entrenament dels membres per al funcionament en equip.

• L'ús i durada de les tècniques de direcció participativa en les empreses que

depèn de l'equilibri de forces entre la patronal i els treballadors, i aquest

equilibri depèn de factors macroeconòmics.

Tot i el poc rigor de les investigacions realitzades, podem indicar que la posada

en marxa dels GTA i els GTSA aporta alguns beneficis en diferents nivells:

(3)Menys quadres intermedis i su-
pervisors

(4)Potenciant l'increment de la res-
ponsabilitat

(5)No valorant l'increment del salari
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• A�nivell�organitzacional, augment de la qualitat del producte i de la pro-

ductivitat, i la desaparició de la resistència a les innovacions.

• A�nivell�grupal, més coneixement entre els membres del grup; la facilita-

ció de les relacions interpersonals i l'eliminació de la figura del supervisor.

• A�nivell�individual, la reducció de l'absentisme laboral, la millora de la

qualitat de vida laboral, l'increment de la responsabilitat, la disminució

dels riscos laborals, l'increment de les capacitats professionals, la reducció

de la monotonia en el treball, i l'augment de la satisfacció i de la motivació

laboral.
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6. Equips multiculturals

Els equips formats per membres de països diferents amb antecedents diferents

imposen als directius unes exigències especials. Els equips multiculturals solen

generar molts dilemes als directius. Les diferències culturals poden crear im-

portants obstacles en un treball en equip efectiu, i poden ser subtils i difícils

de reconèixer fins que els danys ja són importants.

Brett, Behlar i Kern consideren que el repte a l'hora de gestionar equips mul-

ticulturals amb eficàcia és reconèixer les causes culturals subjacents als con-

flictes, i intervenir de manera que l'equip torni a la feina potenciant-ne els

membres perquè ells mateixos puguin abordar els problemes futurs.

Es considera que tot i que apareguin conflictes culturals en els equips, són ges-

tionables si directors i membres d'equip escullen l'estratègia adequada i eviten

la imposició d'enfocaments basats en una única cultura a l'hora d'abordar si-

tuacions multiculturals.

Referència bibliogràfica

J.�Brett;�K.�Behlar;�M. C.
Kern (2006, novembre). "Ma-
naging multicultural teams".
Harvard Business Review (vol.
11, núm. 84, pàg. 84-91).

Segons Brett, Behlar i Kern, els conflictes dels equips multiculturals que poden

obstaculitzar l'eficiència d'un equip són els següents:

• La�comunicació�directa�i�indirecta. En les cultures occidentals, la comu-

nicació és força directa i explícita. El significat està a la vista. La persona

que escolta o que parla no ha de saber gaire sobre el context per a inter-

pretar-lo. Tanmateix, això no és així en moltes altres cultures, en què el

significat ve incorporat en la forma de presentació del missatge. Els ne-

gociadors occidentals formulen preguntes directes per obtenir informació

crucial sobre les preferències i prioritats de l'altra part (prefereix l'opció X

o l'opció Z?). En les cultures que fan servir la comunicació indirecta, els

negociadors potser han de deduir les preferències i prioritats dels canvis

(o absència d'ells) que presenta la proposta final de l'altra part. En les ne-

gociacions interculturals, una persona no occidental pot comprendre les

comunicacions directes de la contrapart occidental, però l'occidental pot

tenir dificultats per a comprendre les comunicacions indirectes.

Exemple

A tall d'exemple, una directiva nord-americana explicava amb les paraules següents els
problemes de l'equip: "Al Japó, els agrada parlar i discutir, després fem un descans i en
parlen en el si de la seva organització... Volen estar segurs que hi ha harmonia en la
resta de l'organització. Per a mi, una de les lliçons més dures va ser quan pensava que
m'estaven dient que sí, però el que volien dir era només l'escolto."

• Els�problemes�derivats�dels�accents� i�de� la�fluïdesa� idiomàtica. Mal-

grat que l'anglès és la llengua internacional dels negocis, poden produir-se

malentesos a causa de l'accent, la falta de fluïdesa de persones no natives

Referència bibliogràfica
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11, núm. 84, pàg. 84-91).
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en l'idioma, els problemes derivats de la traducció i els usos idiomàtics.

Aquests aspectes també poden influir en les percepcions sobre l'estatus i

la percepció de competència dels diferents membres de l'equip. Així, per

exemple, els membres de l'equip que no tenen fluïdesa en l'idioma poden

ser els més experts del grup, però els problemes a l'hora de comunicar els

coneixements dificulten que l'equip reconegui i aprofiti les aportacions.

• Les�diferents�actituds�envers�la�jerarquia�i�l'autoritat. Una característica

dels equips multiculturals és que, per la manera en què estan dissenyats,

solen tenir una estructura força plana. Tanmateix, els integrants d'equips

de determinades cultures, en les quals les persones reben un tracte diferent

en funció de l'estatus que té en l'organització, se senten incòmodes amb els

equips plans. Si mostren deferències davant dels membres de l'equip amb

un estatus més elevat, aquest comportament es considera apropiat quan

la majoria dels components de l'equip procedeix d'una cultura jeràrquica;

però la seva credibilitat es pot veure afectada si la majoria dels components

de l'equip procedeix d'una cultura igualitària.

Exemple

A tall d'exemple, un directiu mexicà que treballava amb nord-americans deia: "A Mèxic,
se suposa que un s'ha de mostrar sempre humil. Tant si comprens una cosa com si no, se
suposa que sempre has de plantejar les teves observacions en forma de pregunta. Has de
deixar les coses sense definir, per respecte als altres. Crec que això va jugar en contra meu,
perquè els nord-americans creien que no sabia del que estava parlant. Em va semblar que
pensaven o que estava canviant de criteri constantment o que estava despistat."

• Les�normes�contradictòries�per�a�la�presa�de�decisions. Les cultures di-

fereixen enormement pel que fa a la presa de decisions. Particularment,

en la rapidesa amb què s'han de prendre les decisions i en quanta anàlisi

prèvia necessiten. Els directius nord-americans, per exemple, prenen deci-

sions amb rapidesa i amb un nivell d'anàlisi relativament baix.

Exemple

Un directiu nord-americà que estava negociant la compra de productes coreans deia: "El
primer dia, ens vam posar d'acord en tres punts, i el segon, la part nord-americana volia
passar al punt 4. Tanmateix, els coreans volien tornar enrere i tornar a discutir els punts
1 a 3, i ens deien que havien de tenir una idea general de l'assumpte abans d'entrar en
detalls. Al final vam tornar a discutir els punts 1 a 3."

Segons Brett, Behlar i Kern, els directius utilitzen quatre estratègies per a abor-

dar els conflictes. No hi ha una manera correcta única d'abordar un tipus deter-

minat de conflicte multicultural; identificar-lo és només el primer pas. El més

important és avaluar les circumstàncies de la situació en què treballa l'equip.

A continuació les expliquem breument:

• Adaptació. Implica reconèixer obertament les diferències culturals i treba-

llar per a superar-les, i assumir la responsabilitat de determinar com con-

viure-hi. Alguns equips identifiquen com es pot treballar amb els proble-

mes que afronten, o com es poden superar, adaptant pràctiques o actituds

i sense introduir canvis en els components o tasques del grup. L'adaptació
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funciona quan els membres de l'equip estan disposats a admetre i identi-

ficar les diferències culturals.

• Intervenció�estructural. És una reorganització o reassignació que vol can-

viar la forma de l'equip, està pensada per a reduir les friccions interperso-

nals i per a eliminar una font de conflicte d'un o més equips. Aquesta es-

tratègia pot ser molt efectiva quan l'equip està clarament format per sub-

grups (per exemple, seu central, filials nacionals, etc.), o si els membres

de l'equip tenen personalitats poc humils, adopten actituds defensives, se

senten amenaçats o mantenen prejudicis mutus.

• Intervenció�directiva. Consisteix a fixar les normes des del començament

incorporant un directiu de nivell més alt. D'aquesta manera, el directiu

es comporta com un àrbitre o com un jutge, i pren una decisió final sen-

se la implicació de l'equip per a superar els seus problemes. Les interven-

cions directives que fixen normes en els inicis de la vida d'un equip po-

den afavorir que l'equip comenci l'etapa amb uns processos efectius. A tall

d'exemple, en un projecte la llengua de treball d'un equip multicultural de

desenvolupament de programari era l'anglès, però alguns dels seus mem-

bres tenien un accent molt pronunciat. En fixar les regles bàsiques de fun-

cionament de l'equip, la directora va abordar directament el conflicte ex-

plicant als membres de l'equip que havien estat escollits per la seva expe-

riència, no per la seva fluïdesa en anglès, i que l'equip havia de treballar

superant els problemes relacionats amb l'idioma.

• Sortida. Consisteix a treure un membre de l'equip quan la resta d'opcions

per a mantenir-lo han fracassat. Habitualment, la situació és molt emocio-

nal. En situacions a curt termini, els membres de l'equip no satisfets solen

esperar que finalitzi el projecte. Tanmateix, quan els equips són perma-

nents, la sortida d'un dels membres és una estratègia d'últim recurs, però

es fa servir voluntàriament o després d'una petició formal de la direcció.

El quadre següent vol ajudar a identificar l'estratègia adequada una vegada s'ha

identificat tant el conflicte com les circumstàncies de la situació i factors que

l'impliquen.

Estratègia Conflictes representatius Circumstàncies de la situació Factors que la compliquen

Adaptació • Conflictes sorgits a causa de les
diferències en la presa de deci-
sions.

• Malentesos i obstruccionisme
sorgits de diferències en la co-
municació.

• Els membres de l'equip poden
atribuir el problema a la cultu-
ra més que a la personalitat.

• No hi ha directius de nivell més
alt disponibles.

• Els membres de l'equip han
de ser excepcionalment cons-
cients.

• Negociar un acord acceptat
per tots necessita temps.
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Estratègia Conflictes representatius Circumstàncies de la situació Factors que la compliquen

Intervenció�estructural • L'equip pateix tensions emo-
cionals a causa de problemes
de fluïdesa interpersonal i dels
prejudicis.

• Els membres de l'equip
s'inhibeixen en percebre dife-
rències d'estatus entre ells.

• L'equip pot subdividir-se per a
barrejar cultures o experiènci-
es diferents.

• Les tasques poden subdivi-
dir-se.

• Si els membres de l'equip no
es distribueixen amb compte,
els subgrups poden reforçar les
diferències.

• Les solucions dels subgrups
han d'encaixar entre elles.

Intervenció�directiva • Les violacions de la jerarquia
han posat algú en evidència.

• L'absència de normes bàsiques
està causant conflictes.

• El problema ha generat una
forta càrrega emocional.

• L'equip ha arribat a un punt
mort.

• Hi ha un directiu de nivell més
alt capacitat i disposat a inter-
venir.

• L'equip pot acabar depenent
massa del directiu.

• Els membres de l'equip poden
ser marginats o ser resistents.

Sortida • Un membre de l'equip no es
pot adaptar al problema i és in-
capaç de continuar contribuint
al projecte.

• L'equip és permanent, no tem-
poral.

• Les emocions s'han dispa-
rat més enllà del punt
d'intervenció.

• S'ha perdut massa credibilitat.

• Pèrdua de talent.
• Costos de formació.
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Activitats

Cas�pràctic:�International�Tohb�Products,�Co.

Pere Ramos (el seu lema: "La meva àrea de treball m'apassiona") és dissenyador i treballa
en el departament de disseny a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) de l'empresa International
Tohb Products, Co. (ITP), un dels líders mundials en el sector d'il·luminacions industrials.
ITP dissenya, produeix i instal·la tota mena de sistemes d'il·luminació per a hotels, museus,
palaus de congressos, aeroports, estadis esportius, municipis, infraestructures, etc.

Després de l'èxit que en Pere va tenir amb el projecte per al nou museu a Bilbao fa cinc
mesos, el seu director, Joan Grau, li va demanar que formés part de l'equip internacional
de projectes, liderat des de Berlín per Frank Schumacker (el seu lema: "Simplement fes-ho!
"). Aquest s'havia interessat pel treball de Pere Ramos després de veure imatges de diversos
projectes en què havia participat en els últims anys. Per a Joan Grau la incorporació d'en
Pere a l'equip internacional significaria el reconeixement a la feina que els especialistes de
Vilanova i la Geltrú (Barcelona) eren capaços de fer, i a més seria una manera de promocionar
la imatge fora d'Espanya. Així que va animar Pere Ramos a acceptar la nova responsabilitat.

Anant a Berlín, Pere Ramos pensava que s'hauria de sentir orgullós i content de formar part
d'un equip internacional i de treballar amb professionals com Frank Schumacker de Berlín,
Roshi Sekutu d'Osaka, Tom Brown de Nova York, Giovanna Toscani de Milà i Hans van der
Sneider d'Holanda. Se li presentava una gran oportunitat d'aprendre i de tenir experiència
internacional.

Al cap d'un quant temps la realitat era una altra, i en lloc de sentir entusiasme volant a la
seva cinquena reunió de l'equip, se sentia insegur i dubtava de la seva capacitat de contribuir
i treballar amb efectivitat en el nou equip de què formava part. El cert era que treballar amb
aquestes persones era molt diferent de treballar amb la gent a Vilanova i la Geltrú (Barce-
lona), i no era només que es comunicaven en un altre idioma, o que les reunions es feien
intensament després d'hores de vol i seguides per tota mena de correspondència electrònica.
En Pere Ramos intuïa que el problema era més profund.

En Pere Ramos va prendre el cafè que l'hostessa li va oferir, va tirar el seient enrere i va re-
cordar la primera reunió amb l'equip fa tres mesos. Unes coses van quedar molt gravades en
la seva memòria: l'estil gairebé militar que en Frank tenia per a conduir la reunió, l'agenda
cronometrada, l'absoluta puntualitat amb què la reunió es va iniciar i va acabar, i sobretot
l'exhaustiva i detallada preparació d'en Frank i Tom (el seu lema: "Això és una cosa que ne-
cessita tota la nostra atenció"). Encara li dolia el tracte fred impersonal que va fer servir Frank
per a presentar-lo als altres membres de l'equip. Va recordar com es va perdre al camí des
de l'aeroport a les oficines amb el cotxe que havia llogat. En Pere va mirar per la finestra de
l'avió i va somriure en recordar les primeres converses que va tenir amb els altres membres
de l'equip durant els vint minuts que va durar el temps per a menjar. Ell estava ansiós perquè
arribés l'hora de menjar, pensant que una hora o una hora i mitja per a menjar tots junts
seria el moment perfecte de trencar el gel amb aquesta gent i començar a conèixer-los de
veritat. Però precisament a les 12.30 hores en Frank va anunciar que pararien per a menjar i
dos minuts després van aparèixer dues safates amb entrepans, amanides, refrescos i cerveses
alemanyes. Vint minuts més tard i després d'uns comentaris de cortesia van tornar a la reunió
durant tres hores més.

En Pere no va parlar gaire durant aquesta reunió i va reservar els seus comentaris per informar
els altres membres dels projectes en els quals estaven treballant els seus col·legues a Vilanova
i la Geltrú (Barcelona). I tal com manava l'agenda, a les 16.00 hores la reunió va acabar i
a les 21.45 hores en Pere estava de nou a l'aeroport del Prat (Barcelona), cansat i una mica
desil·lusionat.

La sisena reunió, el mes següent, no el va ajudar a sortir de la desil·lusió en què estava sumit.
En Frank li havia enviat un correu electrònic en el qual li demanava que informés l'equip
sobre alguns punts tècnics de sistemes d'il·luminació per a museus. En Pere era expert en el
tema i va dedicar tot un dia a la preparació de la presentació. I ara, volant una vegada més
cap a Berlín, recordava com es va quedar de pedra quan en Frank el va interrompre després
de deu minuts per demanar-li que resumís la seva presentació ràpidament.

El punt següent va ser la presentació d'en Roshi Sekutu (el seu lema: "Si es pot fer, nosaltres
ho farem") del projecte per al complex esportiu a Zuric. En acabar la presentació, en Tom
Brown, que havia treballat en un projecte similar a Baltimore, va fer uns comentaris molt crí-
tics d'alguns plantejaments d'en Roshi. Segons en Tom, en Roshi treballava a un ritme massa
lent per a assegurar l'acceptació del projecte i en Roshi no havia de conèixer necessàriament
tots els proveïdors abans de presentar el projecte. També va criticar la falta de competitivitat
que en Roshi mostrava. En Tom no entenia la poca iniciativa d'en Roshi per a guanyar nous
clients per a l'empresa amb vendes ràpides i pensades a curt termini. Per a en Tom, ITP era
la millor empresa al món i era important que tot l'equip ho reconegués i treballés amb més
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agressivitat amb els clients. En Tom tampoc no va poder entendre per què en Roshi necessi-
tava tantes reunions amb el client abans de decidir els aspectes purament tècnics del projecte.
En Tom recordava a l'equip les experiències que ell havia tingut en les nombroses empreses
americanes en què havia treballat al llarg dels anys, i en què l'únic important era la venda.

A en Pere, li va sorprendre la reacció d'en Roshi, que va acceptar els comentaris d'en Tom
modestament i gairebé es va disculpar sense ni tan sols intentar defensar la seva posició. A en
Pere, li semblava molt correcta la posició d'en Roshi sobretot en la necessitat de construir i
després mantenir una sòlida relació en el temps amb el client. A en Pere també li van agradar
les reunions amb els proveïdors i clients per a buscar maneres innovadores de treballar.

I després va venir el moment més tens de la reunió. En Hans van der Sneider (el seu lema:
"Posem mans a l'obra") va presentar l'oferta que havia preparat per al nou edifici de l'aeroport
de Ginebra. Era molt clar que en Hans havia treballat molt en l'oferta i es va impacientar
amb els suggeriments de la Giovanna i en Frank. Lluny d'acceptar l'opinió d'en Frank de
replantejar alguns apartats de l'oferta, en Hans va defensar el treball que havia presentat amb
energia i va debatre els arguments d'en Frank, el líder de l'equip, punt per punt. En Pere es
va quedar molt impressionat amb la força del debat, i després d'alguns minuts de tensió en
Frank i en Hans van acordar parlar més del tema una vegada acabada la reunió. Per a en
Pere era curiós com de ràpid la reunió va tornar al seu curs una altra vegada, com si la forta
discussió no hagués passat. Només en Roshi va semblar afectat. Va notar que se sentia molt
incòmode i que no estava acostumat a aquestes expressions d'emocions tan fortes en públic.

Per a en Pere va ser un alleujament quan poc després van tornar a aparèixer les safates amb els
entrepans i refrescos. Mentre menjaven les converses mantenien la cortesia i no aprofundien
en les relacions, i en Pere se sentia frustrat socialment. Vint minuts més tard la reunió de
l'equip va tornar al punt següent de l'ordre del dia: la renovació de l'estació de trens de
Brussel·les. Com tots els membres de l'equip, en Pere havia estudiat la documentació que en
Frank li havia enviat i va veure diversos punts de millora en el projecte.

En primer lloc, en Pere estava molt en contra del procés de treball que en Frank havia impo-
sat, ja que havia organitzat el treball com una cadena, amb dates d'inici i dates límit per a
cada part del projecte. En Pere se sentia molt incòmode amb la rigidesa del procés. Ell tenia
experiència en projectes complexos similars i sabia molt bé que sempre sorgien nombrosos
imprevistos en què caldrien canvis ràpids en el projecte i que la millor manera d'afrontar
aquests imprevistos seria mitjançant sistemes més flexibles.

Amb unes maneres molt respectuoses i formals, en Pere va intentar explicar això a en Frank
i va tenir el suport de la Giovanna (el seu lema: "En aquesta feina mai no deixes d'aprendre")
que entenia el punt de vista d'en Pere. Però la resposta d'en Frank va ser que la clau de l'èxit
en projectes complicats com aquest era justament el màxim control de tots els factors i la
preparació de tots els detalls. En Tom va donar suport a en Frank i va afegir que la millor
manera de dur a terme aquest projecte seria assignar responsabilitats individuals a tots els
implicats en el projecte i deixar-los treballar. Per a en Tom la solució consistia a posar pressió
sobre els responsables i exigir el màxim resultat, i que la resta no importava. En Frank llavors
va tornar al tema de control i la importància màxima de complir amb totes les dates del
programa.

Quan en Pere va intentar persuadir en Frank perquè permetés donar més flexibilitat al pro-
jecte, la resposta d'en Frank era repetir de nou els arguments sobre la necessitat de control
i planificació que abans havia exposat.

Quan la reunió va acabar en Pere sentia impotència per a influir en l'equip, la qual cosa
contrastava molt amb la capacitat que ell tenia de liderar el seu equip a Vilanova i la Geltrú
(Barcelona). Encara que l'equip de Nous Dissenys i Projectes sota la direcció de Frank contro-
lava molts projectes que van acabar amb bons resultats, en Pere estava segur que l'equip no
arribava a aprofitar tot el potencial que tenia a l'abast.

En Pere mirava per la finestra de l'avió els paisatges i els boscos que formaven el paisatge, i
es va preguntar com es desenvoluparia la pròxima reunió.

Preguntes:

• Indiqueu quins avantatges i desavantatges té l'equip intercultural que el cas ha presentat.
• Expliqueu els comportaments culturals de les persones que conformen l'equip esmentat.
• En quina fase de Tuckman es troba l'equip? Raoneu la resposta.
• Feu al·lusió als comportaments que haurien d'aparèixer en un equip d'aquestes caracte-

rístiques en la fase de performing (Tuckman).
• Segons Brett, Behlar i Kern, quins tipus de conflictes podrien aparèixer en aquest equip?

Raoneu la resposta.
• Si es fa un diagnòstic dels rols de Belbin, podeu afirmar que en aquest equip estan equi-

librats? Raoneu la resposta.
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• Quin tipus d'intervencions faríeu en aquest equip?
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