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DOP Siurana

Roma no es va fer en un dia. I una marca no es construeix
en un moment. Cal perseverança i pluja fina en els
impactes i, cada cop més, mantenir un contacte permanent
amb els ‘stakeholders’. Per ser percebuts com una
empresa eficient i competitiva, però també com una
organització inquieta, dinàmica, responsable i que aporta
valor afegit amb els seus productes o serveis.

Per això, a l’Indicador d’Economia hem dissenyat una
campanya a mida de les necessitats de la teva empresa,
combinant impactes de publicitat clàssica amb continguts
de qualitat i presència a l’edició en paper i a la digital. Tot
plegat, per ajudar-vos a fer un salt endavant en la imatge i
la percepció dels vostres productes o serveis.

A aquesta campanya li diem IE PARTNERS, perquè no
considerem la teva empresa un ‘client’ a l’ús, sinó un
company de viatge amb el que compartim objectius i que,
per això, es beneficia d’unes tarifes especials.
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Les marques de fabricant recuperen
terreny enfront les marques blanques
La millora de les perspectives econòmiques i
de la renda disponible s’està notant en les
empreses del sector agroalimentari, que
veuen que les seves xifres de negoci es recuperen. Aquest context, permet que les marques de fabricant recuperin terreny després

d’uns anys de crisi en els que les marques
blanques van experimentar un creixement
imparable pel factor preu. El sector, però,
alerta que cal més inversió en recerca per
continuar desenvolupant productes de valor
afegit. Pág. 16-19

 INFORME

Gràcies a la xarxa de fibra
òptica de gran capacitat
impulsada per l’Ajuntament el municipi del Baix
Camp es posiciona com a
pol d’atracció per a empreses de base tecnològica.

En el punto de mira,
mercados como el italiano,
el alemán, el holandés, el
belga y los países nórdicos

El sector turístico
de la Costa Daurada
confía en el empuje
del complejo

Creix gràcies a la venda
directa al seu celler

La Cooperativa de FalsetMarçà preveu seguir creixent a bon ritme aquest
2017, passant del 7% de
2016 al 10%. Uns resultats
que s’aconsegueixen en
molt bona part sense intermediaris, gràcies a la venda
directa, que representa la
meitat de la facturació, amb
el conseqüent impacte positiu en la rendibilitat. Pàg. 5

Covestro fa marxa
enrere i no tancarà la
seva planta d’MDI
de Vila-seca
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Guivernau
Assessora els seus clients per
fer-los plans a mida
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Tarragona enceta la temporada de
creuers amb el luxós Silver Muse
El primer creuer de la temporada va fer escala a Tarragona en el
que serà un any de rècord. La nova
línia de Costa Cruceros, amb base
estable a la ciutat, farà que les
xifres arribin als 40 vaixells i els
40.000 creueristes, el doble del que
es va registrar l’any passat, que ja va
ser el millor de la curta història d’aquesta modalitat turística a
Tarragona. Pàg. 15

Guivernau Equips d’Oficina exerceix de consultora
en el seu àmbit de negoci, la
impressió i la digitalització
de documents. Des de
Guivernau estudien les
necessitats dels seus clients
perquè disposin de l’equipament que més convé en
cada cas, un exercici en el
que es poden aconseguir
importants estalvis. Pàg.24

L’Estat compromet 10,5 milions d’euros amb els
Jocs Mediterranis Tarragona 2018
L’ultima reunió del Comitè
Organitzador va servir perquè el
director general del Consejo
Superior de Deportes anunciés
que l’Estat aportarà 10,5 milions
a Tarragona 2018, que sumats
als 2,5 que ja s’havien transferit i
a 2 més que arribaran en forma
de patrocini fan que l’aportació
estatal arribi als 15, el que demanava l’organització. Pàg. 8
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Cooperativa de Falset

Ferrari Land arranca motores en su carrera
hacia los 5 millones de visitantes
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Taula rodona

Molt més que empreses TIC
TicSud vol incorporar al clúster els departaments informàtics de les
principals empreses del territori, amb l'objectiu de generar sinèrgies
DANI REVENGA / REUS

UNA CAPÇALERA
DE PRESTIGI

Hi ha molta activitat TIC més
enllà de les empreses del sector i val la pena incorporar-lo al
clúster. Aquest és l'objectiu que
es marca TicSud pels propers
mesos. De fet, els contactes ja
han començat. L'estratègia té
un doble objectiu, guanyar múscul i volum amb la incorporació
de departaments d'informàtica
de grans empreses que sovint
són com petites empreses i
generar sinèrgies que puguin
desembocar en projectes
comuns o aliances que representin oportunitats de negoci
per a les empreses de TicSud.

"No hi ha empreses TIC, TIC
és tot", diu Marc Arza, president de TicSud, que té clar que
"la tecnologia no és una àrea,
sinó que forma part del model
de negoci de la gran majoria
de les empreses, i volem que
visualitzin que aquí, a TicSud,
tenen un centre de recursos i
de reflexió que els pot aportar
molt i ajudar a resoldre reptes". Robert Marquès, el clúster
manager de TicSud, aclareix
que "és una estratègia col·laborativa, però que pot tenir un
redit comercial, perquè és una
manera d'estar a prop d'aques-

La relació entre proveïdors TIC i empreses d’altres sectors és un dels objectius del clúster.

tes empreses, guanyar-nos la
seva confiança, i això pot
donar peu a que si aquesta
confiança es consolida aquestes empreses posin els seus reptes a sobre la taula, i això ha de
ser una oportunitat per a les
empreses del clúster".
Marquès detalla que en els
propers mesos "visitarem les
empreses més importants del
territori, ja ho hem fet amb
algunes d'elles, com Idiada,
Activa Mutua o Lear, i estem
estudiant fórmules per inte-

TicSud ja ha
mantingut contactes
amb grans empreses
del territori com
Lear, Idiada o
Activa Mútua

El clúster creix i potencia les accions comercials

Posem en valor el retorn que té associar la vostra marca
a una capçalera consolidada com la nostra. Des de l’any
2000 som l’única publicació especialitzada en informació
econòmica al Camp de Tarragona, amb una tirada mitjana
de 12.000 exemplars mensuals en paper (8.000 controlats
per OJD el 2016) i una difusió electrònica que arriba a
més de 4.000 subscriptors i els associats de les patronals
CEPTA i Pimec.

EDICIÓ DIGITAL. Indicador d’Economia acaba de
llançar la seva versió digital, que diàriament recull tota
l’actualitat econòmica de les comarques de Tarragona. Els
IE PARTNERS gaudiran d’una oferta de llançament que
consisteix en un baner a aquesta nova web durant el temps
que duri la campanya.

Des del seu naixement al 2014, TicSud ha tingut
un creixement constant en nombre d'empreses
fins arribar a les 44 actuals, amb una junta que ha
passat de 8 membres a 13, i l’objectiu pel 2017
és arribar a les 70. El president, Marc Arza, destaca que "hem crescut, ens hem vinculat a la URV,

ens hem erigit en punt de trobada del sector... ara
és l'hora de donar valor a les empreses". En
aquest sentit, el clúster s'ha reorganitzat alliberant
al clúster manager de tasques internes i potenciant
la seva feina comercial per fer més gran la xarxa on
es poden trobar les oportunitats de negoci.

grar-les al clúster com a associats col·laboradors". Marquès
posa l'exemple d'Lear, que
tenen un sector TIC molt
potent, "però que els costa
atreure professionals del sector
perquè són percebuts com una
empresa d'enginyeria d'automoció". "Ajudant-los a solucionar les seves necessitats consolidarem una relació que pot
generar altres vies en el futur",
relata Marquès.
Les empreses del clúster
veuen amb molts bons ulls
aquesta línia estratègica. Carles
Castilla argumenta que "volem
estar a l'òrbita d'aquestes
empreses, tenen departaments
TIC que es reforçaran molt en
els propers anys, i per això a
elles també els interessa estar a
prop nostre". "És molt important que ens coneguin, perquè
molts cops estan contractant
proveïdors a Barcelona o a
Madrid de serveis que podrien
ser molt ben atesos des del

Els motors
del territori en el
punt de mira
Per tal de ser profeta a la
seva terra, TicSud ha identificat com a oportunitats els
principals sectors econòmics
de les comarques tarragonines, com són el turisme, la
química, el teixit de pimes
industrials i l'agroalimentari.
Dins d'aquest últim sector,
Joan Ramon Guillén remarca
que "hi ha moltes ajudes
econòmiques europees en
'smart agro', ho hauríem de
tenir en compte". El president
del clúster, Marc Arza, està
convençut que "és un sector
molt interessant al que
podem aportar solucions en
termes de sensorització o
altres necessitats, hi ha un
escenari d'empreses molt
atomitzat, però també altres
de molt fortes que estaria
molt bé tenir com a partners". En aquest sentit, les
empreses estan d'acord que
fins i tot en l'era de les relacions virtuals i les gestiones
remotes, "la proximitat física
és encara un actiu molt
important per generar confiança", diu Carles Castilla,
de
Grupo
Castilla.
"Especialment en les primeres etapes, en el disseny, en
el coneixement, i a més si
estàs a prop del client pots
identificar noves necessitats,
noves oportunitats de negoci", apunta Manuel Gutiérrez,
de T-Systems.

territori", diu Castilla. Manuel
Gutiérrez, de T-Systems, destaca el valor afegit que dóna "la
possibilitat que ens associem
sota el paraigua del clúster per
oferir un ventall de serveis més
ampli, poden competir així
amb empreses més grans". 
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VALOR AFEGIT

El líder

La empresa

Gruphelco Industrial consolida su crecimiento
incrementando su facturación un 43% en dos años

Miguel Ángel Rodríguez
Director General de Gruphelco

La empresa de servicios industriales con sede en el polígono Riu Clar cuenta con 600
clientes y prevé ampliar su cartera gracias a la mejora constante en sus procesos
REDACCIÓN / TARRAGONA

Abril

PUBLICITAT I CONTINGUT:
UN EQUILIBRI RENDIBLE

2017

Gruphelco Industrial ha alcanzado todas las metas que se
planteó hace dos años. La
firma,
refundada
en
Tarragona hace 6 años, aunque con más de 20 años de
presencia continuada, ha
abierto un nuevo camino de
expansión tras la consolidación y diversificación de sus
actividades de servicios
industriales.

EMPRESES
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IE PARTNERS vol que la vostra inversió sigui rendible i
aconsegueixi l’objectiu de millorar el vostre posicionament
davant del vostre públic-objectiu, que en molt bona mesura
coincideix amb el nostre lector tipus: el món empresarial
de les comarques de Tarragona. Per això, la nostra oferta
combina el branding de la publicitat clàssica amb el
valor afegit que aporta el contingut informatiu, ja sigui en
format reportatge, entrevista, article d’opinió, etc.

Para ello, durante este último ejercicio, la empresa que
dirige Miquel Ángel Rodríguez
ha reubicado sus dos sedes en
una de mayor superficie y
adaptada a los nuevos tiempos
en L'Hospitalet de Llobregat
con el fin de asentar una base
social en pleno distrito financiero, 'una sede pensada para
crecer donde se dan las mayores oportunidades', explica el
director general.
Gruphelco ha conseguido
ampliamente los objetivos que
se había fijado para este 2016.
Por un lado ha consolidado
una plantilla de 120 profesionales entre propios (100) e
indirectos (20) y ha fichado a
nuevos profesionales altamente cualificados para los nuevos
retos que afrontará en los próximos tiempos.
Este primer objetivo permitirá dar un mayor servicio y prestaciones a una cartera de clientes importante ya consolidada más de 600- e incrementarla
gracias a la reorganización y
reestructuración de la firma
para adaptarse a los nuevos
requerimientos
sociales,

'El reto para el futuro inmediato
es la digitalización de nuestros
servicios para darle más valor
añadido a nuestros clientes'

medioambientales y de calidad, con la máxima garantía y
profesionalidad.

Gruphelco cuenta con
una sede en L'Hospitalet
de Llobregat desde la que
presta servicio a sus
clientes de las zonas
industriales de Barcelona
Por ello, Gruphelco sigue
invirtiendo para tener los
mejores sistemas de gestión del

mercado y a los profesionales
que garanticen la calidad y el
prestigio que acompaña a la
empresa desde su fundación.
Además, los nuevos retos son
consolidar todos los objetivos
alcanzados en estos últimos
años y apostar por otros de
igual importancia y magnitud
que pasan, entre otros, por las
auditorías en eficiencia energética en virtud de las directivas europeas para la consecución de los Acuerdos de París
en materia de protección
medioambiental y el horizonte
de los Planes 2020. 

-¿Cuáles son las líneas
maestras del desarrollo de
Gruphelco Industrial en los próximos años?
Hemos pasado de ser una
empresa focalizada en el
ámbito del mantenimiento de
instalaciones eléctricas a
abrirnos a más áreas. Los
márgenes han bajado, los
clientes quieren optimizar
sus gastos, y en este escenario nos hemos abierto,
hemos diversificado nuestras
actividades y ahora somos
multiservicio. Ahora ofrecemos climatización, frío industrial, área mecánica, contra
incendios y lo último que
hemos incorporado son los
servicios industriales, que
abarcan desde vigilancia a
jardinería, conserjería, y
otros, completando un abanico de servicios que nos convierte en una empresa de
soluciones integrales.

- ¿Con este planteamiento
qué previsiones de crecimiento
en facturación tienen?
Hemos crecido muy deprisa,
y para el año que viene queremos consolidar toda esta
ampliación de servicios y dar
un paso adelante en la digitalización de nuestros servicios,
que es necesario para mejorar
la calidad del servicio que
prestamos a nuestros clientes.
- ¿Con qué objetivo?
Queremos dar servicios por
web y por otras vías telemáticas con el objetivo de dar
más valor añadido a nuestros
clientes. Gracias a esta digitalización
conseguiremos
mejorar la calidad de la atención que prestamos a nuestros clientes, que cada vez
exigen estar más informados
al detalle de lo que hacemos
y como lo hacemos. Será una
prioridad en los próximos dos
años. 

Una empresa
amb
capacitat
d'adaptació
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Les conseqüències del Brexit
Un 68% dels empresaris enquestats creuen que la sortida del Regne Unit
de la UE tindrà conseqüències negatives per a l'economia

7
Gener 201
Els experts posen sobre la
taula un conjunt de conseqüències derivades del Brexit. Hi ha
uns efectes bàsics i després se'n
desprenen unes derivades:
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A l'avantguarda de
la nutrició animal
ORIOL MARGALEF / L’ALFORJA
Tecnovit, empresa d'Alforja que dissenya, fabrica i comercialitza
complements vitamínics destinats a la nutrició animal, ha desenvolupat una nova línia d'additius amb recerca pròpia que obren portes a la companyia a l'exportació. L'empresa, que va facturar 13,2
milions d'euros l'any passat, té previst obrir nous mercats a l'estranger i créixer un 11% global aquest exercici. Tecnovit ha constituït filials a Sudamèrica i l'Europa de l'Est, té en tràmit una nova
societat a l'Àsia, i preveu en tres anys doblar la facturació a l'exportació, fins arribar al 40%.

Internacionalització
L'empresa ha constituït filials
a Colòmbia i Rússia, i preveu
en tres anys doblar el volum
de facturació a l'estranger
cat espanyol fabricant complements vitamínics. Amb a crisi,
la competència es va fer notar
més que mai, i Tecnovit va buscar solucions a l'exportació.
Tanmateix, aviat va adonar-se
que els productes que fabricava deixaven de ser competitius
a l'estranger pels costos afegits
de transport. Calia innovar,
desenvolupar nous productes
amb valor afegit.
Tecnovit va endegar llavors
nous projectes d'innovació
amb el suport del Centre per al

Desenvolupament Tecnològic
Industrial (CDTI), del ministeri d'Economia i Competitivitat,
que han resultat cabdals per al
rellançament de l'empresa.
"Vam començar fabricant i
venent minerals i vitamines a
Espanya i països limítrofs. Amb
l'aposta per l'I+D, la filosofia
de l'empresa va canviar, vam
començar a treballar els nostres propis productes. Els additius són productes de més valor
afegit, més concentrats, amb
molta tecnologia al darrera,
que podem vendre a tot el
món", explica Albert Juanpere,
director de Tecnovit.
L'empresa ha posat en marxa
els últims anys dues granges
experimentals, instal·lacions
destinades a afinar els additius
específics per a l'alimentació
dels porcs i de l'avicultura. Els
additius s'afegeixen al menjar
per millorar el rendiment del
pinso, amb objectius concrets
que s'ajusten a les necessitats
del granger: des d'optimitzar el
creixement dels animals a
millorar la salut intestinal. Un
dels valors afegits al catàleg de
Tecnovit l'ha proporcionat la
tecnologia de micro-encapsulació, que permet controlar l'alliberament dels components
bioactius a l'intestí, on són
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Tecnovit creix a l'exportació amb additius
de nova generació, que multipliquen per cinc
el rendiment dels tradicionals

Una de cada quatre empreses catalanes dedicades a l'alimentació animal que importen
i exporten es troben localitzades a la demarcació de
Tarragona, segons la Càtedra
per la Innovació empresarial
de la URV. Entre aquestes,
Tecnovit és un exemple de
com fer servir la innovació per
donar un nou impuls al negoci. L'empresa, constituïda fa 19
anys, havia tocat sostre al mer-
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"L'exportació ens ha obert els ulls". Com moltes empreses, Tecnovit va començar a vendre a l'estranger per necessitat, per no patir l'estancament del mercat espanyol. I va ser
en aquest procés que va adonar-se que, un cop passada la frontera, els criteris de competitivitat eren uns altres. Albert Juanpere, director de l'empresa -a la foto, amb l'equip
d'exportació- va haver d'aprendre de la nova situació. "Em vaig equivocar. Em pensava
que podríem vendre vitamines i minerals a tot el món. Però els marges no resistien els
costos de transport", reconeix. L'empresa va apostar llavors per innovar i desenvolupar
productes de valor afegit, nous productes que han rellançat l'empresa i que han obert de
bat a bat la porta internacional.

efectius. Això permet reduir la
dosi i allargar la vida útil del
producte. "Els nostres clients
estalvien costos i milloren el
rendiment. Una dosi de producte microencapsulat és fins a

Desenvolupament
Tecnovit té dues granges
experimentals on desenvolupa
productes propis,
amb millors prestacions
cinc vegades més efectiva que
una altra sense micro-encapsular", afirma Juanpere.
L'expansió comercial de
Tecnovit és global. "El consum
de carn augmenta a nivell
mundial. Els productors volen
més quantitat i més qualitat. I
cada vegada es fan menys coses
malament, perquè la regulació

i les exigències sanitàries avancen. A la nostra fàbrica no hi
entren antibiòtics", afirma.
L'empresa, que va crear el
departament d'exportació fa
set anys, ha constituït filials a
Colòmbia i Rússia, i està en tràmits per posar-ne en marxa
una de nova a l'Àsia. El sud-est
asiàtic és un mercat en ràpid
creixement.
"El futur és prometedor. Hi
ha molta competència, empreses de gran dimensió, però la
tecnologia ens ha proporcionat un avantatge que hem d'aprofitar", afirma Juanpere. En
tres anys, preveu doblar el
volum de facturació a l'estranger fins arribar a un 40% del
total de les vendes el 2020, i
això, sense reduir les vendes a
Espanya de vitamines i minerals.
Actualment, Tecnovit partici-

pa en un projecte en el marc
del Clúster Aqüícola de
Catalunya, que pretén desenvolupar una línia nutricional
específica millorada per a l'en-

Tecnologia
La microencapsulació permet que els principis
actius de Tecnovit s'alliberin a l'intestí dels animals,
on són més efectius
greix de peixos de consum en
captivitat. A més, l'empresa
proporciona serveis d'assessorament específics a clients,
com disseny de dietes específiques i formulació, programes
de modelització i caracterització, i controls de qualitat en
laboratori. 
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-Incertesa, durant tot el procés
i una vegada culminat el
procés el Brexit haurà generat força incertesa: les condicions com s'aplica, l'efecte
que pot tenir sobre el conjunt de l'economia,... Els
empresaris del RADAR no
veuen gaire clar que el
Brexit s'arribi a fer. Només
un 9% diuen amb seguretat
que es produirà i un 24%
encara
declaraven
al
Desembre que probablement no es produiria.
-La contracció de l'economia
britànica. Els experts esperen que, almenys en el curt
termini, l'economia britànica se'n ressenti i això suposa
menys Importacions de
béns i també menys sortides
a l'exterior per part dels
turistes britànics.
-La depreciació de la Lliura.
Les dades així ho indiquen
ja ha començat a passar. La
depreciació de la lliura
encareix les compres dels
britànics a l'exterior i fan els
seus productes més competitius.
Aquests efectes bàsics tindran
conseqüències en les economies europees i també en la
nostra. Un 11% dels turistes
que arriben a Catalunya són del
Regne Unit, percentatge que
puja fins l'xx% a la província.
D'altra banda, UK al 2016 va
suposar el 8,6% les exportacions espanyoles.
Preocupació entre
els empresaris
Aquest darrer trimestre s'ha
preguntat als empresaris del
RADAR Cambra -l'enquesta
que Ceres realitza per a la
Cambra de Comerç de Reuscom veien aquest tema, el
Brexit. El que sembla clar és
que el Brexit porta clarament
conseqüències negatives. El
68% dels empresaris del
RADAR creuen que el Brexit
serà negatiu per només un 6%
que creuen que podria ser positiva. Els dos aspectes que els
empresaris del RADAR creuen
que es veuran més afectats són
les inversions de UK a
Catalunya i l'arribada de turistes

britànics a Catalunya. A molta
distància es troben les exportacions o la deslocalització d'empreses.
Val a dir, però, que l'economia del territori està estretament lligada i les conseqüències
que pot tenir en l'arribada de
turistes pot tenir repercussions
en la resta de les activitats. Un
exemple molt il·lustratiu: el
mecànic que arregla tractors
pot veure la seva activitat afectada si els hotels i restaurants
compren menys fruita i verdures dels pagesos locals i aquests
deixen de necessitar tant de
manteniment. Tanmateix, els
empresaris no creuen que el
Brexit afecti a les seves vendes a

Creu que el Brexit finalment
es portarà a terme?

Percepció general sobre la
sortida de UK de la UE

Afectació del Brexit a diferents aspectes

Les inversions
d’empreses
britàniques i el
turisme, principals
preocupacions
UK, considerant que només un
30% es mouen en un àmbit
internacional.
Per últim una dels efectes que
es preveuen del Brexit és que
augmentin les tensions entre
estats i nacions que es volen
independitzar, ja sigui entre UK
o Escòcia, però també entre
Espanya i Catalunya o el País
Basc. Els empresaris del
RADAR creuen que tindrà poc
efecte, però fins un 12% creuen
que augmentaran les possibilitats que Catalunya esdevingui
independent.

Cal tenir en compte que l'enquesta sobre el Brexit es va dur
a terme al mes de desembre i
que algunes coses han canviat
des de llavors, com la confirmació per la primera ministra
Theresa May de la sortida de Uk
i que aquesta seria una sortida

completa i dura. Tanmateix,
quan es va preguntar al RADAR
només un 9% afirmava amb

seguretat que aquesta sortida es
produiria i gairebé una quarta
part creu que no es produirà. 
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LES TARIFES
IE PARTNERS premia la continuïtat amb descomptes de
més del 50% en les nostres tarifes de publicitat, oferint els
continguts i la presència a la pàgina web com a contrapartides
gratuïtes.

Redacció i publicitat: C/ Illes Medes 6-10 43203 Reus · continguts@indicadordeeconomia.com · comercial@indicadordeeconomia.com · Tel. 977 12 75 92 · Fax 977 12 70 30

Un 'renacentista'
del siglo XXI

PROPOSTA TIPUS
Inserció de quart de pàgina (10 mòduls, 5 x 2)
en pàgina parell i a color a l’edició mensual de paper.
Reportatge, entrevista o articles d’opinió
(a concretar amb l’empresa).
Baner a la versió digital durant la vigència de la campanya.
Preu oferta 6 mesos:

449 €

per mes

Preu oferta 9 mesos:

399 €

per mes

Preu oferta 12 mesos: 349 €

NOTA: a aquests preus s’hi ha de sumar un 21% d’IVA

per mes

Desde hace cuatro años profesor
asociado de Psicología de Grupos en
la Facultad de Psicología de la
Universidad de Barcelona y consultor
de IDD Innovación y Desarrollo
Directivo. Proviene del mundo de la
empresa privada, donde ocupó cargos directivos en las áreas de formación y estrategia de relevantes
compañías internacionales (entre
otros proyectos se encargó de la
apertura de mercado de Apple Retail
en España). Se ha especializado en
trabajos de "influencia y liderazgo" y
ha entrenado a más de una veintena
de altos cargos con cientos de personas bajo su cargo. Se considera
un poco "renacentista", en el sentido de interesarse por disciplinas
tanto científicas como humanísticas.
Le apasiona la neurociencia y sus
últimas investigaciones se centran
en aplicar ese conocimiento al
mundo de la empresa.
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Unai Vicente, director del postgrado universitario CEPTA-UB en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Competencias

“La gestión de las emociones condiciona el
éxito o el fracaso de una organización”
Los viernes y sábados, a partir del 17 de febrero y hasta el 17 de junio, las aulas
de formación de la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona
(CEPTA) en la Avenida Roma acogerán un postgrado presencial que nace como
fruto del acuerdo entre la patronal y la Universidad de Barcelona a través de la
- ¿Qué le diría a quién se le pase por la
cabeza, 'bien, un curso más de liderazgo, ¿qué tiene de especial'?
Que las empresas todavía se rigen por
modelos atrasados, que provienen de
escuelas de negocio y que se impartieron en los años 90 y principios de los
2000. Al trabajar en consultoría, en
contacto con los centros de trabajo, te
vas dando cuenta de que, además de
esos patrones obsoletos, hay vicios
adquiridos y mucha desprofesionalización, lo que se traduce directamente en
una enorme falta de competitividad. Y
ahí hay mucho trabajo por hacer.
- ¿No está todo inventado?
Quizá, pero cuando comparas las buenas prácticas en otros países, no tiene
porque ser en EEUU o Alemania, -porque empresas que lo hacen bien hay en
todas partes-, y cuando observas la
carencia tan grande de que se transmita todo ese conocimiento… entiendes
la utilidad, en términos de rendimiento
empresarial, de paliar esa falta de entrenamiento en habilidades, que nosotros
ya detectábamos en los masters de la
universidad, mediante un postgrado o
curso superior.
- ¿Dónde ponen el acento?
La idea es actualizar contenidos, estrategias y acciones en un curso exprés
(110 horas) para suplir la carencia de
habilidades en aspectos clave de la
comunicación, la gestión de la información… y otra serie de buenas prácticas
en el ámbito de los recursos humanos,
como la retribución, los planes de desarrollo personal, la selección o el cuidado del talento.
- ¿Qué vicios adquiridos detectan con
más frecuencia?

consultora IDD Innovación y Desarrollo Directivo. El objetivo, encauzado a través
de una metodología innovadora y bautizada como 'Ad-Hoc Training Emotions', persigue la mejora de competencias y habilidades para lograr el compromiso y la
mejor integración de los equipos de trabajo.

Cuando estudias la psicología de los visión de mayor amplitud. Cuando congrupos te das cuenta que, al final, se tratas a alguien para un servicio técnico
repiten patrones disfuncionales de no sólo necesitas que repare la máquimanera habitual. Una organización no na sino también la confianza de un
deja de ser un grupo, y normalmente cliente que está teniendo problemas
nos encontramos los mismos proble- con ella; quieres una persona capaz de
mas, casi siempre relacionados con la gestionar las emociones de otro ser
comunicación, que provocan, por humano.
ejemplo, una penosa gestión de conflic- - Suena bien, pero ¿tiene ese humanistos. Al final no dejan de ser habilidades mo encaje en el mundo real?
que yo pongo como integrante del Se requiere una visión más analítica
grupo y que definen las dinámicas sobre las conductas personales, de
internas de ese grupo.
Hablamos de lo que yo
soy, con mis virtudes y mis “Hay que cuidar las emociones si quieres
defectos, y de lo que vuelcuidar el ambiente de trabajo
co en el grupo.
- Esto nos conduce a un
y la productividad”
clásico: ¿Actitud o aptitud? ¿Qué primaría usted en un proce- modo que converjan las dos vertientes,
so de selección?
la riqueza del individuo y los objetivos y
En su momento me tocó hacer mucha estrategias que rigen el core business
selección y creo que con cierta frecuen- del negocio. Tiene su truco y su arte,
cia los criterios no son correctos. pero pueden convivir perfectamente.
Primer error: se piden competencias - Sin embargo, los empresarios acosfácilmente enseñables, es decir, deter- tumbran a pedir más FP superior y perminadas habilidades técnicas, cuando files técnicos muy especializados.
lo que realmente necesitas es una per- Pienso que no son perfiles excluyentes,
sona motivada que sea capaz de sociali- ni blanco ni negro. Estamos en la era
zar bien e implicarse, con unos rasgos de la interdisciplinariedad y la converde personalidad que faciliten el proce- gencia de habilidades y van cayendo las
so de encaje e integración. Es relativa- barreras. Los criterios técnicos pesan lo
mente fácil enseñar a alguien a manejar suyo, pero las habilidades de la persona
Excel, pero ese plano humano se entre- se tienen cada vez más en considerana desde casa, con educación, expe- ción.
riencias, vivencias… traes tu vida al - La senda de la archinombrada inteligencia emocional…
grupo.
- Sin embargo, las ofertas de empleo se La inteligencia emocional es importanorientan hacia lo técnico…
te en tanto en cuanto las emociones son
En el fondo perseguimos un cambio en importantes para la productividad de
dónde pones el foco, que te exige ser una persona. La neurociencia nos ensemucho más estratégico, tener una ña que están tan fuertemente arraiga-

das a la esencia del ser humano que
resultan un factor determinante. Las
emociones tienen un impacto directo
sobre la corteza, que es el centro superior de mando responsable del procesamiento cognitivo, la analítica, la lógica… La parte evolutivamente más
reciente y sofisticada está ampliamente
condicionada por esa parte más primitiva, la amígdala, donde residen los
mecanismos de supervivencia, miedo,
huída… Tiene el poder de 'apagar' literalmente los procesos cognitivos superiores del cerebro. Por tanto, tienen
mucho que decir en el éxito o el fracaso de una organización.
- ¿No es una moda?
Es más bien una evidencia. Hay que cuidar las emociones si quieres cuidar un
ambiente de trabajo y su productividad,
una comunicación y una afectividad
entre un grupo de personas.
- Del 1 al 10, ¿cómo se va adaptando la
empresa catalana a esta filosofía de
gestión del talento?
No sabría darte una cifra, porque hay
diferencias. Las que están en un entorno más competitivo y más volátil, por
ejemplo, las tecnológicas, sí se ponen
las pilas. Necesitan competitividad
máxima a toda costa, y por tanto agilidad y equipos muy motivados. Las que
tienen menos competencia en su mercado van más despacio. 

www.iddconsultoria.com
Text: Roberto Villarreal / Tarragona
Foto: Xavi Jurio
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