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GRANS MARQUES QUE 
TOTS CONEIXEM USEN 

NOVES BRÚIXOLES PER A 
GUIAR ELS SEUS 

NEGOCIS  





Què és el propòsit (i què no)?
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Noves brúixoles per a guiar els negocis

El propòsit es la raó de ser 
(aspiracional i a llarg termini) de 
l’organització més enllà del benefici 
econòmic. Propòsit: Transformar el 

sector energètic apostant per 
l'energia solar com a font 
inesgotable i sostenible en un 
nou model energètic.

El propòsit



Què és el propòsit (i què no)?
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Noves brúixoles per a guiar els negocis

El propòsit va més enllà de la proposta 
de valor de l’organització (productes i/o 
serveis) i orienta l’impacte i els 
criteris de funcionament de 
l’organització.

Propòsit: Fer brownies per a 
poder contractar persones.

El propòsit



Què és el propòsit (i què no)?
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Noves brúixoles per a guiar els negocis

El propòsit és intencional i comporta un 
compromís a tots els nivells, 
departaments i àrees de 
l’organització i una promesa (i una 
demostració en accions concretes) a tots 
els seus grups d’interès: treballadors, 
clients, comunitat local, col·laboradors, 
etc.

Propòsit: Aportar la millor 
alimentació als més petits des 
de la primera mossegada.

El propòsit



Per què?

PER A ADAPTAR-SE ALS 
REPTES SOCIALS PROPIS 

DEL NOSTRE SEGLE



São Paulo, Brasil



Buttonwillow, Califòrnia (U.S.)



The School Strike for Climate – London (U.K.) –
febrer de 2019



Un món en transformació

Evidències contrastades

Els reptes globals del segle XXI

Canvi climàtic · Desigualtat · Exclusió social · 
Conflictes armats · Atur · Migracions forçades

Vs
Creixement econòmic sense precedents · Revolució 
Tecnològica · Transformació Digital · Augment de 
l’esperança de vida

Aquesta és la doble realitat del segle 
XXI.

1%
De la població mundial és més 

rica que el 99% restant.
72%

De les empreses proveïdores de 
multinacionals opina que el canvi 

climàtic presenta riscos que 
podrien afectar significativament 
les seves operacions, ingressos o 

despeses.75%
De la població no confia en les 

empreses.

Fonts: Intemón Oxfam Mauna Loa Observatory – Jan. 2016; Ipsos Mori; From Agreement to Action: Mobilizing Suppliers Toward a 
Climate-Resilient World, BSR (2016) .

I al centre d’aquesta realitat, en les dues cares de la 

moneda, es troben les empreses.



I QUIN ÉS EL NORD QUE 
AQUESTES BRÚIXOLES 

NO VOLEN QUE 
PERDEM?

EL DE LA SOSTENIBILITAT



Però …

QUÈ ÉS LA 
SOSTENIBILITAT?



Maximitzar perllongar el 
benestar personal i 

col·lectiu



I …

LA SOSTENIBILITAT A 
L’EMPRESA?



Maximitzar perllongar la 
posició favorable de 

l’organització



La resposta del món empresarial

Davant dels reptes del nostre segle, s'està efectuant un canvi històric i global de 
cultura empresarial centrat en la consideració de tots els grups d’interès i 
vehiculat a través del concepte de sostenibilitat.

Aquest canvi representa una oportunitat per a aprofitar el poder de les 
organitzacions per a contribuir a afrontar els majors desafiaments de la 
societat i construir una economia més inclusiva:

“In 10 years time, people will say it’s inconceivable that 
business was done any other way. 

The notion that a company can only care about profit will 
be seen as old-fashioned and irresponsible.”

Lorna Davis, CEO of Danone Wave

Un món en transformació



Què és la sostenibilitat (i què no)?

Algunes empreses tenen en marxa iniciatives socials i mediambientals que es poden encabir 
en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i/o Gestió 
Mediambiental.

… PERÒ, HAN REALMENT INTEGRAT LA SOSTENIBILITAT?

La resposta, en essència, és que NO.

Per què no? Perquè ...

• La sostenibilitat NO és tenir un departament de RSC, un pla mediambiental 
o un informe de sostenibilitat elaborat amb l'estàndard GRI.

• La sostenibilitat NO és un conjunt d’iniciatives responsables independents 
entre sí orientades a millorar la marca de l’organització.

La sostenibilitat



• La sostenibilitat és la determinació d’assoliment d’un 

propòsit de generació d’impacte 
positiu present en totes les decisions 
organitzatives.

• La sostenibilitat és una manera d’entendre la gestió de 

l'organització on es busca generar valor social, 
mediambiental i econòmic per a tots 
els grups d’interès, no només per als 
accionistes.

• La sostenibilitat és la integració en cascada d’una 
visió amb impacte social i mediambiental a l’empresa, 
des del model de negoci fins als objectius específics, les 
operacions, els indicadors i la comunicació. 

Què és la sostenibilitat (i què no)?

Visió Model de 
negoci 

d’impacte

Objectius 
específics Metes

Operacions 
amb 

impacte

Pla 
d’acció 
anual

Quadre de 
comanda.

Alineació 
interna

Relat 
comunicatiu

Operacions
“Doing things in an
impactful way”

El “com?”

Impacte 
organitzatiu
“Doing impactful
things”

El “per a què?”

Propòsit

La sostenibilitat



El camí de transformació cap a la sostenibilitat

La sostenibilitat

Canviar la mentalitat de les organitzacions per a incorporar la cultura de la 
sostenibilitat i aprofitar les oportunitats que representa és un repte de 
transformació organitzativa i, per tant, no es construeix des de zero. Es 
parteix de la base de les iniciatives ja posades en marxa, dotant de propòsit i 
coherència l’actuació de l’organització en base a estàndards de referència en 
sostenibilitat.

Etapa 1
Etapa 2

Etapa 3 

Etapa 4 

Etapa 5 

Projectes aïllats emmarcats en 
RSC

Pràctiques organitzatives 
sostenibles

Innovació empresarial 
alineada amb la sostenibilitat

Cultura organitzativa alineada 
amb la sostenibilitat

Propòsit empresarial 
d’impacte positiu

Integració de la sostenibilitat en l’activitat de negoci(-) (+)



El paraigües de propostes d’intervenció de la sostenibilitat

La sostenibilitat

Economia 
Circular

Economia 
del Bé 
Comú

Economia 
Verda Moviment 

B Corp

Economia del 
Benestar

Indicadors 
ODS

Economia 
BlavaValor 

Compartit

Sostenibilitat
• Entre les diferents teories i marcs que s’han desenvolupat al 

voltant del terme sostenibilitat trobem un aspecte en comú, una 
base: una alineació dels objectius socials, mediambientals i 
econòmics.

• Un dels marcs més adoptats és el dels indicadors ODS definits 
per la ONU. Aquest actuen com a referència d’acció per a 
empreses privades, públiques, governs i organitzacions del tercer 
sector, definint l’Agenda 2030. Els 17 objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i les 169 metes associades 
es defineixen com el camí cap a la prosperitat, l’equilibri ecològic 
i el benestar universal. 



El moviment B Corp

La sostenibilitat



La mesura i la definició estratègica d’impacte

No es pot 
gestionar el que no 

es mesura. 

Els indicadors i el quadre de comandament de l’impacte 

Per a situar la sostenibilitat al centre de 
l’empresa, és necessari fer un pas més en 
la definició estratègica i no només 
desenvolupar el propòsit i la proposta de 
valor, sinó també definir objectius 
específics i els indicadors 
amb els quals es podrà 
mesurar, validar i millorar 
l’impacte social i 
mediambiental de l’empresa.



El quadre de comandament de l’impacte és una 
eina de gestió i anàlisi de la sostenibilitat que 
mostra de manera concisa les mètriques més 
rellevants, els objectius associats i l’acompliment 
actual. 
Idealment, el quadre de comandament va associat 
al pla estratègic de l'empresa i serveix com a pont 
entre la mètrica i l’estratègia, per així poder 
prendre decisions no només en base 
a l’acompliment econòmic sino també 
al l’acompliment social i 
mediambiental.

La mesura i la definició estratègica d’impacte

Els indicadors i el quadre de comandament de l’impacte 
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Exemple de quadre de comandament

La mesura i la definició estratègica d’impacte

Els indicadors i el quadre de comandament de l’impacte 



I… ¿Com es mesura l’impacte?

Per a mesurar l’impacte s’han de definir dos tipus 
d’indicadors que capturen totes les dimensions de 
la sostenibilitat:

A. Indicadors d’impacte, és a dir, 
mètriques relacionades amb el canvi que es vol 
generar, amb el model de negoci 
d’impacte.

B. Indicadors de gestió de l’impacte, 
és a dir, mètriques relacionades amb la gestió 
diària, amb les operacions amb impacte.

Referència: 
indicadors 

d’impacte dels 
ODS

Referència: 
indicadors de 

gestió responsables 
estandarditizats

La mesura i la definició estratègica d’impacte

Els indicadors i el quadre de comandament de l’impacte 
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És important destacar la necessitat de 
traslladar la información del quadre de 
comandament de l’impacte a l’esfera pública, 
el·laborant informes anuals de 
sostenibilitat per rendir comptes 
sobre l’acompliment econòmic, 
social i mediambiental de 
l’empresa.

La mesura i la definició estratègica d’impacte

La transparència de la informació no financera 



La divulgació de la informació no financera de 
l’empresa pot convertir-se en un espai de 
comunicació bidireccional i, a més d’informar, 
contribuir a enfortir la relació amb 
els grups d’interès, completar i 
aportar rigor al relat comunicatiu 
i afiançar el compromís de la 
companyia amb la sostenibilitat.

La mesura i la definició estratègica d’impacte

La transparència de la informació no financera 



Raimon Puigjaner
rpuigjaner@r4sgroup.com
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