
“La Diversitat,
element per a la millora de la competitivitat I la 

productivitat empresarial”



On hi ha més 
desenvolupament i per què?



SAVIESA

“No puc resoldre problemes amb les eines “No puc resoldre problemes amb les eines 
emprades per a crearemprades per a crear--los”los”

Albert Einstein



Patrimoni de la Humanitat

“La Diversitat Cultural
genera el desenvolupament de la humanitat”



Naciones Unidas

“La Diversitat es manifesta de moltes formes. Generalment es
pensa en ella en termes d’atributs obvis – diferències d’edat, 
raça, gènere, habilitats personals, orientació sexual, religió i
idioma.

La Diversitat en termes d’antecedents, experiència professional, 
habilitats i especialització, valors i cultura, així com classe social; 
és un patró que preval”



Testimoni

“Una força laboral diversa incrementa la 
innovació en el desenvolupament de 
producció i en els procesos de producció. La 
Diversitat ens ajuda a crear major valor en  
solucions per als nostres clients en més
productes, i amb menor inversió de capital”

Charles O. Holliday
Conseller Delegat i Director General 

de  DuPont



Complir les lleis sobre antidiscriminació és un IMPERATIU EMPRESARIAL i 
és la base del desenvolupament social i democràtic

• concepte legal

• socialment correcte

• eficaç i rendible

• Inclou: gènere, raça, nacionalitat
d’orígen, religió, discapacitat, 
cultura i orientació sexual

D’Igualtat a Anti-discriminació

Característiques

“Igualtat i antidiscriminació”



Empreses amb política corporativa 
de gestió de la Diversitat

Siemens
Unilever
Accenture
WestLB AG
Deutche Bank
Toyota Motor Europe 
Air Products
British Telecom
Ikea Services B.V.
IBM Belgium sa/nv 
Guidant Corporation 
Shell International 
Hewelett-Packard SARL 
Deutche Lufthansa AG
Deutche Telekom Group
DaimlerChrysler AGCommerzbank AG
Lilly Deutschanlad
Cambell Germany
Allianza AG

Sara Lee International
Instituto Europeo para la Gestión de la 
Diversidad (European Institute for
Managing Diversity)
Bright Horizons Family Solutions
Booz Allen Hamilton Inc. 
Cadbury Scheweppes plc 
Propter & Gamble Europe SA 
Philips International B.V.
British American Tobacco plc
Jansen Pharmaceutica N.V. 
AB Volvo
BP plc 
TOTAL
BD Europe 
UBS AG
SAP AG 
UCB Group
Ford



Motors i tendències als escenaris actuals

Motors Velocitat del 
canvi

Tecnologia de la 
Informació i 

telecomunicacions

Tendències Globalització Diversitat

La creixent velocitat del canvi i els avenços en Tecnologia de la Informació i 
telecomunicacions posen en evidència la naturalesa global 

i diversa de la terra.



Les noves realitats

L’evidència de les diversitats que habiten aquest món es 
converteixen en el nou paradigma d’aquesta era

• El 52% de la població és femenina

• El 10% de la població és blanca, el 90% 
és gent de color

• L’Islamisme és la religió més
practicada

• El 12% de la població té algun tipus de 
discapacidad

• El 10% de la població és homosexual

• El mandarí és l’idioma matern més
parlat, seguit de l’espanyol, tot i que 
l’anglès és el més comú en els negocis

Características 
de la Diversitat

Diversitat



Religió



De la Divisió a la Diversitat
Divisió demogràfica

Àrees de 
creixement 
demogràfic

El 95% del creixement demogràfic es produeix en els països en vies de 
desenvolupament



De la división a la diversidad
División económica

àrees amb 
més0r    
creixement
econòmic

Entre 1975 i 2003, a 69 dels 114 païses en vies de desenvolupament l’ingrès
per càpita declinà, als 45 restants 45 només es produí un increment de l’1%



De la división a la diversidad
División política

Democràcies

Ex-comunistes

Dictadures

Règims 
basats en la
religió

Àrees i països amb diferents estils de govern; des del “un país, dos sistemes” de la  
Xina, a la participació directa dels ciutadans de Suïssa, on els assumptes importants 
els decideix la totalitat del país 



De la divisió a la diversitat
Divisió productiva

Agrícola

Pre-
industrial

Industrial

Tecnològica

De les economies agrícoles de la major part d’Àsia i Àfrica, a l’economia 
basada en l’alta tecnologia de Califòrnia



De la divisió a la diversitat
Divisió digital

Àrees amb
major ús
de la 
tecnologia

El 10% de la població d’Àfrica ha utilitzat un cop a la vida el telèfon, mentre que
als EUA, un metge pot realitzar operacions a distància als seus pacients



D’immigració a moviment de talent

Les persones es mouen en un món sense fronteres, en busca de qualitat de vida, 
oportunitats de treball, oportunitats d’inversió, recerca de coneixement i tecnologia, 
necessitats de salut, projecció ideològica 



De la divisió a la diversitat
Divisió social

Necessitats físiques i sociològiques: alimentació, vestimenta, vivenda....

Seguretat

Sentit de pertenyença - afecte

Autoestima

Realització personal

Les necessitats i aportacions dels ciutadans depèn de si estan en 
etapa de Autorealització o en la de Supervivència? 

Piràmide  de las
necessitats, de 

Maslow



La dona, motor de desenvolupament

Malgrat tot només ocupen  el 6.8% de llocs de presa de decisió,
2% en consells d’administració

• més universitàries, doctores, jutgesses i
treballadores a les administracions públiques;

• 2 de cada 3 noves empreses 
• creen més del 70% nous llocs de treball; 
• decideixen el 80% de compra de productes/serveis 
• 25% de les llars a la UE tenen una dona cap de 

familia.  
• 50% del govern central en España; 
• les Directives de la UE fixen paritat del 40/60 

homes/dones en llocs  de presa de decisió 
• 40% de la població mundial veurà créixer

l’economia femenina gràcies a micro-crèdits
• una de les 100 persones més riques del món és una 

dona xinesa, 
• dones al poder: Francia, Estats Units, l’India, 

Alemanya, Xile. Argentina, Filipines…. 

Realitats

Món en femení



TEMPS – de mesura a recurs

Un estudi realizat por l’IEGD mostra que: el temps de presència de les 
persones en el lloc de treball ja no és indicador de productivitat

•El 88% dels empleats creuen 
que treballen més hores de les 
que deuen 

• El 68% estima que treballa 
sota pressió

•El 60% no té temps per acabar
la seva tasca

•El 71% se sent utilitzat per 
l’empresa

•El 57% està “cremat”

Recurs

Mesura



Regions i Ciutats 
Gestionen la Diversitat

Ciutats i Regions operen com a macro empreses per garantir la seva 
sostenibilitat:

Creen un entorn de suport que atreu empreses i talent

Ciutats i regione preferides per la seva gent per
Viure – Treballar – Invertir

Indicadors de ciutats preferides:
World Class Cities

T3 – Tolerància, Talent – Tecnologia
I4 – Intel·ligència – Innovació- Inversió - Inclusió 

Avui les empreses s’instal·len allà on està el TALENT que necessiten
Y el TALENT busca qualitat de vida i treball



Gestió de la Diversitat
Definició i enfocament

Enfocament

• Fer coincidir els objetius personals d’empleats/des amb els corporatius de 
l’empresa
- Contribuir a la conciliació de la vida personal i profesional
- Adaptar els objetius professionals dels empleats a les necessitats de l’empresa
- Integrar tots els agents interns i externs en el desenvolupament de la 

organització, a través d’objetivos comuns.

La Gestió de la Diversitat és un imperatiu empresarial, no una moda 
passatgera

Definició

• La Gestió de la Diversitat és una estratègia corporativa orientada a la creació
d’un entorn de suport d’inclusió pels perfils diversos de les persones, que 
optimitzi l’eficàcia del procés empresarial. Un clima de satisfacció per als/les 
empleats/des genera resultats.



Por què gestionen la Diversitat les organitzacions?

I- contribueix a l’eficàcia i
sostenibilitat de l’organització

II- compleix amb la normativa legal

III- és socialment correcte



Beneficios corporativos empresarial
Empreses amb Programes de conciliació en Actiu 

Beneficis

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Mejoró la capacidad global de gestión
Evitó costes de litigación

Facilitó el acceso a los nuevos segmentos del mercado
Redujo nivel de absentismo

Redujo rotación
Ayudó a superar época de escasez  de empleados  

Promovió el nivel de servicio  y la satisfacción del cliente
Mejoró la innovación y creatividad de los empleados 

Mejoró la motivación y la eficacia de personal existente
Ayudó a atraer y retener personas con alto talento

Promovió la reputación de la organización
Reforzó los valores culturales en  la organización

% d'empreses que han identificat el benefici com a important o molt important

Serie1

Fuente: Consts & Benefits of Diversity Management - CSES 
encuesta realizada por CSES para la Comisión de la Unión Europea



Model Estratègic – Gestió per la Inclusió de la Diversitat

Planificación / Implementación 
de la Política de Diversidad

Política  
RR.HH.

Diverses

Ordenança
Corporativa

Conciliació

Comunicació

Anàlisi 
Perfil RR.HH. 

crítics

Medició
Avaluació

Sensibilització 
/ Coneixement

Programes RSC

Compromís
Corporatiu



Gestió de la Diversitat Resultats

Beneficis regionals

Atrau talent divers
persones amb qualificacions
persones con habilitats

Atrau inversions
empreses 
crea treball

Genera cultura
activitats d’oci
entorn lúdic

Desenvolupa educació
centres docents
coneixement

Tecnologia
al servei de la societat
al servei de les empreses

Genera entorn d’inclusió a tots
els seus públics

La Gestió de la Diversitat en regions i ciutats crea un desenvolupament sostenible 
entre els recursos naturales i les expectatives dels seus residents



Gestió de la Diversitat Resultats

Beneficis empresarials

Augmenta l’eficàcia 
Treball en equip 
Reunions 
Relacions interpersonals

Augmenta la innovació i creativitat

Atrau talents
Evita la fuga d’empleats clau /cost de 

substitució
Redueix l’absentisme

Evita/elimina el temps perdut 

Estimula la retro-informació per
involucrar tots els seus públics 

Augmenta l’eficàcia de les comunicacions

La Gestió de la Diversitat permet obtenir resultats favorables mitjançant la gestió de 
persones en l’empresa, alhora que millora les relacions amb els agents de l’entorno.



Gestió de la Diversitat Resultats

Inclou tots els públics externs

Personalitza productes i serveis per fidelitzar
el cliente

Estableix relacions de partenariat amb
proveïdors i administracions

Uneix els diversos agents en la consecució
d’objetius comuns
Elimina les barreres a la seva integració 
Repta la rutina i obre noves opcions

Contribueix a la imatge corporativa externa

Agumenta valor i resultats per accionistas

Beneficis Externs

La Gestió de la Diversitat permet obtenir resultats favorables mitjançant la gestió de 
persones en l’empresa, alhora que millora les relacions amb els agents de l’entorn.



Gestió de la Diversitat Resultats
Beneficis per les persones

Satisfacció en l’entorn laboral
aportació a objectius
orgull de pertànyer

Baixa conflictivitat
confianza en el entorno
relaciones interpersonales

Desarrollo personal
enriquecimiento cultural
habilidades personales

Desarrollo profesional
plan de carrera
formación continua

Conciliación 
potenciar vida profesional
armonizar vida familiar
disfrutar vida personal

Gestión de los tiempos
según preferencias personales

La Gestión de la Diversidad permite obtener resultados favorables mediante la gestión 
de personas en la empresa, al mismo tiempo que mejora las relaciones con los 

agentes del entorno.


