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Què és l’RSE. Elements metodològics
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Objectius, iniciatives, bones pràctiques
Identificació i priorització Materialitat
Identificació i diàleg Stakeholders
Rendició de comptes amb transparència

Vector
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Vector
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L’RSE com un procés adaptatiu
No cal canviar.
Sobreviure no és obligatori.
W. E. Deming

L’espècie que sobreviu no és la més forta ni
la més intel·ligent sinó la que s’adapta
millor al canvi.
Charles Darwin
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El mapa estratègic
Valor
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Processos
interns
CAPITAL HUMÀ
CAPITAL
INFORMACIÓ
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Confiança financera, Accés a finançament
Gestió del Risc, Qualificació del Risc, Millor Ràting
Expectatives de sostenibilitat econòmica, Resultats econòmics
Creació d’ocupació, Impacte econòmic territori, Inversió comunitat
Valorització de la Reputació, No volatilitat
Accessibilitat als diferents segments, Base de la Piràmide
Accés a mercats, Vendes
Fidelització
Reputació, Reconeixement
Aportació de valor als Stakeholders
Processos respectuosos ambientalment i socialment
Respecte Drets Humans, Laborals, Econòmics, Socials i
Culturals, Compliment de normes, Qualitat
Evitar litigis, Sintonia amb reguladors, I+D+I
Captació i retenció del talent, Transparència informativa
Conciliació de la vida laboral i familiar, Diversitat
Clima laboral, Gestió Alternativa de Conflictes
Enfortiment de la capacitat de Gestió del Canvi
Acció social amb els treballadors: voluntariat corporatiu...
Bon Govern, Ètica directius, Mesures anticorrupció Estratègies
col·laboratives, Parteneriats estratègics
Compromís, Creació Disponibilitat i Alineació estratègica
Josep Maria Canyelles 2005

De la Q a l’Excel·lència Social
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processos
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Organitzacions
ben gestionades

Triple Win

Governs i Responsabilitat Social

Responsabilitats
Empreses grans, mitjanes i
petites van incorporant polítiques
de millora de la seva
responsabilitat davant la societat

El Sector Públic, que té la responsabilitat de la cohesió social i el desenvolupament, valora el foment de l’RSE com
una oportunitat, i alhora millora l’RSA

Les organitzacions socials exerceixen
pressió alhora que estableixen vies de
col·laboració: La gestió de la pròpia
RSO esdevé un repte de coherència
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à Entenc l’RSE com una dimensió estratègica del
model d’empresa i aposta per les estratègies de
base col·laborativa.
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à Defenso la singularitat del model en cada
organització i l’especificitat de l’RSE, l’RSA (de les
Administracions), l’RSO (de les Organitzacions
socials) i l’RSU (de les Universitats).
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empresarial
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à Desenvolupo el concepte de Territoris socialment
Responsables, com una aposta per posar en
valor l’RS de totes les parts i la creació de valor
des de les aliances estratègiques, l’aprofundiment
en les sinèrgies.
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à Brindo part de la seva dedicació al foment i a la
comunicació per ajudar a fer comprendre el
sentit profund d’aquest enfocament de gestió i
l’oportunitat de treballar en una agenda comuna
d’interès empresarial i social.
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