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• En aquest treball presentem les organitzacions com a éssers vius amb una estructura i capacitats 
similars a l’ésser humà. 

• Es parteix de la proposta de Rudolf Steiner (1904 ) i del Model Orgànic que contempla les 
organitzacions de manera holística.

• La COVID 19 ha posat en relleu la vulnerabilitat de persones i organitzacions i la necessitat de models de 
gestió i de relació diferents. 

• Les organitzacions han de contemplar indicadors financers i no financers per a desenvolupar una gestió 
eficient i respectuosa. 

LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS COM A ÉSSERS VIUS



Model d’Ésser Humà

FÍSIC VITAL ANÍMIC AUTOCONSCIENT

MINERAL ●
VEGETAL ● ●
ANIMAL ● ● ●
ÉSSER
HUMÀ ● ● ● ●



El Model Orgànic

RECURSOS
ON?
AMB QUÈ?

o TERRENYS

o EDIFICIS

o DESPATXOS

o AULES

o INSTAL-LACIONS

o MAQUINÀRIA

o TECNOLOGIA

o €€€€€€€€€

Característiques: Físic, material i ocupa espai. 
Mesurable, palpable i quantificable

Moggi,J., Burkhard,D. (2007) 



El Model Orgànic

PROCESSOS
COM?
QUAN?

o NORMATIVES ISO, TÜV…

o AGÈNCIES REGULADORES

o SISTEMES DE QUALITAT

o SISTEMES DE COMPRA

o PROCESSOS DE PAGAMENT/COBRAMENT

o REGISTRE D’OPERACIONS

o MANUALS

o MILLORA CONTINUADA

o SISTEMES LEAN, KANABN, KAIZEN….

Característiques: No ocupa espai però sí transcorre en el temps. 
Racionals, lògics, calculables i previsibles

Moggi,J., Burkhard,D. (2007) 



El Model Orgànic

Característiques: No pot ser calculat ni sistematitzat. 
Sensible, subtil. No racional, ni lògic.

o RELACIONS

o COMUNICACIÓ

o TIPUS DE LIDERATGE

o PRESA DE DECISIONS

o FORMACIÓ

o PERCEPCIÓ SUBJECTIVA

o CONFLICTES

o TREBALL EN EQUIP

o MOTIVACIÓ

o AMBIENT

RELACIONS

AMB QUI?

Moggi,J., Burkhard,D. (2007) 



El Model Orgànic

Característiques: Ni ocupa espai, ni és racional, ni lògic, ni sensible.
És el Sentit de l’Existència de l’Organització

o VISIÓ

o MISSIÓ

o VALORS

o CONSCIÈNCIA de l’organització

IDENTITAT

QUI SOM?

Moggi,J., Burkhard,D. (2007) 



IDENTITAT RELACIONS

PROCESSOS
RECURSOS

El Model Orgànic

Enfocaments Quantitatius

Enfocaments Qualitatius

Pensar 
Sentir
Actuar



• Triodos (triple camí), finança projectes que aportin valor a la Cultura, la Societat i al Medi Ambient. 
Connecta estalviadors i inversors que volen contribuir a canviar el món amb emprenedors i 
empreses socialment responsables per aconseguir una societat més sostenible.

• Des de la crisi financera del 2008, un grup de bancs i cooperatives bancàries (VBB) basats en valors 
demostren que la gestió integral econòmica, social i ambiental, ofereix retorns financers estables. 

• L’Aliança Global per a la Banca de Valors (GABV),  opera en nombrosos mercats, satisfà necessitats i 
utilitza diferents models de negoci amb l’estratègia comuna d’operar tenint presents els valors. 
Serveix a l’economia real amb rendiments financers estables en sintonia amb els dels altres bancs 
(VVB).



• Costos: 137.000.000 de dòlars (Es calcula com els costos 
d’una reparació de producció a tots els cotxes i camions de 
disseny similar amb el dipòsit a la part posterior (12.500.000 
vehicles × 11 $ / vehicle))

• Beneficis: 49.530.000 dòlars (Es calcula que es pot evitar 
l'estalvi (180 morts projectades × 200.000 dòlars / mort)  +    
(180 ferits per cremades × 67.000 dòlars / ferit) + (2.100 cotxes 
cremats × 700 $ / cotxe))

(Gioia, D.A. 1992, Gatewood, E., Carroll,A.B 1981, Dowie M. 1977)

Cost social de mort en accident de trànsit segons la NHTSA (1970)

Anàlisi cost-benefici en la decisió d’aplicar element addicional de seguretat en la fabricació del Ford Pinto. 



• La gestió empresarial ha d’integrar elements qualitatius de consciència i valors alineats amb el 
propòsit vital de la organització. 

• Els resultats econòmics han de ser la conseqüència de realitzar correctament aquest propòsit, 
però no l’objectiu.

• El Model Orgànic creat per Rudolf Steiner permet situar l’ésser humà al centre de l’economia i 
de les decisions empresarials, mesurant els impactes entre els éssers vius i el planeta.  Amb la 
vulnerabilitat de persones i organitzacions davant la COVID 19 és un model a seguir.

Conclusions



Moltes gràcies per la vostra atenció.


