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Últimament es parla molt, quin
remei, de resiliència (la capaci
tatd’adaptaciód’unésserviuda
vant un agent pertorbador o un
estatosituacióadversos).LaCo
vid19 ha rescatat del diccionari
la paraula i la posada d’actuali
tat.Avuiquedamésclarqueahir
que “les úniques certeses són el
canviconstant i la incertesa”,di
agnosticaunestudideCorpora
te Excellence, un laboratori
d’idees patrocinat per sis grans
empreses espanyoles (BBVA,
CaixaBank, Naturgy, Iberdrola,
Santander iTelefónica).
La qüestió central, per a la

qual s’ha recollit l’opinió de 300
professionals i directius, està en
elsubtítol:Tendènciesenreputa
ció i gestió d’intangibles. Pren
comapuntdepartida la incerte
sa –de la qual la Covid19 seria
undetonant–,aquèsumalafalta
de confiança envers les institu
cions. “Davant la crisi sanitària
global del coronavirus, pugen
les expectatives sobre el paper
de lideratge que han d’exercir
les empreses, un sentiment
col∙lectiuquecreixendetriment
delsgoverns”.
En aquest context introdueix

laqüestiódelareputació.Hoex
plicaEduardoNavarro,director
global de relacions corporatives
del grup Telefónica, que aquest
anypresideixelcomitèexecutiu
d’aquest think tank. “Qui hagi
estat capaç de gestionar més bé
la confiança sortiràmés ben pa
ratd’aquesta crisi (...) Ladiscus
siósobrelaconfiançaestavaviva
enlasocietat:quèpassaràambla
digitalització, els nous models
laborals, els canvis tributaris...,
finsitotlalògicadelaglobalitza
ció està qüestionada. Coses que
donàvempercertesen larelació
amb els clients, els treballadors,
lesadministracionsoelsmitjans
de comunicació ara s’estan re
plantejant”.
Elmateixconceptedereputa

ció –com el de responsabilitat cor
porativa– ha evolucionat, diu. Tra
dicionalment han recolzat en l’ac
ció de fundacions –dotades de
capital per les empreses, resumeix
Navarro–icalcontinuarhofentai
xí, però no n’hi haurà prou, davant
lagravetatdelproblema.“ATelefó
nica lanostra reputació es constru
eix sobre la qualitat dels serveis, el
tracte als treballadors i la relació
ambelsreguladors.Sommoltcons
cients del mal que pot causar una
crisi de reputació”. La societat es
pera que les empreses i les seves
marquesestiguincompromesesso
cialment; com a conseqüència, els
seusmàxims directius han de tenir
presència pública com a líders
d’opinió, subratlla l’estudi.
Constata quenomésun24%dels

directius d’empresa a Espanya es
declarenpreocupats per la crisi ge
neral de confiança; de manera sig
nificativa,pujaun74%laproporció
dels que consideren que s’haurien

de gestionarmés bé “les expectati
vesdelsgrupsd’interès” (sic).
En aquest punt, el document en

alteix el paper dels algoritmes i les
anàlisis predictives com a instru
ments d’“escolta activa de les idees
que circulen a l’ecosistema”. Iden
tifica diferents ritmes: l’activisme
ciutadà s’haposat al capdavant i un
indici d’això és que set de cada deu
consumidors esperen que les mar
ques reflecteixin els seus valors in
dividuals; però alhora remarca que
a una granmajoria els costa conju
gar la seva aspiració ideal amb els
seushàbitsdecomprareals:un87%
assenyalen com a criteri principal
el preu, davant un 47% que diuen
tenirencompte l’etiquetatgemedi
ambiental.
Comespodenmesurar els intan

gibles? Un 37% de les empreses
afirmen que fan servir mètriques,
peròelsexpertshoposenendubtei
assenyalen que en absència d’indi
cadorsconsensuatsprevalen lesvi
sionscurtterministes.Sobreaques
ta qüestió, Navarro apunta que “el
més importantésqueaquestesmè
triques no financeres es vagin
obrint pas; existeixen iniciatives
comunes a Europa i als EUA, però
crec que amb el temps tindrem la
respostaaaquestapregunta”. c

Sis empreses patrocinen un estudi
que postula una nova consideració
dels actius intangibles

L’actiu de la reputació
corporativa

Espai recomanat per:

Alemanya dedica
7.000 milions al 5G
Berlín aposta per la xarxa 5G. El Govern
ha llançat un pla que finançarà la
societat pública que es va crear fa un
any a fi de desplegar la xarxa d’alta
velocitat arreu del país. Al fons ja exis

tent de 1.100 milions el Govern federal
n’hi afegirà 6.500 més. L’objectiu del
pla és aconseguir una infraestructura a
tot el país per a l’any 2025. Així mateix,
s’invertiran uns 150 milions d’euros per
millorar la cobertura d’internet al llarg
dels 39.000 km de la via ferroviària
alemanya.
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2020, un any per
a l’optimisme

El2020passaràalahistòria
comunannushorribilis.La
pandèmiadelaCovid19
deixaràaEspanyamésde
27.000mortsiunaenorme

crisisanitària,econòmicaisocial.ElGovernespa
nyols’hacompromèsanodeixarningúal’estacada.
Hapresdecisionsdegranimpacteeconòmic:refor
çarelsistemasanitari,ERO,subsidisd’atur,garantir
lespensionsol’ingrésmínimvital.Peròlespetici
onsd’ajutqueestàrebentdelmónempresariali
socialdesbordentotaprevisió.Sialscompromisos
jaadquiritsielsquevindrans’hiafegeixlaforta
davalladadelsingressosfiscalsperlacaigudade
l’economia,lesfinancespúbliquesesclataran.
Peròquantotesveianegre,quandominavael

pessimismeiladesesperacióalsministerisiala
societat,decoptornaasortirelsol.ElBCEilaCo
missióEuropeahandeciditajudar,peròaméss’ha
produïtunmiracle.ElBCEcompraràtoteldeute
públicqueemetinelsestatsmembresilaComissió
Europeahacapgiratradicalmentlespolítiques
seguidesenlacrisifinanceradel2008.Nonomésha
deixatensuspenselcompromísdelsestatsmem
bresdedisminuireldèficitieldeutepúblic,sinóque
convidaelsgovernsainvertiriagastarmésper
evitarunarecessióeconòmicaimantenirlacohesió
social.
Amésamés,lapresidentadelaComissióEuro

pea,UrsulavonderLeyen,ambelsuportd’Angela
Merkelid’EmmanuelMacron,haproposatcrear
unFonsdeRecuperacióaddicionalperajudarels
estatsmembresienespecialelsfillspròdigs:Itàlia,
EspanyaiFrança.
Aquestfonsseriade750.000milionsd’euros,

500.000milionsdestinatsasubvencionssolidàries
alspaïsosmésafectatsperlaCovid19i250.000
milionscomapréstecsa30anys.AEspanyali
correspondrien140.000milionsd’euros,delsquals
77.000milionsdesubvenció,ilarestacrèdit.Ésun
mannàcaigutdelcelenunmomentdedesesperació
queajudaràaimpulsarl’economiadel2021al2024.
D’aquíveunmoderatoptimisme.AquestFonsde
Recuperació,siesconfirma,aixecaràlamoraldel
país,delGovern,d’empresesidetothom.Donarà
estabilitatipermetràconcentrarelsesforçosen
transformarelmodeleconòmicespanyol,quehade
deixardebasarseenlaconstruccióielturisme.
L’assignaciód’aquestsrecursosladecidiràlaUE

d’acordambelsprogramesd’inversióireformes
queproposielgoverndecadapaís,propostesque
haurand’estard’acordamblesprioritatsdelaUE:
protecciódelclimaitransformaciódigital,però
tambéimpulsarlaindústriadesubministresbàsicsi
garantirlacohesiósocial.Sinosurtennousentre
bancsisomcapaçosdetreballarplegatsambvolun
tatdesortirnosen,l’any2021podriaserl’inici
d’unaraonablerecuperacióeconòmicaipertantser
l’annusmirabilis. |
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La pandèmia
ha fet sortir
a la llum
l’existència
prèvia d’una
crisi de
confiança i
lideratge

La societat
espera de
les empreses
compromís
social i que
els directius
marquin
l’agenda


