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S'envolten d'equips de persones capaces  
Els selecciona, incorpora i desenvolupa adequadament 

Els empresaris que lideren les pimes exemplars, són 
conscients que el seu projecte empresarial no és possible fer-
ho de forma individualitzada, saben que per poder aconseguir 
la seva missió, la seva il·lusió, haurà de conformar un equip 
de persones capaç i involucrat, els quals es comprometin 
amb els reptes de l'empresa i, de forma responsable i 
autosuficient, siguin capaços de materialitzar-los. 
 
És per això, que un dels focus principals on els directors -
propietaris centren la seva acció és en la conformació dels 
seus equips. I concreten aquesta tasca, focalitzant-se en tres 
fases : 
 
Primer, en la fase de selecció de les persones que hauran de 
liderar (i treballadors en general) les àrees de gestió i 
operatives de l'empresa. Dediquen el temps que sigui 
necessari per identificar la persona més adequada (persones 
que a més de tenir els coneixements tècnics necessaris i 
experiència suficient, hauran d'encaixar amb els seus valors i 
les seves visions de futur) 
 
Segon, fase d'incorporació, en els primers mesos de treball a 
l'empresa, l'empresari s'implica coneixent i ajudant en tot el 
que sigui necessari per facilitar al màxim la seva involucració. 
Per contra, si en aquestes fases inicials -els primers mesos- 
no s'aconsegueix la complicitat necessària, s'acorda finalitzar 
la col·laboració. Perquè és clau que la persona encaixi des 
d'un principi -sobretot els quadres directius-, perquè la 
intenció és que sigui un membre de l'organització durant 
molts anys. 
 
Tercer, fase de desenvolupament, al llarg dels anys es facilita 
el progrés dels seus treballadors donant-los suport, 
involucrant-los, recompensant-los i donant-los autonomia per 
a l'assoliment dels reptes empresarials establerts. 

 
 

PROPOSTA PER A SER PIME EXEMPLAR  
   

Preocupi’s de la selecció, incorporació i 
desenvolupament dels membres de la seva empresa 

 
La responsabilitat dels directors gerents, en general, és 
definir i conduir l'execució de l'estratègia de l'empresa, i per 
a això, necessita al seu voltant persones en les quals poder 
delegar l'execució (participant ells mateixos, també en 
l'execució , però en activitats de més valor i importants). És 
imprescindible, doncs, envoltar-se d’un equip de persones 
capaç, motivat i compromès. Suggerim, a partir d'aquest 
moment, per a la formació del seu equip: 
 
Selecció, la propera vegada que hagi de contractar una 
persona, més o menys clau a la seva empresa, més enllà 
dels coneixements tècnics i experiència, reflexioni, els valors 
que hauria de tenir aquesta persona perquè sintonitzi a llarg 
termini amb els seus objectius i maneres de veure l'acció de 
l'empresa. 
 
Incorporació, preocupi’s en conèixer-la i facilitar la seva 
consolidació com a membre de l'empresa (sobretot al 
principi), assegureu-vos que és la persona que necessita 
l'empresa, després ja serà massa tard. 
 
Desenvolupament, recolzi-la en el desenvolupament de la 
seva activitat i ajudeu a que es desplegui professionalment. 
 
 
En moltes empreses pime (i no pime) de vegades no se li 
presta prou atenció a la selecció, involucració i 
desenvolupament dels seus membres, el que provoca que 
es converteixin en una d'aquestes organitzacions que, cada 
vegada més, tenen els dies comptats per poc efectives i 
innovadores. 


