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Per a què

Què

És urgent repensar-nos per a una nova realitat...

... amb un procés àgil de reflexió estratègica ètica i [radicalment] responsable

Perquè introduir l’ètica a la reflexió estratègica que ens demanen els temps de complexitat
actuals?

Com introduim la perspectiva ètica en la redefinició i adaptació de l'estratègia a la nova realitat?

Estem vivim una crisi global que portarà a la transformació profunda de la societat, de les relacions humanes
i de les nostres organitzacions.

Per a resituar la nostra organització i fer-ho des d’una perspectiva ètica podem portar a terme un procés
eﬁcient i àgil que contempla els següents pasos:

• Quines capacitats tenim y què volem aportar?

Intern

com ens organitzem
i governem

Persones

Presa de
decisions

Resultats

• Què volem ser en els propers anys?

com volem ser

Processos

Només d'aquesta manera podem repensar-nos, assegurant un futur viable i sostenible:

Flexibilitat

Entorn

En la situació d'incertesa que ens envolta necessitem
connectar amb les nostres arrels i fer-nos preguntes per
deﬁnir una estratègia connectada amb els valors i
propósit que donen sentit a la nostra organització.

Introduir la perspectiva ètica en el procés de
reflexió estratègica implica analitzar i repensar
de manera global totes les dimensions de la
nostra cultura organitzativa, per gestionar-les
amb una visió integral:

com ens relacionem
i amb qui

Extern

1. Quins són els principals reptes als que hem de donar
resposta ara?
Identiﬁcació i priorització dels reptes interns i externs
per superar aquest xoc, des d’un procés de reflexió
creativa i oberta.
2. Com assegurem que no ens deixem res essencial?
Contrast dels reptes identiﬁcats amb el model beethik
de gestió de la cultura organitzativa.

quin impacte
generem

3. Quins nous conflictes ètics se'ns generen i com els
resolem?

Control

• Com enfortim les relacions de conﬁança amb els
nostres grups d'interès?
• Com aproﬁtem les oportunitats que ens ofereix el
nostre entorn?
• Com ens organitzem i governem per aconseguir-lo?
“Planiﬁcar no signiﬁca saber quina decisió prendré
demà, sinó quina decisió he de prendre avui per
aconseguir el que vull demà”
Peter Drucker
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El propósit i els valors deﬁneixen les bases del
que volem ser i les estratègies ens ajuden a
fer-ho realitat en el dia a dia. Només aplicant
l'ètica en la concreció de l'estratègia podrem
incrementar de manera radical la coherència
entre [el que diem] i [el que fem].

Concreció dels objectius estratègics identiﬁcant i
resolent els conflictes ètics vinculats. Aplicació del
mètode beethik per a la presa de decisions.
4. Com podem concretar ràpidament una estratègia i un
pla d'acció per donar resposta a la nova realitat?
• Objectius estratègics de l’organització per afrontar la
nova realitat que ja tenim aquí.
• Accions que concreten cada objectiu.
• Pautes per al seu desplegament, aplicació i seguiment.

Sense aquesta coherència difícilment podrem
aconseguir la credibilitat i la conﬁança que
necessitem en temps de transformació radical
com els que estem vivint.
Res no tornarà a ser igual! Anticipem-nos!

beethik Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial.

