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Dues concepcions extremes del
“management”
El “taylorisme”
-Buscar la manera de fer les coses
amb eficiència (relació output / cost)
en feines essencialment mecàniques
-Estudiant “científicament” els
moviments
-Utilitzant “forts” sistemes
d’incentius
-Fent que l’empresa guanyés més
diners que abans
-Sembla “passat” de moda, però
avui n’hi ha més que mai en feines
no mecàniques

L’humanisme de M. Follet
-Concentrar-se en les qüestions
humanes, essencialment:
-Com donar ordres
-Com fer que el conflicte sigui
“constructiu”
-Ésser conscient de que hi ha una
“circular response” (com en un partit
de tennis)
-Veient el management com una
cosa aplicable a qualsevol
organització – “procés” i no
“tècnica”!!!
-“Reinventant” el ciutadà

(1) La comptabilitat de costos
▪ A finals del XIX i principis del XX es van anar
establint sistemes de repartiment de costos
▪ Als anys 30 es va establir una manera de

veure-ho, que es resumeix en “different costs
for different purposes” (Clark, 1934)
▪ Per tant, per cada decisió calia (1) pensar-la,
(2) analitzar-la, (3) veure quins costos eren
rellevants, i (4) fer els càlculs corresponents

Cap als anys 70 va sorgir un problema:
▪ El criteri de repartiment, que sovint era la ma
d’obra, es va fer menys rellevant per la
▪

▪
▪
▪

mecanització
Llavors va haver-hi qui (R. Kaplan) va decidir
“vendre” que calia canviar-ho tot
Canviar la base de repartiment va ser una cosa
bona
Però... El Sr. Kaplan va dir que el seu mètode
calculava “el” cost, universalment aplicable
Els informàtics ho van informatitzar... I vam fer
un pas enrere: vam treure el “criteri”

(2) En sistemes de control de gestió hi
ha hagut una evolució paral·lela:
▪ Als anys 60 /70, Anthony, Dearden i Vancil van
crear l’esquema general:
▪ Es basava en indicadors, normalment

financers, i en un nombre reduït
▪ Que s’havien d’aplicar amb criteri – podem dir
que seguint l’enfocament de Follet
▪ I que calia tenir en compte la història i
l’aprenentatge pel futur

També es va originar un problema als
anys 70:
▪ La manca d’indicadors no financers
▪ Llavors, el mateix senyor d’abans (Kaplan) va

tornar a embolicar la troca: amb un nom, que
ell confessa copiat d’una empresa, va
presumir de que tenia una manera d’establir
tots els indicadors necessaris, tornant a una
concepció “mecànica”
▪ Va voler-ho embolicar amb l’estratègia...
originant algun esperpent lamentable

Què podem esperar de cara al futur?
▪ Sang, suor i llàgrimes!!!
▪ Complicat pels “algoritmes” i els “analytics”...

que poden ser ben o mal utilitzats!!!
▪ Però hauríem de fer un esforç per tornar a la
visió humanista propera a Mary Follet. Si no
ho fem, ens pot esperar una societat
orwelliana o wellesiana en la que el benestar i
la felicitat siguin una raresa... Posant les coses
de cap per avall.

MOLTES GRÀCIES!!!

