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Indicadors de canvis futurs per prendre  
les millors decisions en el present
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El futur no està predefinit, hi ha molts futurs 
possibles. 

Pensar en clau de futurs no tracta de predir 
el futur, sinó de comprendre els canvis i les 
forces motrius que els impulsen per prendre 
les millors decisions en el present. 

El pensament de futurs viu amb normalitat la 
incertesa i detecta i analitza indicadors de 
canvis que ja han cristal·litzat en el present. 
Els anomena senyals. 

Et presentem una acurada selecció de 10 
d'aquests indicadors. Són casos i realitats 
que exemplifiquen la naturalesa i orientació 
dels canvis que ja podem intuir. 

En el seu format transversal, sectorial o ad 
hoc, Senyals és una invitació a observar el 
present per reflexionar sobre el futur i actuar, 
de forma conscient, en la direcció escollida.



Indicador 
 
Les xarxes socials s'han fet ressò d'una foto que mostra el dors d'una etiqueta de pantalons amb el 
missatge explícit: "Vote the assholes out” (“vota per expulsar els imbècils”). Darrera de l’etiqueta, 
s'endevina la imatge de la marca de productes outdoors Patagonia. Encara que a l'inici es va 
pensar en un fake, la foto va resultar ser real i fruit d'una idea de l'equip creatiu de la companyia. 
L'etiqueta va arribar als punts de venda sense que el mateix fundador de l'empresa, Yvon 
Chouinard, ho sabés. Quan es va assabentar, la seva reacció va ser: "En vull uns en la meva talla!". 

Rellevància 
 
No és aquesta la primera campanya atrevida de Patagonia. Al 2017 va denunciar els plans de 
Donald Trump per reduir l'extensió de dos parcs naturals canviant la seva pàgina web per un sol 
missatge: "El president t'ha robat les teves terres". L'etiqueta denuncia ara als polítics que neguen 
la realitat de l'emergència climàtica i refusen actuar al respecte. Patagonia és líder de l'anomenat 
capitalisme conscient, el moviment de les empreses compromeses amb la responsabilitat social en 
el llarg termini, per a les generacions futures. L'activisme lligat a un propòsit superior apel·la al 
creixent nombre de consumidors que exigeix a les marques valors i comportaments ètics. Tot això 
en un món en el qual, segons dades de l'Informe de Confiança d'Edelman, més del 50% dels 
consumidors considera que les empreses estan més preparades i tenen millors idees que la classe 
política per afrontar els grans reptes.


Reflexió 
 
El teu negoci necessita un propòsit, fins i tot més que un model. Com et posiciones? Com ho 
demostres?

Activisme empresarial

3patagonia.com racodetalents
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Indicador 
 
Swapfiets és un servei de lloguer de bicicletes per a la micromobilitat urbana, distingible pel blau 
de la roda davantera. Originat en els Països Baixos, compta amb més de 200.000 usuaris en els 
sis països europeus en els que opera. A diferència d'altres serveis de lloguer, Swapfiets proposa 
un període de lloguer llarg, a partir d'un mes, durant el qual proporciona serveis complementaris 
gratuïts de reparació de rodes, avaries mecàniques i substitució de la bicicleta. 

Rellevància 
 
Swapfiets en un exemple de com posar-se en les sabates del client permet detectar 
oportunitats en mercats que semblarien plens de competidors. Els fundadors del projecte, 
estudiants de la Universitat de Delft, van reconèixer un problema que ells mateixos 
experimentaven: el pitjor de desplaçar-se per la ciutat en bicicleta era gestionar les molèsties 
derivades de rodes punxades i altres avaries. D'altra banda, amb un col·lectiu que es movia 
fàcilment entre diferents localitats, hi havia persones a les que convenia tenir la bicicleta durant 
tres o sis mesos per després tornar-la. Amb tot això, el projecte Swapfiets va prendre forma i va 
créixer amb intel·ligència. Mentre que les primeres reparacions les feien els propis fundadors a 
casa seva, l'escalabilitat va ser possible al millorar progressivament el disseny de les bicicletes 
cap a models més pràctics i molt sòlids, que es fan malbé menys i faciliten el seu manteniment. 

Reflexió 
 
Què molesta realment el teu client? Com minimitzes aquesta molèstia? Com els ho expliques?

En les sabates del client 

swapfiets.nl 4racodetalents
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Indicador 
 
Medley és una xarxa social privada que es defineix com "un espai per aprendre i créixer amb 
d'altres". Per formar-ne part, cal presentar una sol·licitud i pagar la quota. Si la sol·licitud és 
acceptada, Medley t'inclou en un grup heterogeni amb set persones que poden complementar les 
teves idees, punts de vista i experiència. Mensualment, el grup es reuneix amb un coach que guia 
converses d'interès per als objectius del grup. Periòdicament, es realitzen tallers i trobades amb 
diferents experts. 

Rellevància 
 
Hem arribat a un punt d'inflexió en l'ús de les xarxes socials. Cada vegada més persones se senten 
desenganyades amb aquelles el model de negoci de les quals es basa en l'ús i abús de les dades 
dels usuaris, o amb aquelles que són simples aparadors d'aparences i falsedats. La ingenuïtat de 
les primeres xarxes del món 2.0, dissenyades per a la connexió, ha deixat pas a xarxes per a 
publicar. Però les persones som éssers socials que seguim necessitant connectar i relacionar-nos 
amb els altres. Per cobrir aquest buit sorgeixen noves comunitats privades que permeten compartir 
en petits grups, en espais segurs i amb relacions de confiança. Sigui per compartir inquietuds, 
interessos, per aprendre junts o per donar-nos suport els uns als altres, les comunitats privades 
cobreixen una necessitat i tenen camí per recórrer, tant a dins com fora les organitzacions. Tornem 
a la connexió personal i la relació de confiança a les xarxes. El creixent ecosistema de startups al 
seu voltant així ho demostra.


Reflexió 
 
Quina és la teva estratègia a les xarxes? Publiques o connectes? Ets a les plataformes correctes? 
Com crees confiança?

Retorn de la comunitat privada 

withmedley.com 5racodetalents
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Indicador 
 
Amb prop de 240.000 seguidors a Instagram, Shudu Gram és una de les models influencers més 
importants en l’actualitat i treballa arreu del món per a les principals marques de moda. Shudu no 
és una persona. Ella mateixa s’autodefineix com a “la primera supermodel digital del món” i forma 
part de l’agència de modelatge digital thediigitals.com.


Rellevància 
 
Shudu és una influencer virtual CGI (computer-generated image). Fa temps que les CGI estan 
entre nosaltres, un exemple n’és la cantant Hatsune Miku, que porta anys fent concerts en 
directe, Lil Miquela o, més recentment, els avatars virtuals dels ABBA. Però Shudu i la resta de 
models digitals de l’agència, formen part d’una nova generació de CGIs i són pràcticament 
indistingibles de persones reals. Aquests nous influencers tenen el seu propi estil, personalitat i 
interesos, i fins i tot causes que defensar. Però a diferència dels influencers humans,  

no necessiten descansar o dormir ni tenenBecause they are not real people, virtual influencers do 
not have the same limitations as human influencers, such as the need for sleep or time off. This 
can make them a valuable tool for businesses looking to promote their products or services.És 
només un indicador de com els CGIs avançats mostren un futur de l’economia creativa i poden 
transformar per sempre sectors de negoci com la publicitat, el benestar, la bellesa o la moda. 

Reflexió 
 
Està preparat el teu negoci per al futur de l’economia creativa? Tens una finestra oberta a les 
possibilitats que t’ofereixen les noves tecnologies?

Influencers digitals

https://www.thediigitals.com/ 6racodetalents
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Indicador 
 
L'emprenedor i filantrop Adarsh Alphons és conegut com a impulsor de Projectart, la major 
escola d'art gratuïta per a nens als Estats Units. El seu nou projecte és Wardrobe, una 
plataforma d'intercanvi de roba i accessoris de luxe, vintage i de disseny que proposa donar 
utilitat al fons d'armari de peces, sabates i bosses que han estat utilitzats poques vegades o 
mai. Els usuaris seleccionen la roba a través de la plataforma, poden llogar-durant 4, 10 o 20 
dies i fins i tot "seguir a armaris" de persones l'estil de les quals els agrada. 

Rellevància 
 
Fins aquí, Wardrobe podria ser una plataforma d'intercanvi més, però l'element diferenciador 
del projecte és que la transacció es realitza en una de les bugaderies de rentat en sec que té 
associades. Les bugaderies actuen com a magatzems intermedis, proporcionant espai per 
entre 100 a 1000 elements, lliurant les peces als seus destinataris, recollint les devolucions i 
encarregant-se de rentar cada peça després del lloguer, un element clau per a l'èxit del 
projecte. El propietari rep entre el 70 i el 75% de el preu de lloguer, un cop restat el cost del 
rentat. L'associació amb les bugaderies augmenta el negoci d'aquestes, dóna tranquil·litat 
als usuaris respecte la higiene, i permet a Wardrobe escalar geogràficament sense necessitat 
d'inventari propi i evitant la complexitat de la logística d'enviaments individuals. 


Reflexió 
 
Els teus socis clau aporten un valor diferencial al teu projecte? Amb quin nou soci podries 
arribar on fins ara no arribes?

Socis diferencials 

joinwardrobe.com 7racodetalents
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Indicador 
 
Els nous lavabos públics ubicats a dos parcs de Tòquio criden l’atenció, no només pels 
colors exteriors, sinó perquè les parets són transparents. Però només fins que el usuari tanca 
la porta correctament des de l'interior, moment en què les parets es tornen opaques gràcies 
a les propietats del vidre intel·ligent amb el que han estat creades. Amb aquesta tecnologia, 
que s’està aplicant progressivament a la resta de lavabos públics, la ciutat explora noves 
maneres de reduir les pors dels ciutadans i dels visitants sobre la seguretat i la higiene de les 
seves instal·lacions públiques. 

Rellevància 
 
A l'era post-covid, la higiene extrema en els productes i serveis ja no és un element més a 
valorar per part de l’usuari, sinó una exigència per mantenir visc el negoci. El projecte "The 
Tokyo Toilet" vol posar en valor la neteja de els serveis públics i també la seva accessibilitat 
respectuosa per a tot tipus de persones, sense importar l’edat, el gènere o la incapacitat 
física. Els lavabos estan escrupolosament nets i són inclusius, i això és visible. Quants dels 
nostres lavabos públics passarien la prova de les parets de vidre intel·ligent? Quants dels 
nostres espais privats? Què passaria si mostressim més clarament el que fem i com ho fem? 
De quina forma podries fer visibles els teus valors? Una imatge val més que mil paraules.


Reflexió 
 
Com fas evidents els teus actius al món? Com demostres la transparència i la inclusió en el 
teu negoci?

Veure per creure 

tokyotoilet.jp/en/ 8racodetalents
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Indicador 
 
We are async dona nom a un conjunt creixent d'empreses que reivindiquen i apliquen la 
comunicació asíncrona per omissió. És a dir: en la seva cultura organitzativa el normal és no 
comunicar-se en temps real (telèfon, xat, videoconferència...) excepte en situacions 
d'emergència, per a les quals disposen d'un canal adequat. En el dia a dia utilitzen 
procediments i eines per estar al dia de la informació que necessiten, col·laborar quan fa falta i 
autogestionar les seves activitats amb independència. El model és especialment adequat per a 
equips remots o ubicats en diferents franges horàries.


Rellevància 
 
Quan tenim més eines que mai per comunicar-nos de forma instantània, pot semblar que 
l'asincronia és tornar enrere, als temps del correu electrònic, la carta i el colom missatger. Potser 
és així, en part. Però l'asincronia és més una filosofia que una discussió d'eines. És entendre 
que no cal esperar respostes immediates a cadascun dels nostres missatges, poder dedicar 
temps sense distraccions per centrar-nos en la tasca, trobar alternatives a les reunions 
inacabables i improductives, suplir amb organització i claredat la necessitat d'estar en constant 
comunicació. En definitiva, es tracta de treballar millor, ser més efectius i gestionar el nostre 
temps i energia per a una major salut mental. I amb l'increment del treball en remot, l'asincronia 
agafa, si és possible, més rellevància.


Reflexió 
 
Apliques la comunicació asíncrona al teu negoci (tant internament, amb l’equip com amb els 
clients). Com podríeu ser més eficients en la vostra col·laboració?

Asincronia per omissió

weareasync.com 9racodetalents
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Indicador 
 
DALL·E, MidJourney o Stable Difussion són algunes de les eines basades en intel·ligència artificial 
(IA) generativa que ja usen els il·lustradors professionals. Fins ara havíem vist les IAs en l’àmbit del 
disseny gràfic, creant nous patrons a partir de la combinació de múltiples formes, colors i textures. 
Però les IA generatives representen un pas endavant, en ser capaces d’utilitzar dades textuals o 
visuals per crear contingut nou i original.


Rellevància 
 
Gartner ha situat les IA generatives com a una de les tecnologies més importants ja al 2022 i amb 
més projecció de futur, en el que afectarà tots els sectors d’una o altra forma. En un món de robots 
i IAs, sabem que tot allò que sigui repetitiu o programable acabarà sent automatitzat, quedant a 
càrrec de les persones les funcions més “humanes”, entre elles la creativitat. En aquest àmbit, els 
creatius ja no veuen en les noves tecnologies l’enemic amb el que competir, sinó una nova eina de 
la que ajudar-se, per tenir més recursos propis i fer la seva feina en una fracció del temps que ara 
necessiten amb igual o més qualitat i originalitat. Un dissenyador de moda compartia recentment 
com, usant IAs generatives, podia dissenyar en una hora un nou mostrari de vestits amb tot tipus 
d’estils i variacions. La funció de l’il·lustrador canvia. Si abans havia de dominar l’ús de determinats 
programaris per definir la seva idea, ara ha de ser capaç de donar les bases i interaccionar amb una 
IA que aporta variacions i resultats finals. Com la funció de l’il·lustrador, moltes altres funcions en 
molts sectors, canviaran, inevitablement.


Reflexió 
 
Com les IA poden afectar el teu negoci? Com anticipar-te als canvis previsibles? Qui hi està ja 
treballant i com aprofiten aquesta tecnologia? Què en podem aprendre? 

IA generativa

twitter.com/javierjrueda/status/1593327496644202496/photo/1 10racodetalents
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Indicador 
 
La prestigiosa revista Harvard Business Review publica un article provocador, dirigit als 
responsables de Recursos Humans, amb el títol: “Identifica i contracta aprenents permanents”.  
En l’article es llegeix que l'aprenentatge al llarg de la vida es considera un imperatiu econòmic, i 
que les organitzacions veuen que els candidats o empleats que actualitzin i millorin les seves 
habilitats tindran un alt rendiment, especialment a llarg termini.


Rellevància 
 
Més que una era de canvis, estem vivint un canvi d'era que es reflecteix en tots els entorns: 
tecnològics, econòmics, socials, professionals… El propi concepte del treball està en el debat i els 
models de gestió tradicionals ja no funcionen. En els escenaris canviants, els coneixements 
adquirits caduquen amb molta més rapidesa, i el que importa ja no és tant el que saps, o d’on 
vens, o què vas estudiar, sinó la teva capacitat de reinvenció, el que ets capaç d’aprendre i allà on 
podries arribar. Una actitud oberta a no deixar d’aprendre, i cada vegada més, a 
l’autoaprenentatge, és el que demanen les organitzacions. La figura de l’aprenent, tradicionalment 
oposada a la de mestre, és ara desitjable. Per a un mateix i per a l’organització. Convertir-nos en 
aprenents permanents és la clau per mantenir la rellevància professional, i conceptes com els EPA 
(Entorns Personals d’Aprenentatge) resorgeixen amb força.   

Reflexió 
 
Quina és la teva estratègia per no deixar d’aprendre? Com aprens? Tens identificats els teus 
objectius i els recursos a l’abast? Tens un pla? Tens sistematitzat el teu aprenentatge i el de 
l’equip?

Aprenents permanents

hbr.org/2021/05/identify-and-hire-lifelong-learners 11racodetalents
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Indicador 
 
ChatGPT és un model de llenguatge creat per OpenAI optimitzat per al diàleg. Està dissenyat 
per respondre preguntes i proporcionar informació útil sobre una varietat de temes. ChatGPT és 
capaç de comprendre el context d'una conversa i respon de manera coherent i natural, com ho 
faria un ser humà. També té la capacitat d'aprendre de les converses a mesura que avança, el 
que permet millorar la seva capacitat de resposta i fer-se més "intel·ligent" amb el temps.


Rellevància 
 
ChatGPT pot generar continguts en una àmplia varietat de contextos, i en les primeres 
setmanes ja estem veient com les persones l’usen amb diferents objectius: obtenir informació 
sobre un tema, obtenir ajuda amb tasca específica, escriure assajos o fins i tot resoldre 
problemes matemàtics. A les organitzacions, ChatGPT pot ser aprofitat com un agent de xat en 
línia per ajudar a atendre els clients i proporcionar-los informació de manera ràpida i precisa. O 
bé en el procés d'atenció al client, com una eina de resposta automàtica o com una forma de 
reduir la càrrega de treball dels agents al prestar una assistència bàsica inicial en converses en 
línia. També pot analitzar i processar grans quantitats de dades i converses, el que li permet 
obtenir insights valuosos per prendre decisions informades.


Reflexió 
 
Com imagines poder usar una eina com a ChatGPT en el teu negoci? En la millora de 
l’experiència del teu client? I en la teva pròpia presa de decisions? Com podria ChatGPT ajudar-
te a identificar i resoldre problemes?

Sóc ChatGPT. Parlem?

https://chat.openai.com/chat 12racodetalents
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Amplia la teva visió 
Aprèn de realitats i tendències en altres sectors. 

Alimenta la creativitat 
Inspira't en idees innovadores que pots extrapolar 
als teus projectes.

Recarrega la motivació 
Surt del dia a dia i dedica temps de qualitat  
a la reflexió, de forma sistemàtica.

Millora les decisions  
Integra el pensament de futurs en les teves 
estratègies.

Les organitzacions utlitzen els Senyals com a recurs 
formatiu, com a inspiració en els espais per a la reflexió 
i el debat, com a provocació en la generació d’idees, 
acompanyant el disseny de tallers de creativitat i 
innovació, i en els procesos de decisió estratègica.
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Mercè Gamell 
Racó de talents 
 
638 554 803 
mgamell@gmail.com 
www.racodetalents.com


