
arià Moreno és prou conegut en el món cooperatiu català. És soci-gerent de Grup
Integral, vocal del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Cata-
lunya i president d’Aposta Escola de Cooperativisme. El 2003, va escriure, juntament
amb Anastasi Pérez, La innovació a les petites empreses catalanes: Les cooperatives de
treball, un extracte de la tesi doctoral presentada a la UPC, on s’estudia la innovació
empresarial en la petita empresa catalana i en el sector específic de les cooperatives de
treball. Quatre anys després, el 2007, i aquesta vegada amb Mauricio Oppenheimer, ha
escrit Marketing para seres humanos, publicat en dues edicions, una d’Editorial Suda-
mericana i l’altra de Díaz de Santos. Entorn de les propostes d’aquest darrer llibre par-
lem amb ell.

El vostre llibre es titula Marketing para seres humanos. Així doncs, el
màrqueting actual no està pensat per als éssers humans?

Cal considerar qui són els autors del llibre. D’una banda, tenim en Mauricio Oppen-
heimer, un catedràtic de màrqueting uruguaià amb un gran prestigi personal i profes-
sional. Ell desenvolupa la seva activitat en empreses capitalistes, el marc normal o habi-
tual d’allò que tots tenim entès per màrqueting. D’altra banda, jo sóc el coautor i estic
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clarament connotat –i m’agrada estar-
ho– per la defensa de determinats plan-
tejaments que han de superar el que
s’està fent avui dia. El resul-
tat d’això és un llibre en què
no hi ha cap crítica formal al
plantejament del màrque-
ting actual, sinó una propos-
ta que, de manera implícita,
critica la situació actual. La
suma de tots dos és un llibre
que postula un màrqueting que sigui
acceptable per als éssers humans perquè
esperona o desenvolupa el millor de la
seva humanitat.

Una obra, certament, ambiciosa,
que supera amb escreix l’àmbit del
màrqueting per parlar de l’empresa
en general.

És veritat, altres ja ens ho han dit,
que el llibre transcendeix el màrqueting i
que s’hauria de dir managing o, fins i tot,
empresa humana. Es tracta d’una crítica
que hem acceptat; teniu raó: el llibre no
tracta només de màrqueting, sinó de
buscar un espai on els éssers humans
puguin desplegar econòmicament la seva
humanitat. L’objectiu últim de la nostra
proposta és humanitzar l’economia. 

Ara em cenyiré, però, al màrque-
ting. El màrqueting comporta un
venedor, un producte i un compra-
dor. Quin arquetip de comprador hi
ha implícit en aquest màrqueting per
a éssers humans que proposeu?

Un comprador que vol saber per a què
més serveix el producte que li volem ven-
dre. Un consumidor que s’adona que,
quan compra una camisa en una botiga,
està sancionant positivament diverses
coses: el fabricant de la camisa –que té
en compte què passa amb el medi
ambient quan està fent aquesta camisa–,

i també el venedor de la camisa –com és
la botiga i com està contribuint al terri-
tori–. És un comprador que està d’acord

que es guanyin diners, però
que també vol que aquest
benefici no serveixi exclusi-
vament per alimentar els
dividends d’uns accionistes
remots. És un comprador
que veu el producte i tot el
seu entorn i que està d’acord

a formar-ne part si respon a unes actua-
cions que podrien entrar en l’àmbit del
que podríem anomenar empresa respon-
sable –sense que vulgui posar etiquetes–,
d’una empresa que potencia el territori i
no és depredadora. Per tant, és un con-
sumidor que fa preguntes.

Però avui dia aquest consumidor
és minoritari...

No tant com sembla. Arreu d’Europa i
també a Espanya reacciona no comprant
a una empresa que sàpiga que malmet el
medi ambient. Això és un fet. O si sap
que una empresa ha ferit un territori,
doncs no li compra, i en tenim exemples
propers. Per tant, és un consumidor que,
quan té informació, actua, tot i que en
aquest moment encara és reactiu. Pen-
sem que el gran tomb vindrà quan
aquest consumidor sigui proactiu, quan
aquesta reacció es converteixi en acció.
Però les bases ja estan posades, ja tenim
un consumidor que està atent a més
coses que el producte. Per això fem una
crida a l’empresa perquè sigui protago-
nista d’aquest fenomen emergent i apro-
fiti l’oportunitat perquè el consumidor li
tingui una fidelitat global.

El màrqueting per a éssers humans
és l’expressió econòmica de la llibertat
de les persones, afirmeu. Podries
desenvolupar aquesta idea?
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Una proposta central del llibre és la
creació de comunitats. Descrivim la
comunitat com un espai en què qualse-
vol persona hauria de voler
caminar perquè tothom sent
que està rebent un bon trac-
te. Doncs bé, una condició
necessària per crear comu-
nitat és la llibertat. Per tant,
si ens imaginem un consum
en què lliurement faig les
meves eleccions perquè hi
ha un marc de llibertat per
fer-les, si jo puc imaginar
això, llavors puc afirmar que estaré exer-
cint la llibertat econòmica. És a dir, la lli-
bertat econòmica és la llibertat real del
consumidor d’elegir en un marc que no
està creat per retenir-lo, sinó perquè
pugui exercir la seva llibertat. Nosaltres
parlem de la llibertat i diem: “llibertat per
entrar i llibertat per sortir”. Ens atrevim
a fer una proposta econòmica a les orga-
nitzacions empresarials i a parlar de lli-
bertat amb consciència. En el marc del
que estem treballant ara, fem reflexionar
les organitzacions sobre si d’alguna
manera estan coartant la llibertat de
totes les persones. Llavors, es produei-
xen reflexions sobre la llibertat, perquè
l’acte de fidelitat ha de ser un acte lliure.
És a dir, només quan aquest consum es
produeixi des d’aquesta llibertat, en veri-
tat podrem parlar de llibertat. 

No obstant això, podríem dir que,
perquè hi hagi una comunitat, a ban-
da de la llibertat, també hi ha d’haver
solidaritat i igualtat de drets, ja que
cohesionen la comunitat. Però sem-
bla que vosaltres no veieu aquests
conceptes com a centrals...

El concepte de solidaritat sí que el
despleguem quan parlem de la comuni-
tat com a comunitat de valor, tractant de

superar el ja clàssic de la cadena de valor.
Diem que la cadena uneix però també
provoca conflicte. Per tant, traduïm el

concepte de solidaritat propo-
sant l’optimització enfront de
la maximització. Considerem
que la maximització, que pro-
vé de la teoria liberal clàssica
sobre l’agent racional, no és
sostenible i que els membres
de la comunitat s’han d’ado-
nar que hi ha un valor que
s’ha de crear entre tots –con-
sumidors i fabricants– i que

no podran fer prosperar aquella comuni-
tat si cadascú tracta d’endur-se tot el
valor. Si cadascú pren el valor que aporta,
no queda res per a la comunitat. Hem de
reconèixer que a l’obra no li hem donat la
perspectiva solidària, però sí que s’hi diu
que la creació de comunitat exigeix clara-
ment que jo sigui conscient que creo un
valor i que no el retiro del tot d’aquella
comunitat. 

Pel que fa a la igualtat, és veritat que
no està present en el nostre planteja-
ment. No és que no ens hagi preocupat,
però en la comunitat econòmica que
explorem, el concepte d’igualtat s’hauria
de crear, determinar què entenem per
igualtat, perquè la posició de cada perso-
na que està cridada a constituir la comu-
nitat és diferent. La posició del compra-
dor és diferent de la del productor, de la
del propietari o de la persona empleada.
És una comunitat que en principi no dis-
posa d’elements de cohesió política, sinó
que ve donada per una convergència de
valors, per una satisfacció d’interessos
materials, acompanyada per la satisfac-
ció d’altres tipus d’interessos de caràcter
intangible.

La vostra proposta parteix de con-
siderar que la finalitat de l’empresa
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no és maximitzar els beneficis, sinó
la perdurabilitat.

Això és claríssim. Observant comuni-
tats amb èxit ens hem ado-
nat que es tracta de comuni-
tats que perduren, no hi ha
cap altre objectiu més enllà
de la perdurabilitat. Obtenir
beneficis és absolutament
necessari i indiscutible, però
per tal d’assolir la perdurabi-
litat. Per ser perdurable no
has de maximitzar sinó d’op-
timitzar, tenir en compte al-
tres elements que el màxim benefici, com
ara la satisfacció del client, la de la teva
gent... D’alguna manera, es tracta no
d’entrar en una idea de repartiment, sinó
d’atendre el que és necessari en cada
cas. I això s’oposa a maximitzar, que diu
que, entre tots els agents implicats en
l’empresa, només un és important, l’ac-
cionista. No oblidem que maximitzar sig-
nifica alhora minimitzar i cap comunitat
no es construeix així.

Però la tendència dominant en la
gestió empresarial des dels anys
noranta és que l’objectiu de tota
empresa és maximitzar el valor de
l’accionista, just el contrari de la per-
durabilitat. Malgrat la crisi actual, no
sembla que hi hagi d’haver altera-
cions substancials sobre això. Les
empreses més importants seguiran
en mans de grans propietaris o bé de
petits inversors anònims que, en tots
dos casos, no tenen altre interès que
obtenir el màxim benefici a curt ter-
mini. 

Aquests dies estem llegint moltes veus
que critiquen la maximització com a
objectiu. Ha quedat clar que un respon-
sable directe de la crisi ha estat l’avarícia
per maximitzar. Des d’aquest punt de

vista, la crisi podria ser una oportunitat
per implantar altres models de gestió i,
com més violenta sigui, més possibilitats

hi haurà de canviar els
models actuals. Sento, doncs,
un optimisme moderat; no
dic que la crisi posa fi al sis-
tema però enterra la revolu-
ció neoconservadora de Rea-
gan i Margaret Tatcher, i
això és una bona notícia.

També parleu de generar
un vincle ampli amb els

treballadors. A què us referiu?
Als intangibles. Per exemple, un vincle

ampli és aquell que s’estableix quan una
persona pensa en la seva empresa i veu
que l’empresa sempre el considera com
això, com una persona. Jo no sols tinc
necessitats com a treballador, les meves
necessitats són com a persona. Llavors,
quan això es dóna, la persona directa-
ment desenvolupa un vincle que és més
ampli que l’establert pel binomi salari-
treball. 

Aquesta afirmació s’extreu de l’obser-
vació dels grups humans d’èxit, sigui
una família, un club esportiu o una
agrupació que tira endavant un projecte
social. Sempre hi trobem un factor
comú: tots els que hi participen reconei-
xen que el vincle no és destruirà. Pen-
sem, per exemple, en una colla castelle-
ra. S’acostuma a pensar que és un grup
de persones que s’aplega per construir
un castell. El fan i ho celebren, sembla
que sigui aquest el vincle que els uneix.
Però no és així. El flux material de la
relació no és més que un pretext per des-
plegar una gran quantitat de vincles que
són de naturalesa immaterial: el sentit
de pertinença, la confiança, el fet de no
caminar sol... Les empreses que declaren
que l’objectiu per a aquest any és no per-
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dre ocupació i ho aconsegueixen, acon-
seguiran també que les persones que tre-
ballen a l’empresa pensin que realment
aquesta els ha considerat
com a persones i desenvolu-
paran un vincle més ampli.
En canvi, aquelles empreses
que, malgrat la crisi, deter-
minin que el 10% de rendibi-
litat és sagrat i que s’ha de
mantenir encara que impliqui acomia-
dar, posem per cas, el 20% de la planti-
lla, no establiran cap vincle. 

Naturalment, encara que no sigui
suficient, el vincle material, que anome-
no “flux material de la relació”, és molt
important. Tornant a la colla castellera:
si aquesta no fos capaç de fer cap castell
ja no hi hauria vincle. Si el producte no
satisfà les necessitats del consumidor,
no hi ha res a fer. Però hem de canviar
aquesta manera estreta de veure només
el binomi material de la relació, el salari-
treball, producte-preu, subministra-
ment-factura... La nostra proposta vol
transcendir tot això per tal de superar
l’economia liberal clàssica, que no deixa
lloc per a la humanitat.

Insistiu en la necessitat de trans-
formar la transacció comercial en un
acord humà, un canvi que proposeu
que es valida quan els actors que hi
intervenen estarien disposats a can-
viar de rols en l’acord. Això ho veig
molt clar en els rols proveïdor-client,
però en canvi tinc els meus dubtes
sobre la seva viabilitat en una relació
salari-treball. Dubto que el director
general o l’accionista principal d’una
gran empresa estigui disposat a inter-
canviar el seu rol en un acord quan
l’altra part és el treballador...

Hi ha empreses que fan esforços
importants per millorar la situació dels

seus empleats. No sé si els seus propie-
taris han fet l’exercici de posar-se en la
pell dels seus treballadors, però alguns

apliquen mesures de millora
constant. I tot això vol dir
posar-se una mica en la pell
de l’altre, un exercici que
cada vegada s’haurà de fer
més. No diem que tothom
hagi de cobrar igual, però sí

que tothom ha de rebre un tracte digne.
I anem més enllà, i diem que una orga-
nització ha de ser capaç d’oferir un pro-
jecte a cada persona que s’adigui a la
seva situació i al seu paper dins l’orga-
nització. 

Reemplaçar el concepte de cadena
de valor entre comprador i venedor
pel d’espai compartit implica revisar
la dita clàssica que diu que “el client
sempre té raó”?

És clar, perquè pensar que “el client
sempre té raó” suposaria maximitzar la
posició del client. Ens hem d’esforçar
perquè els productes que oferim als nos-
tres clients proporcionin una satisfacció
global i holística, i perquè el client tingui
veu. Una proposta que està implícita en
el llibre és la desaparició de l’actual con-
cepció dels centres d’atenció al client.
Pensem que caldria reemplaçar-los per
un concepte radicalment diferent basat
en la comunicació persona a persona.

... Pel màrqueting relacional?
Sí, però aquí hi ha hagut una perver-

sió. El centre de relació amb el client està
concebut com un centre d’atenció-barre-
ra, on es tracta de parar el client de la
manera que sigui. Una vegada que em
van preguntar què opinava dels centres
d’atenció al client, vaig contestar: “Exac-
tament el mateix que el que opina el
client!” En comptes de la noció de barre-

11nexe - 23

Màrqueting per a éssers humans

Si cadascú pren el
valor que aporta, no
queda res per a la

comunitat.

01-23-Entrevista  17/12/08  09:04  Página 11



ra, nosaltres propugnem la de cristallera.
Quan el client té un problema, busca
algú de l’organització per tenir com a
referència. El client es pot fer
càrrec que aquesta persona
no li pugui resoldre el pro-
blema, però no que se’n
desentengui, que és el que
sol passar. Hi ha bones
experiències per aprendre’n.
Per exemple, un petit banc
alemany va obrir un centre
d’atenció al client en què els empleats
han d’estar atents a resoldre el proble-
ma, no a parar-lo. Així, les perspectives
de confrontació baixen perquè el client se
sent veritablement atès.

La vostra proposta considera cen-
trals la llibertat, la transparència, l’ho-
nestedat i la participació. Aquests
valors, a tu i a mi que som cooperati-
vistes, ens sonen. Quina diferència hi
ha entre crear una comunitat i crear
una  cooperativa?

Si pensem que una cooperativa es
desplega d’acord amb els seus principis,
conclourem que es tracta d’una formula-
ció empresarial més propera que les
altres a la noció de comunitat.

Mirem-ho al revés. Creus que la for-
ma òptima, per a una empresa conven-
cional, de formar comunitat desembo-
ca a reconvertir-se en cooperativa?

Aquí hauríem de respectar els accio-
nistes, que juguen un paper determi-
nant. Però és cert que el desenvolupa-
ment de fórmules comunitàries porta a
desenvolupar fórmules cooperatives,
amb independència de les formulacions
jurídiques. En el llibre fem una crida a la
cooperació, que és el ciment de la comu-
nitat. De manera que sense cooperació

no hi ha comunitat, es tracta d’una con-
dició necessària. Actualment treballem
amb una societat anònima i no crec que

el projecte de crear comuni-
tat, d’acord amb els plante-
jaments del llibre, la porti a
cap règim particular. El que
sí que es produeix és un
increment molt intens de la
participació, amb totes les
conseqüències que puguin
derivar-se. 

Quina és la metodologia per cons-
truir comunitats?

El llibre parla de camins, però no és
una obra de management que indiqui els
passos concrets que s’han de seguir.
Posteriorment, sí que hem explorat com
fer tot el que explicàvem, associant-nos
Grup Integral amb una consultora no
cooperativa, que és Augere y Asociados.
Aquest marc per construir comunitats
l’anomenem building communities. En
essència, per construir comunitats es
necessita una clau de pas, que hem
generat, i això ho fem amb una metodo-
logia molt concreta basada en la identifi-
cació del que hem anomenat els “dotze
eixos constructors de comunitat”. Afir-
mem que hi ha dotze elements –la lliber-
tat n’és un– que tenen la capacitat de
construir una comunitat. La hipòtesi és
que si jo sóc capaç de tirar endavant els
dotze eixos, el retorn és una comunitat
construïda. En aquest moment hi ha
cinc projectes de comunitat en marxa i
l’any que ve n’hi haurà més. 
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