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Director corporatiu d'e-Business
Text: Pedro Martínez
Fotografies: M"José Rasero

El miixim responsable de I'iirea
d'e-Business explica en aquesta entrevista
els reptes principals d'aquesta Direcció,
la qual t6 corn a objectiu aprofitar
en el canal internet els avantatges
competitius d'un grup corn el nostre,
arnb prop de vuit milions de clients.
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-La Direcció Corporativa d'e-Bnsiness és una
Direcció relativamcnt reeent, amb quin o b j t i u
r'ha creat?
-L'aparició d'internet i la seva ripida difusió en els
últims Gys ha fet necessiria l'adap&ió de les empreses a aquesta nova i apassionant dinhmica per seguir
i anticipar I'evolució de la societat.
Actualment, utilitza internet el 60% de la població dels Estats Units, gairebé un 40% dels haktants
de la Unió Europea i un 22% dels espanyols, arnb
creixements molt importants. Espanya porta una mica
de retard perb evoluciona ripidament: en quatre anys,
1998-2000, ha passat d'un 4% de navegants a I'esmentat 22%. En definitiva, Espanya ha passat d' 1,4
milions d'internautes a gairebé 8 milions. Una dada
-.,+ curiosa és que en aquests moments a Espanya ja hi ha
més navegants a internet que gent que va al cine.
Gas Natural SDG, en la seva adaptació permanent
al canvi, va decidir a principis de l'any passat posar en
mama una nova Direcció Corporativa per Kproposar
i liderar els projectes i les iniciatives d'e-Business en
el Grup Gas Natural» i perque servís corn a insuument
del Grup per introduir en l'organització els nous conceptes. La utilització d'internet permet de donar un
servei més proper i personalitzat als clients, d'accelerar en el temps i de minimitzar el cost de les transaccions, de connectar sense intermediaris arnb proveidors i clients, etc.

-Tot i la seva rectnt craciá, h Direo3 &e-3m'r t ~ s ja
s ha posat cn mama diversos projecta, que
ens en pots dir3
- Q u a n va aparkixer la Direcció Corporativa d'eBusiness, a principis del 2001, el concepte que estava

en boga encara era que Internet devia ser un negoci
bbicament especulatiu, de crear empreses que feien
no se sabia ben bé qu4 pero que segur que valdrien
en pocs mesos molts diners.
Tanrnateix. l'orientació aue es va escollir no va ser
aquesta -la q;al després s'ka demostrat que va durar
ben poc i que va fracassar estrepitosament- sinó que
va ser més aviat en la línia d'adonar-se que la nova tecnologia era realment una nova conce ció de les relacions. En definitiva, que la relació am un client, amb
un ~roveidoro arnb un treballador, es podia personalitzar, rnillorant així aquesta relació i reduint-ne, a
més, el cost.
En aquest context, I'opció triada passava per, en
lloc de conceptualitzar internet corn un negoci, pensar-lo corn un nou canal de relació, pero no només
arnb els clients, sinó arnb tots els entorns interns i
externs arnb que interrelacionava l'organització. Aixb
implica una línia estrategica d'addició a totes les activitats del Grup d'una limina internet, facilitadora de
la relació personalitzada i de la reducció del cost de les
transaccions.
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-Quin$ avantatgcs competitius té el Grup Gas
Natural pcr daenvolupar una estrategia &e-Busin e ~ ~ ?

-La seva gran base de clients, propera als vuit
milions, i la seva decidida aposta estratkgica el concepte multiutility, el qual implica generar, forma
continuada, nous productes i serveis així corn apropar-los al client, arnb canals eficaces, adaptats permanentment al canvi, i de baix cost.
Un altre avantatge esti basat en la seguretat de disposar d'un alt nivell tecnolbgic en els sistemes del
Grup, un nivell assegurat per Gas Natural Informitica, el qual presta servei des d'un únic centre de
cAlcul a totes les societats dYEspanya,del Marroc i
d'algunes societats llatinoamericanes.
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«A Espanya, ja hi ha més
navegants a lnternet que
gent que va al cine»
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- Q u e ha significat er al Grup Gas Natural el
dcsenvolupament de portal Gas Natural?
-El primer projecte va ser el d'integració amb un
nou enfocament de les webs queja hi havia per donar
servei i informació al client i a l'entorn Gas Natural,
fent un salt d'escala er oferir productes i servei de gas
i electricitat (en e seu moment) relacionats amb
la llar, i productes financers. Per aixb es va constituir
el 15 de mar$ del 2001 una societat, Portal Gas Natural, SA, en la qual Gas Natural SDG participa arnb el
60%; e-la Caixa, arnb el 35%, i BBVA e-Commerce,
arnb el 5%.
La societat ha desenvolupat el portal Gas Natural (http://www.gasnatl~ralcom),
que es va posar en
mama el mes de julio1 de l'any passat i des del qual
es poden fer transaccions en línia contra els ordinadors del Grup, per exemple, donar una lectura,
demanar un duplicat d'una factura, comparar un
asodomhstic o un contracte de manteniment de
llar, etc.
A més, incorpora la web corporativa, des d'on Gas
Natural es presenta als seus entorns més institucionals,
a la preinsa, als analistes, als inversors, als futurs empleats, etc.
El mes de desembre de l'any passat va comencar
la promoció pública de la nova tar eta de credit
Gold Gas Natural, emesa pel portal i "fa caixa", arnb
el rograma de punts Natural associat; tot aixb en
la h i a d'obrir l'oferta als productes financers rnés
usuals aprofitant la recursncia que produeixen per
Internet.
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En definitiva, per al Grup Gas Natural, l'existhncia
del portal implica disposar d'un instrument igil
er augmentar la interacció arnb els clients i la seva
Edelització, tot iniciant el terreny dels productes
financers, en un projecte arnb socis de la dimensió
i la qualitat de "la Caixa" i el BBVA. Només un
apunt: des del llan~amentdel portal fins ara, les pigines servides a clients del portal s'han rnés que
duplicat.

-També s'ha creat un portal de 1'Instal.lador;quins
objectius t6 aquest portal?
-El projecte del portal de l'Instal.lador ha avangat
arnb una mica rnés de lentitud per tal de poder desenvolupar una iniciativa d'una qualitat molt rnés alta i
única en el context espanyol.
La idea consisteix a construir un instmment útil per
als instal.ladors, una p q a fonamental entre Gas Natural i el client, que proporcioni informació, formació,
automatitzi rxamits i gestions; en definitiva, que aporti valor.
Després d'irdues gestions, el 21 de desembre del
2001 es va constituir la societat Portal de l'Instal.lador,
SA, a+ els accionistes següents: Portal Gas Natural
(75%), Repsol YPF (lo%), CONAIF (7,5%) i FERCA (7,5%). En definitiva, aquest portal es va aconseguir unint la voluntat i l'esforc de Gas Natural,
Repsol Butano i les federacions d'instal4adors rnés
importants &Espanya.
El portal esta en desenvolupament i s'espera que
pugui estar disponible a internet, per comencar a

44

entrevista
donar servei, entre el mes de setembre i el mes d'ochibre d'aquest mateix any.

-Una de les actiíritats ue han tlngut un d.esen.
~ l uament mis rhpid
de I'hmbit de I'e-Busi ?SS an atat les subhaster en línia, cpins raultao?
it% obtenint e1 Grup en aquwt apartat?
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-El 27 de febrer de l'any passat, després de triar
una plataforma de subhastes i de convencer els proveidors i els serveis interns corres onents, i juntament amb la col.laboració inestima le de la Direcció
de Contractació i Compres, es va fer la primera subhasta de compres dels materials del Grup. Era material &oficina i l'estalvi aconseguit va ser del 27%.
El bon resultat va estimular clarament la línia d'actuació i, al llarg del 2001, es van dur a terme subhas-
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tes de c o m p r e s ~ f i n y a ,I'Argentina, el Brasil i
Mkxic. Algunes, fins i tot, agregant demanda amb
Repsol YPF i utilitzant fins a quatre plataformes de
subhastes diferents, segons el tipus d'operació a fer.
El mes de desembre del 2001 es va fer la primera
psubhasta, no de compres, s h ó de venda, en subhastar en tres o eracions els edificis de Barcelona: els de
: Portal de l'if ngel, Arcs i Castanyer; i va ser la prime; ra vegada a Espanya que es venien actius immobilia'ris mitjarqant una subhasta a internet. bbviament els
van ser clarament satisfactoris.
En definitiva, e12001 les subhastes per internet van
Grup deu milions d'euros addicionals, ja
sigui pel menor cost.de les compres o pel major valor de les vendes. Addicionalment, cal destacar que
l'estalvi s'ha aconseguit sense fer inversions -no
s'han adquirit plataformes de subhastes, només
s'utilitzen- i amb la dedicació d'una persona de
l'equip d'e-Business.
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«Gas Natural és ['empresa
energ&t¡Ca que té la web
mes enfocada al client
i es Ia més faciI d'usar
- -. de t0t el sector»

4 u i n s obiectius cobrirh el nou Portai Corporatiu que estardesenvolupantPiirea &e-~usi&?
-En el tema del Portal Corporatiu, batejat com
a projecte NaturalNet, el ue ens hem plantejat és la
creació d'un espai integra or, ates que tal com indiciveu en l'anterior número de NATURAL, el Grup
Gas Natural disposa d'elements d'informació tipus,
d'alguna manera, intranet, a les bases de dades de
Lotus Notes, la intranet de Gas Natural Informitica i la intranet de Recursos Humans, amb grans
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Per mel ue dit, és molt important la fase de dinamització de 4
1 apomci6 del conjunt de l'organització
al projecte que s b t i desenvolupant.
- C o m s'articula la col.laboració entre Parea d'eBlssiness i la resta d'arees del Grup per aprofitar les
sinergies existents en l ' h b i t del comerg electrbnic?
-Carea d'e-Business és certament complexa, perque, per una banda, és una irea de negoci amb unes
societats ue administren uns portals amb altres socis
que han 'aconseguir resultats, o administra les targetes de credit del Grup (perspectiva vertical) i,per l'altra, és una irea corporativa que ha de preocupar-se
d'introduir conceptes nous en l'organització i aconseguir sinergia en els diferents aspectes (perspectiva
horitzontal).
Obviament, tot aixb ho duu a teme un equip molt
qualificat,
petit en nombre. En un món tan can+ viant com pero
el d'internet és absolutament bisic involucrar gairebé totes les parts de l'or anització, i per aixb
és necessari explicar i aconseguir e S avantatges que pot
aportar aquesta línia addicional d'activitat a l'immens
ttreball que es fa cada dia en les diferents direccions
generals i corporatives de Gas Natural per tal d'aconseguir resultats en els vectors bisics de creixe163 ment, rendibilitat i qualitat.
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Bw'-Quines
són la expectatives duu del món de l'e,
, Blssinessper aGas Natural?
-Les expectatives són im ortants, i més en un
entorn de competencia i liber ització. Darrerament,
un informe d'analistes financers sobre Gas Natural
indicava que, segons ells, «lespagines web dels grups
energetics ofereixen la imatge més real de la importancia ue el client té en la seva cultura empresarial»;la
qua? cosa significa que qualificava Gas Natural com
la societat que «té la web més enfocada al client i és la
més ficil d'usar de tot el sector».
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diferencies de concepció i de nivell de l'instrument.
El projecte aprovat i que s'esta duent a teme és semblant, com a idea, al portal Gas Natural: aprofitar
tot el que hi ha previament, pero alhora, intentar fer
un salt endavant en el concepte empresarial i en el
supon tecnolbgic.
Crearem un espai on el treballador disposi del seu
correu electrbnic, de les notícies que el puguin afectar o que li interessin, de l'entrada als sistemes de base
(SAP, Siebel, Dare Warehouse, etc.), de les comunitats virtuals a u2 pertany (per exemple, la comercialitzadora) i 'una serie d'utilitats (agenda, calculadora, diccionari, traductor, llista de carrers, el temps,
etc.); en definitiva, es creara l'espai normal de treball
d'un empleat, addicionalment als serveis de que ja
disposa que s'integren en una presentació harmbnica (self-sewice de Recursos Humans, directori, etc.).
Per tant,es millora el nivell d'informació, d'usabilitat de la informació, de la comunicabilitat, des
d'una plataforma tecnolbgica coherent amb els instruments front-ofie del Grup, i a un cost raonable,
entre els elements, gricies a les sinergies que aporta al
grup el fet de disposar d'un conjunt de portals amb
serveis comuns, per mitji d'e-Business.
Una altra característica rellevant de NaturalNet
és que neix amb vocació internacional; és a dir, pensant que els clients del portal són els treballadors del
Grup de tot el món.
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- Q u i n paper té la teenologia en el desenvolupament d'una estrategia d'2xit a l'kea d'e-BKsiness?
-La tecnologia és una de les bases de l'kxit, pero
tot i que és important no és l'única. Es ot fer un portal tecnicament meravellós, pero si e S clients no hi
entren, o quan són dins no fan coses que, en definitiva, produeixin ingressos, estalviin costos o bé millorin o ampliiin la seva imatge de I'empresa, realment
els objectius de negoci no s'assoleixen.
D'altra banda, el valor afegit s'aconsegueix aportant
elements transaccionals a internet, que els clients
-interns o externs-, poden fer coses, i fer coses amb
menys problemes, rnés econbmiques, i amb rnés velocitat que per altres canals. És evident ue en el món
del futur dur a terme activitats i resol e problemes
per internet serk tan corrent com ho és ara ualitzar una
targeta de credit o un caixer automitic. 1, és clar, hi
hauri empreses preparades i altres que no. A e-Business treballem perque Gas Natural es trobi entre les
primeres.
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