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L’enginyer comercial: l’aportació de solucions 
adients, eficients, sostenibles i rendibles

PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

L’enginyer amb perfil de tècnic comercial —més enllà de vendre alguna cosa—, no és només la persona que 
s’ocupa de mantenir i ampliar la cartera de clients d’una empresa, sinó que és un professional amb prou 
coneixements i expertesa tècnica per crear nous projectes, oferir nous serveis i aportar les millors solucions 
d’enginyeria als clients. Avui dia és un dels perfils professionals t més sol·licitat al mercat laboral.

Que és un perfil molt preuat, molt ne-
cessari i difícil de trobar (sobretot un 
perfil sènior) n’està convençut Xavier 
Cuadra Planter, enginyer col·legiat 
i director de la Unitat d’Enginyeria i 
Projectes de Multitechnical Services, 
la divisió de solucions i serveis de 
Dominion, multinacional espanyola 
d’origen basc amb vint anys d’antigui-
tat. En parlar de Dominion, comenta 
que “tenim perfils d’enginyers comer-
cials de diferents especialitats: indus-
trials, de telecomunicacions, de ponts 
i camins, mecànics, elèctrics i fins i tot 
químics. Això sí, d’entre tots els per-
fils que fan la tasca comercial, no n’hi 
ha cap que no sigui enginyer”.

SOLUCIONS WIN-WIN
La responsabilitat que assumeix un 
perfil d’enginyer comercial és “apor-
tar solucions adients, eficients, soste-
nibles i, evidentment, rendibles. Per 

fer això cal contactar amb el client i 
esbrinar quines són les seves neces-
sitats. D’entrada treballes amb els 
clients que estan fidelitzats a la casa, 
després ja vindrà la cerca de clients 
a porta freda”, diu. Arribats a aquest 
punt, Xavier Cuadra insisteix en el fet 
que qualsevol solució que es proposi 
“ha de complir les quatre caracterís-
tiques que he esmentat d’adequació, 
eficiència, sostenibilitat i rendibilitat. 
És un equilibri que ha de funcionar 
per a tothom, i sens dubte és la part 

més difícil d’aconseguir. Ha de ser un 
win-win per al client, però també ha 
de ser rendible per a nosaltres.” Per-
què en aquesta feina, afegeix, “ens 
mesuren pels resultats, per l’aporta-
ció de clients i de negoci que fas a la 
companyia. La pressió d’aquest lloc 
de treball radica principalment aquí. 
Però no es tracta de vendre qualsevol 

cosa a tort i a dret, sinó de vendre en-
focant-ho tot al client amb uns mar-
ges determinats”.

Per il·lustrar aquestes afirmacions 
Cuadra explica que la filosofia de Do-
minion “no és el que fem, sinó com ho 
fem. El nostre objectiu és maximitzar 
l’eficiència dels processos dels nos-
tres clients mitjançant la tecnologia. 

ÉS UN PERFIL MOLT 
DIFÍCIL DE TROBAR I 
DELS MÉS SOL·LICITATS 
PER LES EMPRESES



17Març-abril 2020    Theknos

cidir fer un màster en Direcció d’Em-
preses que m’ha ajudat a arribar on 
sóc. Perquè, per treballar en llocs de 
direcció, no n’hi ha prou de tenir una 
base tècnica; has d’adquirir coneixe-
ments transversals de gestió i direcció, 
en què el vessant financer i comercial 
és important”, explica Cuadra.

Repassant les competències més 
valorades per les empreses que ha 
de tenir un professional que treba-
lli en aquest àmbit, comenta que “hi 
ha persones que 
per una qüestió  

Marc Sau Grivé, col·legiat 17.463,  
delegat comercial a Nirco SL

“Dissenyem, validem, promocionem  
i aportem productes al mercat”
Marc Sau és enginyer tècnic industrial, 
especialitat en química industrial. 
Va ser després d’acabar la carrera, i 
ja incorporat al món laboral, quan 
va fer un postgrau i cursos a les àrees 
de màrqueting i direcció comercial. 
Actualment treballa de delegat 
comercial a Nirco (Deltalab Group), 
companyia dedicada al diagnòstic i la 
investigació biomèdica. “Els hospitals 
i les fundacions de recerca biomèdica 
són el meu dia a dia; els investigadors 
i els doctors, els nostres clients, i els 
equips de laboratori i els fungibles, el 
nostre producte”, diu.

“Va ser l’atzar —apunta—, a més 
de les experiències que vaig rebre 
del meu pare i del meu oncle quan 
els acompanyava a les fires de 
mostra quan era preuniversitari, el 
que em va acabar portant a triar 
aquest camí. És on vaig començar 
a aprendre com ha de ser el 
tracte amb els clients, presentar 
la companyia, introduir marques, 
relacionar-me. Vivències molt 
fructíferes que encara tinc presents 
en el meu dia a dia”.

Sau diu que l’enginyer 
comercial “és aquell que aplica 
els coneixements adquirits al llarg 
de la seva carrera formativa en 
un context basat en beneficis. Pot 
dissenyar, validar, promocionar i 
aportar nous productes al mercat. 
És un híbrid entre la venda i 
l’enginyeria que hi ha als mercats 

industrials, on les decisions de 
compra es prenen basant-se i 
prioritzant més la informació 
tècnica que les modes o tendències 
del moment”.

Per desenvolupar-se en aquest 
lloc de treball “s’ha de conèixer 
bé el mercat i l’article, projecte o 
servei que presentes als clients. 
Comunicar de manera eficient i 
tenir una actitud proactiva també 
és important”, comenta. I quan 
analitza quins són els perfils més 
demanats pel mercat laboral 
actual, diu que els més preuats 
són els professionals STEM, els 
que s’emmarquen en els àmbits 
de la ciència, la tecnologia, 
l’enginyeria i les matemàtiques —o 
science, technology, engineering 
i mathematics, per les sigles en 
anglès—. “Des de fa anys estan 
en alça, i amb la progressiva 
globalització i digitalització del 
mercat són llocs difícils 
de cobrir perquè no hi 
ha prou professionals 
especialitzats en aquestes 
àrees complexes”. En 
aquest context, el valor 
afegit que pot aportar un 
perfil d’enginyeria són 
“els coneixements teòrics 
i tècnics que et permeten 
resumir i explicar amb 
facilitat la teva proposta al 
teu interlocutor”, conclou. EN
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SERVEI D’OCUPACIÓ I 
PROMOCIÓ PROFESSIONAL

No us podeu 
arribar a imaginar 
la importància 
que té el 
Curriculum Vitae 
a l’hora de trobar 
feina
Des del Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional 
d’ENGINYERS BCN insistim en 
la necessitat de tenir un bon 
currículum per trobar feina. 
El CV és la nostra carta de 
presentació o primer contacte 
amb les organitzacions on 
volem treballar i és per això que 
cal adaptar-lo a les ofertes de 
treball on l’enviem per destacar-
hi els nostres punts forts. Tenir 
un bon CV us obrirà les portes per 
poder accedir a les entrevistes 
de treball. I en dependrà tenir 
oportunitats per optar al lloc de 
treball que desitgem o no.
Si voleu esbrinar si teniu un 
bon CV i voleu aprendre a 
destacar els vostres punts forts 
professionals i personals, al 
Col·legi us podem assessorar. 
Entreu a www.enginyersbcn.
cat/sopp o escriviu-nos a 
ocupacioipromocio@ebcn.cat 
per a més informació.

I, per assolir aquests objectius, el co-
mercial és un perfil molt necessari 
per tot el que aporta a la cadena de 
valor de l’empresa”.

CONEIXEMENTS I COMPETÈNCIES
Sovint s’ha dit que els enginyers te-
nen molts coneixements tècnics per 
preparació, per experiència, pel que 
s’estudia a la carrera, però que des del 
punt de vista comercial tenen man-
cances. “Jo mateix, amb 25 anys de 
carrera professional i un perfil tècni-
cament bo, en el seu moment vaig de-

de personalitat els surt de mane-
ra innata l’empatia i aquest vessant 
comercial. Però l’empatia també es 
pot treballar. Això sí, cada cop més 
es contracta gent no pel currículum 
sinó per l’actitud que mostren. Quan 
contractes algú, vols veure una sèrie 
d’habilitats o competències, si pot ser 
desenvolupades amb una trajectòria 
professional; busques coses com ara 
capacitat de treball en equip, orien-
tació al client, consecució d’objectius 
i també idiomes, perquè la globalitza-
ció és el que és”. l

http://www.enginyersbcn.cat/sopp
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