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1.- Introducció 

 

El meu treball es titula “Les estratègies empresarials: el camí cap a l’èxit” i amb ell intento 

mostrar un tema bastant tractat i parlat aquests darrers anys degut a diversos factors com la 

crisi econòmica, present arreu del món, que fa que moltes empreses hagin de recórrer i dur a 

terme unes bones maniobres per poder assolir l’èxit.  

És totalment normal que en temps com aquests, moltes empreses vulguin intentar destacar per 

sobre les altres i vulguin ser més competitives per poder sobreviure la crisi i evitar riscos. 

El tema es deu a una pregunta que em rondava pel cap: per què hi havia empreses que 

aconseguien l’èxit mentre d’altres no. La meva hipòtesi general era que hi ha empreses que 

obtenien l’èxit perquè darrere d’elles, s’hi amagaven uns plans, uns estudis, unes anàlisis, 

unes ESTRATÈGIES que feien que l’empresa actués d’una determinada manera en un 

moment determinat.  

A partir d’aquí, vaig voler basar el meu treball en les estratègies empresarials, mostrant els 

tipus més comuns i quines podien ser bones i podien obtenir l’èxit (a través d’objectius no 

fantasiosos, amb uns recursos humans motivats, amb sort,...). 

Tot i així, tampoc volia un tema molt teòric i és per aquest motiu que vaig pensar que el podia 

complementar amb casos d’empreses que n’apliquin. De fet, una de les meves recerques dins 

del meu treball ha sigut buscar empreses que hagin seguit les estratègies que he argumentat al 

llarg del meu treball. 

La informació ha estat recollida a través de llibres, pàgines d’Internet, diaris i articles (tant de 

paper com digitals), documentals audiovisuals i entrevistes a cinc empreses (d’elles, quatre 

són gironines) i, a una institució. 

He estructurat el treball en sis parts: una primera part, on hi ha una petita introducció als 

conceptes d’estratègia; una segona part, on exposo tots aquells aspectes a considerar abans 

d’aplicar una estratègia; una tercera part, formada pels diferents tipus d’estratègies (en 

especial de creixement) i casos d’empreses que les apliquin; una quarta part, on tracto la  
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internacionalització i tot allò que comporta, ja que és un fenomen que s’està expandint a un 

ritme molt ràpid i està afectant a totes les empreses del món; a la cinquena part, també exposo 

una mica els efectes d’Internet dins l’empresa en un món on cada cop està tot més avançat i 

finalment, una sisena part, composta per les sis entrevistes que he realitzat: cinc a empreses 

(tres que estan internacionalitzades, una d’emprenedors i una social) i una a la institució 

Guíxols Desenvolupament. 

L’objectiu meu fent les entrevistes, era tenir l’oportunitat de veure casos reals d’empreses que 

han seguit un cert tipus d’estratègia o bé que dins la seva empresa segueixen un projecte del 

qual he parlat (responsabilitat social,...). De fet, volia aprofundir els meus coneixements que 

he anat aprenent al llarg del treball per tenir-ho tot molt més clar (a més a més, normalment 

una cosa pràctica és més interactiva i divertida de fer).  

Seguidament us vull presentar tot allò que he après i he observat al llarg d’aquest procés de 

recerca, amb la intenció de respondre als dubtes que tenia i alhora amb la il·lusió de fer 

d’aquest treball una eina útil per a tothom qui ho necessiti. Espero que us agradi i, endavant. 
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2.- Nocions bàsiques:  

l’estratègia i la direcció estratègica 

 

2.1.- Què entenem per estratègia? 

Per comprendre el contingut d’aquest treball mostrat a continuació, és molt important aclarir 

què entenem per estratègia i què és. 

Segons el diccionari català, estratègia és «l’art de coordinar les accions i de maniobrar per tal 

d’aconseguir un objectiu». Per altra banda, Michael E.Porter, economista nord-americà, 

afirma que “l’estratègia consisteix en ser diferent de la competència, és a dir, consisteix en 

triar un conjunt d’activitats diferents per tal de generar una única combinació de valor.”
1
 

Charles Hill i Gareth Jones, reconeguts per la seva teoria de l’administració estratègica, 

defineixen estratègia com “la determinació de les metes i objectius bàsics a llarg termini en 

una empresa, juntament amb l’adopció de cursos d’acció i la distribució de recursos per 

aconseguir aquests propòsits.”
2
 

Així doncs, podríem definir estratègia, com tot aquell conjunt de decisions que l’empresa ha 

de prendre per tal d’aconseguir les seves metes i objectius que es marca encaminats a l’èxit i, 

alhora, aplicant una sèrie de recursos per aconseguir-los i per diferenciar-se de totes les 

empreses del seu entorn. 

Una estratègia no s’ha de confondre amb una tècnica, que significa com s’han de dur a terme 

els projectes, ni amb una tàctica, que significa com s’ha de dur a terme un projecte en un 

moment donat. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ventaja competitiva: creación y sostenibilidad de un rendimiento superior. Michael E. Porter.  

2 Administració estratègica: un enfocament integrat. Charles W. L. Hill; Gareth R. Jones. 
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2.2.- La direcció estratègica 

La formulació i la implantació d’estratègies és un aspecte molt important per a tota empresa i 

és per aquesta raó que se li destina una gran importància. Una part de la direcció empresarial, 

la direcció estratègica, té com a funció formular les estratègies i posar-les en pràctica. 

Per tant, la direcció estratègica és el procés de gestió d’una estratègia empresarial que s’ha 

d’adaptar a un entorn canviant i a una competència que reacciona, tenint com a finalitat 

principal aconseguir l’èxit ja sigui posicionant-se millor competitivament o resolent 

problemes que afecten l’empresa. 

 

2.3.- Tipus d’estratègies 

Les grans empreses, diferencien i separen les estratègies en tres nivells, generant 

jeràrquicament una piràmide. Són: 

 Estratègia corporativa: és la que s’encarrega de prendre les decisions relacionades 

amb l’objectiu o abast global de l’empresa amb la intenció de satisfer les expectatives 

dels propietaris i afegir valor a les diferents parts de l’empresa. Aquestes decisions 

afecten a totes les unitats de negoci i per aquesta raó són aplicades per grans empreses 

o corporacions (grups econòmics) les quals tenen com a finalitat buscar la millor 

manera de dirigir cada un dels negocis que les conformen i ampliar el seu mercat 

actual. 

 

Exemple: Una de les preguntes que intenta respondre aquest tipus d’estratègia és: com 

ha de competir l‟empresa dins de cada sector empresarial? Que les empreses, com 

per exemple Ryanair, responen: treballant amb baixos costos; BMW: diferenciant els 

nostres productes i, Inditex: oferint als nostres clients últimes tendències a bon preu. 

 

 

 Estratègia d’unitat de negoci (EUN): quan l’organització no disposa de centres 

corporatius, la planificació i execució de les estratègies es comença a partir d’aquest 

nivell. En aquest nivell l’estratègia va dirigida a una sola empresa i consisteix en crear  
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plans d’acció amb la finalitat d’aconseguir un avantatge competitiu a llarg termini. En 

l’EUN, l’empresa ha d’identificar quins nous productes vol realitzar, quins són els més 

rentables i quins li estan originant pèrdues, per modificar-los o eliminar-los. El 

principal objectiu és potenciar la competitivitat. 

 

Exemple: Coca-Cola, du a terme aquesta estratègia, oferint diferents línies de 

productes de la marca  que cada una té la seva pròpia missió i objectius (i cada una és 

una unitat de l’empresa), com per exemple ofereix el refresc Coca-Cola, la Fanta 

(refresc afruitat), begudes light, Ciel (aigua purificada),... 

 

 Estratègia funcional: tota empresa es divideix en una sèrie d’àrees funcionals o 

departaments, que tot i que tenen unes funcions i unes característiques determinades, 

actuen conjuntament per aconseguir un bon funcionament de l’empresa. Cada 

departament ha de realitzar la seva pròpia planificació estratègica, que ha d’estar 

relacionada amb l’objectiu general de l’empresa. El responsable de cada departament 

s’encarrega de formular l’estratègia i és per aquesta raó que hi ha d’haver-hi un bon 

contacte amb els subordinats per tal de que entenguin la informació, i també amb els 

responsables d’altres departaments per aconseguir els resultats esperats.
3
 

 

Exemple: Una empresa que vol oferir una qualitat excel·lent necessita: una estratègia 

funcional de manufactura que destaqui els processos costosos de garantia de qualitat 

per sobre d’una producció més barata d’alt volum; una estratègia funcional de 

recursos humans que destaqui la contractació de treballadors altament capacitats i, una 

estratègia funcional de màrqueting que destaqui un canal de distribució atractiu a 

través d’anuncis per augmentar la demanda de consum. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Patró integral de comportament: és el compromís que tots els membres de l’empresa han de tenir per 

treballar junts, amb l’objectiu que l’estratègia sigui sostenible i ajudi aconseguir les metes i objectius previs. Ha 

d’existir una bona comunicació en l’estratègia acompanyada de motivació que ajudarà a que el talent del qual 

disposa l’empresa es senti amb una actitud positiva i amb ganes de treballar. 
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 Estratègia 
corporativa 

Estratègia 
d’unitat de negoci 

Estratègia funcional 

Referència Relacionades amb 
l’objectiu global de 
l’empresa 

Relacionades en un 
aspecte concret de 
l’empresa 

Relacionades amb el 
dia a dia d’una empresa 

Dimensió 
temporal 

A llarg termini A mitjà termini A curt termini 

Presa per Alts directius Dins de cada unitat 

d’estratègia de 

negoci (UEN) 

Diferents directors 

funcionals de 

l’empresa, de 

màrqueting, de 

producció, financers,... 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES ESTRATÈGIES JERÀRQUIQUES 

Font: Pròpia. 

 

 

 

 

NIVELLS D’ESTRATÈGIA 

Font: Pròpia. 

ESTRATÈGIA 
CORPORATIVA 

Analitza i decideix en 
quins negocis vol estar 

ESTRATÈGIA DE NEGOCI 

Decideix la forma de competir 

ESTRATÈGIA FUNCIONAL 

Polítiques d'empresa de caràcter funcional 
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JERARQUIA ESTRATÈGICA  

Font: MANSO, Francisco. Diccionario enciclopédico de estrategia empresarial.  

 

Dintre de la classificació dels nivells d’estratègia, les estratègies corporatives i les estratègies 

de negoci tenen molt sovint una orientació competitiva, és a dir, ajuden a l’empresa per 

millorar la seva posició competitiva tant a nivell corporatiu com a nivell d’unitat de negoci. 

 

2.4.- La importància de l’estratègia a les empreses 

Avui dia, les estratègies es consideren fonamentals per a qualsevol empresa, ja que gràcies a 

aquesta, l’empresa és capaç d’aconseguir un avantatge respecte la competència, una fàcil 

adaptació al sector del mercat que li convé i li permet a la vegada aconseguir els seus 

objectius. 

Les estratègies, ajuden a les empreses que coneguin què són i què volen arribar a ser, que ho 

aconsegueixen duent a terme una bona planificació i execució de la seva estratègia. És molt 

important una bona planificació estratègica per tal de que les empreses puguin ser més 

competitives i puguin ampliar el seu mercat. 

Permet alhora que les empreses tinguin una major rendibilitat que la de la competència i això 

perjudica a aquestes, que els impedeix sobreviure en un mercat competitiu.  

 

Estratègia 
funcional 

Estratègia d'unitat 
de negoci (EUN) 

Estratègia 
corporativa 

Seu 
empresarial 

Unitat 
estratègica 

Fabricació Finances Màrqueting 

Unitat 
estratègica 

Unitat 
estratègica 

Recursos 
humans 
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També ajuda a les empreses, ja establertes al sector, que puguin mantenir-se i no deixin de 

créixer en sectors molt competitius. No obstant, permet a empreses tot just establertes al 

mercat, que s’hi puguin posicionar. 

S’ha de considerar que, en el món globalitzat en el que vivim, les empreses es veuen 

obligades a ser més competitives per tal de que no desapareguin. Però per poder ser-ho, les 

empreses han d’analitzar i executar una estratègia que les ajudi a sobresortir entre les altres.  

Amb l’ajuda de la globalització, inclús empreses petites poden satisfer alguna necessitat 

existent, no només en el seu mercat local sinó inclús a qualsevol indret del món (utilitzant 

Internet per fer-se conèixer arreu de tot el món, mitjançant la venda online,...). 

Per poder-se plantejar una estratègia, l’empresa ha de tenir en compte tots els aspectes 

relacionats amb la competència existent i la que pugui venir, per tal de que en una situació 

futura sàpiga com actuar correctament i pugui seguir creixent. 

Una vegada s’ha planificat, s’ha de dur a terme ja que no serveix de res si queda tan sols 

escrita en un foli. Ha d’existir un veritable compromís per part de tots els membres d’una 

organització per poder posar en pràctica l’estratègia seleccionada amb la que s’aconseguiran 

tots els objectius establerts, les metes planejades, la visió que es té de l’empresa i el 

creixement desitjat per ella mateixa. 

Per tant, la millor manera de posar en pràctica una estratègia per a que funcioni, és mitjançant 

la col·laboració de tots i cada un dels membres de l’equip que forma l’empresa, ja que cada 

un d’ells tindrà una activitat específica per realitzar, d’acord amb el què s’ha planificat. 

Així doncs, en els nostres dies, l’estratègia és molt important per tal de que les empreses no 

desapareguin i segueixin desenvolupant-se. 

Seria un error per a una empresa copiar aquelles estratègies que ha seguit una empresa d’èxit. 

Cada empresa és diferent i cada empresa aplica de maneres diferents les estratègies.  
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3.- Anàlisi estratègica 

 

L’anàlisi estratègica és un procés molt important durant l’execució de les estratègies i presa 

de decisions, ja que es creen les bases a partir de les quals es formularan les estratègies. 

Consisteix en recollir i estudiar les dades relatives a l’estat i l’evolució dels factors externs i 

interns que afecten a l’empresa, així doncs, de l’entorn i dels recursos i capacitats de 

l’organització. És molt important realitzar aquest anàlisi ja que permet a l’empresa saber en 

tot moment la seva posició davant d’un repte estratègic.  

 

3.1.- La missió i la visió 

S’ha d’elaborar des de l’essència pròpia de l’empresa, plasmada en la seva missió i la seva 

visió sobre la seva posició de mercat: 

 La missió és el què vol aconseguir l’empresa, recollint una sèrie de valors de 

l’organització i la seva consciència de responsabilitat social (qualitat, ecologia, posició 

ètica,...). Aquesta ha de ser coneguda i compartida per tots els membres de 

l’organització per tal de que tot funcioni correctament. 

 La visió, representa la projecció en el present de les expectatives de l’empresa sobre el 

què vol ser i fer. Fa referència a la posició que vol aconseguir l’empresa en un futur, 

per tant, consisteix en definir avui el projecte empresarial que amb el temps s’anirà 

concretant. 

Els dos conceptes estan molt relacionats, ja que l’empresari té una visió del projecte 

empresarial que vol emprendre que acabarà essent la missió que tota l’empresa voldrà i haurà 

de realitzar. 

Aquesta missió es manté estable durant un temps fins que la viabilitat de l’empresa comença a 

ser qüestionada pel nou repte estratègic, ja que una estratègia no és bona sempre, sinó el que 

pot ser avui bo, demà pot ser dolent. En aquest moment, s’ha de generar una nova visió del 

projecte empresarial què es vol ser i concretar-lo en missió durant uns anys més. 
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A continuació es mostren alguns exemples: 

 

EXEMPLES DE MISSIÓ I VISIÓ EMPRESARIALS 

Font: Elaboració pròpia del requadre a partir de la missió i la visió exposada a les pàgines web oficials de 

Disneyland, The Walt Disney Company; Ford Motor Company i Gas Natural. 

 

 

3.2.- El posicionament 

El posicionament és la percepció que els clients tenen de l’empresa i/o producte, és a dir, 

significa crear una imatge a la ment dels clients que identifiqui l’empresa i/o producte. 

Per exemple, la percepció d’una targeta de crèdit pels clients pot significar: seguretat (evita 

problemes: robatoris, resol imprevistos,...), prestigi, poder, comoditat, modernitat, 

finançament, protecció, plaer...  

M.E.Porter va identificar tres tipus de posicionaments: 

Disneyland, The Walt Disney Company 

•Missió: oferir entreteniment de qualitat per a persones de tot el món 

•Visió: "El que aquest país realment necessita, és un lloc a on les famílies 
puguin anar amb els seus fills a divertir-se. Construir un parc de diversions 
tan net com cap d'altre en tots els temps, i on cada persona sigui tractada 
com si siguessin ciutadans de primera classe, és a dir, com a veritables 
convidats d'honor." 

Ford Motor Company 

•Missió: som una família global, amb una herència orgullosa, confiada a 
proporcionar als nostres clients el millor nivell de servei amb la finalitat 
d'aconseguir la seva satisfacció. 

•Visió: convertir-nos en la companyia principal del món de productes i serveis 
per a l'automòbil 

Gas Natural 

•Missió: atendre les necessitats energètiques de la societat, proporcionant 
als clients serveis i productes de qualitat respectuosos amb el medi ambient, 
als seus accionistes una rendabilitat creixent i sostenible i als seus 
treballadors, la possibilitat de desenvolupar les seves competències 
professionals.  

•Visió: ser un grup energètic i de serveis líder i en continu creixement, amb 
presència multinacional, que es distingeixi per proporcionar una qualitat de 
servei excel·lent als seus clients, una rendabilitat sostenida als seus 
accionistes, una ampliació d'oportunitats de desenvolupament professional i 
personal als seus treballadors i una contribució positiva a la societatt actuant 
amb el compromís de ciutadania global. 
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a. El posicionament basat en la varietat: pot passar que una empresa tingui una gran 

varietat de productes i això és el que fa que als consumidors els hi agradi.  

 

Exemple: l’empresa Carglass, que s’especialitza únicament en la reparació de vidres 

d’automòbils, sense oferir cap altre servei, fent així que els seus clients vagin a reparar 

els seus vidres als seus tallers mentre que per la reparació d’un altre element vagin a 

un altre lloc. Això ho aconsegueixen ja que ofereixen aquest servei amb més rapidesa 

que la competència i simplifiquen el cobrament en gestionar ells amb la companyia de 

l’assegurança.  

 

b. El posicionament basat en les necessitats del consumidor: les empreses intenten 

satisfer els consumidors oferint els béns i/o serveis que ells desitgin.  

 

Exemple: L’empresa Ikea, busca satisfer totes les necessitats de mobles per la llar dels 

seus clients i orienta totes les seves activitats per satisfer-los: amplis horaris 

d’obertura, facilitat d’aparcament, idees de disseny, mobles llestos per muntar, espais 

grans,... 

 

c. El posicionament basat en l’accés: és el conjunt d’idees que es poden tenir per estar 

sempre en contacte amb els consumidors dels productes i/o serveis que ofereix 

l’empresa. 

 

Exemple: la cadena de supermercats Carrefour, disposa de la marca Carrefour City, 

que aquestes operen en petites localitats i barris per tal de satisfer les necessitats dels 

clients que es troben en llocs on no sol existir la demanda d’un hipermercat. 

 

3.3.- Identificació dels objectius i consideració  

dels valors empresarials 

 

Totes les persones tenim ambicions. Totes les persones volem aconseguir coses que no tenim 

o esdevenir alguna cosa que encara no som. Aquestes metes, aquests desitjos que volem fer  
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realitat, són els objectius, que són els responsables de fer-nos actuar i fer-nos fer un camí per 

assolir-los.  

Les empreses i les organitzacions també, i és per aquesta raó que abans d’implementar 

qualsevol estratègia, fa falta saber què és el que l’organització vol aconseguir, quins són els 

objectius.  

Cal distingir entre el fi de l’empresa o objectiu general, els objectius pròpiament dits i els 

subobjectius: el fi de l’empresa o objectiu general és la missió o la raó de ser de l’empresa 

com a unitat econòmica. Expressa metes que l’empresa desitja aconseguir a llarg termini 

(entre 3 i 5 anys) i seria el punt de partida de l’actuació empresarial, que s’ha de concretar en 

els objectius pròpiament dits.  

Un objectiu general d’una multinacional podria ser: ser una de les cinc marques que lideren 

el mercat internacional, o per una empresa incorporada recentment en el mercat crear un 

disseny per aconseguir un reconeixement de la marca,....  

Per altra banda, els objectius pròpiament dits, són aquells que vol aconseguir l’empresa 

durant un període concret (mitjà termini: entre 1 i 3 anys), és a dir, les metes triades una 

vegada s’ha analitzat l’entorn (canvis interns de la pròpia empresa: socials, culturals,...). 

Aquests objectius solen ser canviants i per tant l’empresa ha de saber adaptar-se a qualsevol 

canvi i a l’entorn, sense perdre de vista el seu fi. 

Un objectiu pròpiament dit, podria ser augmentar les vendes anuals un 50%, duplicar la 

producció en els pròxims dotze mesos,... 

Finalment, els subobjectius, són aquells que ajudaran a aconseguir els objectius prèviament 

marcats i impliquen tota la plantilla. Són a curt termini (menys d’un any). 

Un subobjectiu d’una empresa podria ser: adquirir tres noves maquinàries pel pròxim 

trimestre, obrir dues botigues al segon semestre,... 

A l’hora de fixar els objectius s’ha de mantenir un equilibri amb totes les persones que estan 

relacionades amb l’empresa, ja que cadascuna d’elles voldrà que es satisfacin els seus 

interessos. 
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Per tant, a l’hora de marcar els objectius s’haurà de tenir en compte els diferents grups que 

formen el factor humà dins l’empresa i els seus interessos, el tipus d’empresa i el seu entorn, 

sense oblidar que, perquè es compleixin, aquests objectius han de ser realistes i extensibles a 

tots els elements interns de l’empresa que els han de dur a terme. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS OBJECTIUS 

Font: Pròpia. 

 

Per altra banda, els valors empresarials, defineixen i representen la manera amb la qual 

l’empresa ha de fer les coses, i és per aquesta raó que formen la base dels objectius 

estratègics. Cada acció que realitza l’empresa ha d’estar alineada amb els seus valors 

empresarials bàsics establerts. 

De fet, la diferència entre l’èxit i el fracàs de les organitzacions és que les exitoses consideren 

en tot moment els seus valors en tot el que fan, contràriament de les altres.  

 

 

 

Objectius 

Assolibles i 
realistes 

Mesurables i 
desafiants 

Clars i 
coherents 
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3.4.- La responsabilitat social  

corporativa de l’empresa (RSC) 

 

Avui dia, hi ha dues visions de l’empresa. Aquella tradicional que defineix l’empresa com una 

societat mercantil que es dedica a la producció, la comercialització i el subministrament o 

explotació de béns i serveis amb l’objectiu d’obtenir un benefici i, aquella completament 

oposada, que considera l’empresa com una organització oberta, implicada en el 

desenvolupament de la societat.  

Per tant per una part trobem una postura mercantilista, present des de sempre, i per altra banda 

trobem una postura social, cada vegada més estesa, que defensa que l’empresa no es preocupa 

només per fer diners sinó que forma part d’una societat i el seu objectiu és el bé comú per a 

tothom. Aquesta postura és la que es troba darrere de la responsabilitat social corporativa
4
.  

Sí que és veritat que les empreses, des de sempre, han generat un cert retorn a la societat, però 

fins als darrers anys, això no s’ha començat a sistematitzar a través de diversos procediments 

de caràcter ètic. Aquests procediments apareixen com a resposta a una reclamació de la 

societat per tal que les organitzacions amb poder assumeixin més responsabilitats. 

El naixement de la responsabilitat social es deu a la reclamació a les grans empreses per part 

de la societat d’un compromís real amb l’entorn. Aquesta pressió s’aguditza arran d’escàndols 

de grans empreses al començament de la dècada del 2000: Enron, empresa mundial d’energia, 

va entrar en bancarrota al 2001 després de fer-se públics suborns en gairebé tots els països on 

era present (va ocasionar la pèrdua de molts llocs de treball). També és un cas el de la 

companyia nord-americana, Nike, que va ser denunciada al 1996 per explotació infantil: feia 

treballar nens de 6 anys o menys. 

Col·lateralment, altres factors també hi han influït, com la globalització econòmica que 

eixampla la desigualtat econòmica i encongeix les oportunitats culturals; l’augment del 

poder de les empreses en detriment dels Estats; la deslocalització, fent que les empreses 

s’aprofitin d’un menor cost de la mà d’obra i provoquin pèrdues de llocs de treball en els 

països d’orígens i problemes culturals, socials i mediambientals en els països on s’instal·len  

                                                           
4
 També anomenada sostenibilitat corporativa, empresa ciutadana, responsabilitat social empresarial o corporate 

citizenship. 
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El racisme (1989) Els prejudicis socials (1991) 

La guerra (1991) El sida  

 

les empreses; la privatització de serveis bàsics, que desafavoreixen l’accés a serveis 

necessaris a sectors de la societat i l’aparició de més consciència i exigència del 

consumidor, que ha fet augmentar el consum responsable o ètic (adquisició de productes que 

no impliquen l’explotació de les persones, els animals o el medi ambient). 

Tot i així, per molt que cada vegada s’està generalitzant més, la RSC no deixa de ser una 

pràctica voluntària on no totes les empreses es veuen obligades a tenir en compte els aspectes 

econòmics, els aspectes socials i la repercussió que poden tenir en el medi ambient. 

Per tant, la RSC és la integració voluntària per part de les empreses de les preocupacions 

socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus 

interlocutors (comunicació amb els seus públics). 

3.4.1.- Cas Grup Benetton 

El grup Benetton, una marca de roba italiana, valors com la igualtat de les persones. Per 

defensar aquests valors, cap als anys 90, Benetton amb la col·laboració d’Oliviero Toscani, va 

ser conegut als Estats Units per produir una sèrie d’anuncis on volia mostrar que totes les 

persones som iguals i que no existeixen races. 

Tot i voler mostrar que tots som iguals alhora posava un gran èmfasis en mostrar contrast 

entre persones blanques i negres. Va fer campanyes publicitàries fent referència a: 
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CAMPANYES PUBLICITÀRIES DE BENETTON 

Font: Pròpia. Fotos extretes del Google Images. 

 

Aquests anuncis van crear certa polèmica (molts d’ells van haver-se de retirar) però tot i així 

van impulsar, a tot el món, l’ús de la publicitat per incrementar vendes per part d’empreses. 

3.4.2.- Cas Triodos Bank 

Triodos Bank és una entitat de crèdit ètica holandesa (1980) que té com objectiu principal 

contribuir a un canvi positiu i sostenible de la societat des del sistema financer, millorant la 

qualitat de vida de les persones i respectant el medi ambient i la cultura. 

 

La violència de gènere La fam 

Els voluntaris (2001) 
Les víctimes de la guerra del 

Tibet (2008) 

L'odi (2011)) La gent desocupada (2012) 



20 

Les estratègies empresarials: el camí cap a l’èxit 

 

 

La política de finançament de Triodos Bank es centra en 3 grans àrees (triodos prové del grec 

tri hodos, que significa triple via): 

 Naturalesa i medi ambient: inverteix en projectes d’energies renovables, iniciatives de 

tecnologia mediambiental, empreses del sector de l’agricultura ecològica i 

biodinàmica i, projectes de conservació de la naturalesa. 

 

 Iniciatives socials: finança a empreses socials i organitzacions sense ànim de lucre que 

treballen en temes de discapacitat, integració social, salut, ajuda al desenvolupament i 

comerç just. 

 

 Cultura i oci: inverteix en organitzacions vinculades a les activitats artístiques, 

l’educació i el desenvolupament personal i espiritual de la persona. També inverteix 

en iniciatives de turisme sostenible, cultural i d’oci. 

Actualment participa a 70 institucions financeres en 40 països del món i està present a part 

d’Holanda, a Bèlgica, Regne Unit, Alemanya i Espanya. 

 

3.4.3.- Cas La Fageda  

La Fageda és una cooperativa gironina sense ànim de 

lucre creada al 1982, però tot i així, és més que això. 

La Fageda és un projecte d’atenció global al col·lectiu 

de persones amb disminució psíquica i/o trastorn 

mental, amb la finalitat d’acompanyar i millorar la 

qualitat de vida d’aquestes persones. 
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ELS VALORS DE LA FAGEDA 

Font: Model La Fageda (http://lafageda.com) 

 

Un dels objectius que es proposa la Fageda és donar l’oportunitat de treballar a persones amb 

discapacitats mentals que actualment són rebutjades per moltes empreses arreu del món. 

La Fageda s’ha ocupat de no només tenir en compte aconseguir el màxim de benefici possible 

i ser més competitiva com moltes empreses, sinó que també ha tingut en compte en tot 

moment, l’ésser humà i la igualtat de tots els homes i dones que formem aquest planeta. 

A més a més, la Fageda s’encarrega també de posar a l’abast d’aquestes persones, residències 

on allotjar-s’hi per estar junts i no perdin la il·lusió de treballar. 

 

3.5.- Anàlisi externa de l’empresa: l’entorn 

L’empresa no és un sistema tancat, sinó que interacciona constantment amb tot el que 

l’envolta. Per aquesta raó, tota empresa ha de tenir sempre present els canvis que es 

produeixen a l’entorn, ja siguin polítics, econòmics o socials, a l’hora de prendre decisions i 

fixar objectius. 

L’entorn que envolta l’empresa el podem diferenciar: 

Valors "La 
Fageda" 

L'esforç 

La persona 
com a eix 

La 
responsabilitat 

La il·lusió 

La integritat 

La confiança 
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 L’entorn general: aquest entorn afecta totes les empreses. Són tots aquells canvis que 

influeixen a qualsevol tipus d’empresa, com seria el cas d’una pujada d’IVA, les 

infraestructures d’un país, una vaga general, el capital humà,... 

 

 L’entorn específic: aquest entorn afecta d’una manera concreta a cadascuna de les 

empreses o sector i varia segons el tipus d’empresa. Per exemple: un encariment de la 

matèria prima d’una empresa industrial, una vaga en el sector sanitari, un canvi de 

preferències i gustos en el consumidor,... 

 

FACTORS DE L’ENTORN GENERAL I L’ENTORN ESPECÍFIC 

Font: Pròpia. 

 

Aquests canvis produïts a l’entorn influeixen constantment a tota empresa i és per aquesta raó 

que condicionen d’alguna manera el comportament de les persones que componen l’empresa, 

és a dir, la forma de ser de l’empresa. 

Per tant, l’empresa és una unitat econòmica la qual ha de ser oberta, dinàmica i flexible, així 

doncs, ha de saber ajustar-se als requeriments d’un entorn social canviant per tal de poder ser 

més competitiva dins del mercat econòmic.  

Entorn general 

Tecnològics 

Econòmics 

Polítics-legals 

Socioculturals 

Mediambientals 

Demogràfics 

Entorn específic 

Proveïdors Clients 
Mercat laboral i 

competidors 

Administració 

pública     
Entitats 

financeres 
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Cal que es sàpiga adaptar a un entorn canviant ja que sinó pot tenir pèrdues i inclús pot fer 

fallida. L’empresa de fotografia Kodak, anys enrere va fer fallida, a causa de la revolució 

fotogràfica digital a la qual no es va saber adaptar. 

És per aquesta raó que a l’hora d’implantar estratègies l’empresa ha de tenir en compte no 

només les seves capacitats i recursos sinó també l’entorn, per tant, s’ha de fer una anàlisi 

externa de tots aquells elements o factors que estan fora de l’organització però que tot i així 

s’interrelacionen amb ella ja sigui positivament, les oportunitats, o negativament, les 

amenaces.  

Aquesta anàlisi persegueix com objectiu detectar les oportunitats i les amenaces, per tal de 

que es puguin crear estratègies que aprofitin les oportunitats i alhora altres estratègies que 

intentin eliminar les amenaces, o si més no, reduir les seves conseqüències. 

Tot i així, dins l’etapa d’anàlisi estratègic es planteja la necessitat de fer una altra anàlisi a un 

altre tipus d’entorn: l’entorn competitiu. Aquest està format per totes aquelles forces 

competitives que una empresa pot trobar a l’entorn del seu negoci.  

3.5.1.- L’entorn competitiu: el model de les cinc forces competitives 

Michael E.Porter, va desenvolupar el model de les cinc forces competitives o model de nucli 

competitiu on hi mostra cinc variables o forces competitives que es poden identificar en 

aquest entorn: 

a. Amenaça d’entrada de nous competidors: es considera com amenaça a aquells 

competidors que entren per primer cop en un sector, ja que poden aportar una nova 

manera de fer les coses que pot resultar ser atractiu o una rendibilitat alta. Això 

repercuteix directament a les empreses estacionades ja dins del mercat, per el que 

corren el risc de perdre la fidelitat dels seus clients.  

Tot i així, entrar dins un nou mercat no sempre és fàcil, ja que les empreses ja 

existents poden disposar de molts avantatges que les noves no tenen. Un dels 

avantatges poden ser disposar d’un millor coneixement del mercat o tenir confiança 

amb els proveïdors.  

 

Davant d’aquesta situació, les empreses ja posicionades dins del mercat han 

d’aprofitar dels seus avantatges i no els han de descuidar, sinó tot el contrari: els hi ha  
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de donar més valor afegit per tal de que el mercat les segueixi preferint sense tenir en 

compte noves empreses que puguin sorgir. Així doncs, l’amenaça pot ser més limitada 

en funció de l’existència de barreres d’entrada i barreres de sortida.
5
  

 

b. Amenaça de productes substitutius: quan una empresa no ofereix productes a preu 

baix o que ni tan sols tenen diferenciació, corren el risc de ser substituïts per altres 

productes. Per aquesta raó l’empresa ha de tenir en compte l’opinió dels clients, per 

detectar quin és o són els motius que fan que els compradors prefereixen un altre 

producte, per tal de millorar el producte i poder conservar els clients, fidelitzant-los 

amb els productes, aconseguint alhora un excel·lent prestigi dins del mercat. 

 

c. Grau de rivalitat dels competidors: fa referència a les relacions competitives entre 

les empreses que conformen un determinat sector. No obstant, si en un sector de 

mercat els competidors estan molt ben posicionats, en hi ha molts i els costos fixos són 

alts, a una empresa li serà més difícil competir ja que estarà constantment enfrontada a 

guerres de preus, campanyes publicitàries agressives, promocions i entrades de nous 

productes.  

 

d. Poder de negociació dels proveïdors: és la intensitat amb la que els proveïdors poden 

influenciar en els compradors (empreses) ja sigui en funció de preu, condicions de 

pagament,... En un mercat o sector de mercat on els proveïdors estiguin ben 

organitzats, tinguin forts recursos i puguin imposar condicions de preu i quantitat del 

demanat, no serà atractiu per una empresa. Encara ho serà menys, si aquests recursos 

que ofereixen no són substituts, en hi ha pocs i tenen un cost alt, ja que l’empresa no 

podrà buscar a altres proveïdors i es veurà obligada a conformar-se amb aquests. 

 

e. Poder de negociació dels clients: és el grau amb el que els clients poden influenciar 

en els oferents (empreses) ja sigui en funció de preu, condicions de pagament,... 

Evidentment, de la mateixa manera que passa amb els proveïdors, un mercat o 

segment de mercat no serà atractiu per una empresa si els clients estan molt ben 

organitzats, existeix una gran varietat de productes  de substituts, el producte ofert no  

 

                                                           
5
 “Factors que dificulten que una empresa es posicioni en un nou mercat o que en surti.” Estan comentades les 

barreres d’entrada detalladament més endavant. 
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està diferenciat i és d’un cost baix per al client, que li permet fer substitucions per 

igual o a un cost molt baix. 

  

FORCES DETERMINANTS DE LA COMPETÈNCIA 

Font: PORTER, Michael E. Ser competitiu. 

3.5.2.- Cas de les cinc forces competitives aplicat a Zara 

a.- Amenaça d’entrada de nous competidors 

El mercat del tèxtil actualment no està saturat, per tant és possible l’entrada de nous 

competidors tot i que en la producció existeixen barreres d’entrada per l’existència 

d’economies d’escala i el capital mínim necessari és alt. 

Tant les barreres d’entrada com de sortida al mercat del tèxtil són molt baixes per tant 

qualsevol empresa podria entrar en aquest sector sense cap dificultat. 

S’ha de tenir en compte que les empreses ja establertes com en aquest cas Inditex, tenen una 

posició dominant sobre les possibles entrants. 
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b.- Amenaça de productes substitutius 

Els productes substitutius no presenten cap amenaça a Inditex ja que pels articles tèxtils (si es 

considera el vestir com a única funció) no existeixen productes substitutius. 

No obstant, es parlarà de productes substitutius per fer referència a marques semblants a les 

del Zara en aquest cas, que puguin oferir roba amb característiques semblants, preus 

semblants,... 

c.- Grau de rivalitat dels competidors 

El número de competidors existent de la indústria tèxtil és molt elevat: Gap, Mango, H&M, 

Benetton, Primark,... i no existeix grau de diversificació respecte a la qualitat dels productes, 

per aquest motiu l’elecció dels consumidors es basa en el preu i en la marca. Tot i així, poden 

aparèixer diseconomies d’escala per la possibilitat de canvis ràpid en els hàbits, gustos i 

preferències dels consumidors. 

Tot i així, Zara (i tot el grup Inditex) cada cop més està aconseguint ser superior a la 

competència. Per exemple, Inditex disposa d’un avantatge davant d’H&M pel fet que té una 

estructura industrial pròpia i de proximitat (el 50% de la roba es produeix a Europa) creada 

per dissenyar i posar-ho a la botiga en menys de 20 dies. En canvi, H&M no té fàbriques 

pròpies i produeix pràcticament el 80% de la roba a Àsia (s’alenteix el procés). 

d.- Poder de negociació dels proveïdors 

En aquest cas, els proveïdors són els encarregats de subministrar la matèria prima i per Zara, 

davant d’un gran volum de producció necessita una gran quantitat de subministrament i per 

aquesta raó el proveïdor està bastant interessat en proveir l’empresa.  

Per tant, el poder de negociació el té l’empresa (pot pressionar i imposar condicions 

favorables als seus interessos degut a l’existència d’un gran nombre de proveïdors dins del 

sector del tèxtil) ja que si el proveïdor no compleix en qualitat, preu o entrega davant el 

requerit i demanat per Zara, aquesta no tindrà cap problema en canviar de proveïdor sense cap 

mena de cost, ja que existeixen molts proveïdors en el sector del tèxtil. 
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e.- Poder de negociació dels clients 

El client és un aspecte fonamental ja que és el que crea la tendència i influeix en la creació de 

modes, a més a més és la persona a la que el producte va destinat però tot i així no té poder de 

negociació en el cas de Zara, ja que ell per si sol no pot establir el preu o les condicions de 

pagament, entre d’altres (existeixen mercats on la gent pot regatejar preus i aquí es podria dir 

que el client si té poder de negociació). 

Sens dubte, el sector dels clients és molt numerós, amb interessos i preferències molt variades 

i que no obstant, el volum de compra que realitzen és petit. 

 

 

LES 5 FORCES COMPETITIVES D’INDITEX 

Font: Pròpia 
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termini,... 
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Zara pot imposar 
condicions 
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seus interessos  

(molts de 
proveïdors). 
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3.6.- Anàlisi interna de l’empresa 

L’anàlisi interna de l’empresa consisteix bàsicament en identificar les capacitats i necessitats 

del projecte empresarial. Intenta identificar les fortaleses i debilitats de l’empresa.  

Les fortaleses d’una empresa, són aquells punts forts i elements positius que té l’empresa 

davant de les altres que fa que sigui més competitiva. Vindria a ser una capacitat important, 

una aliança, empreses cooperatives,...  

Permeten a l’empresa poder fer front a les amenaces i aprofitar les oportunitats. No obstant, es 

poden utilitzar per aconseguir els objectius prèviament marcats i per augmentar la posició 

competitiva de l’empresa a partir de la millora de la gestió interna. 

En canvi, parlem de les debilitats d’una empresa, per descriure aquells elements, recursos, 

habilitats i actituds en les que no arriba a ser tant competitiva, és aquella carència de 

l’empresa davant les altres, per tant és un desavantatge per l’organització, ja que li poden 

impedir defensar-se de les amenaces o aprofitar les oportunitats. 

Així doncs, les debilitats són problemes interns, però que un cop identificats, es poden i s’han 

d’eliminar desenvolupant una estratègia adequada. 

3.6.1. Identificació de recursos 

Els recursos d’una empresa són aquell conjunt de factors o actius dels que disposa per dur a 

terme la seva estratègia competitiva. L’objectiu de la identificació de recursos és bàsicament 

elaborar un inventari dels recursos de l’empresa. 

Permet a l’empresa saber sobre quins recursos ha de donar més importància a l’hora de dur a 

terme una estratègia, ja que si per exemple una empresa vol seguir una estratègia de preus 

baixos exigirà uns processos eficients en costos. En canvi, si vol seguir una estratègia de 

diferenciació el més probable és que necessiti punts forts en màrqueting, investigació i 

creativitat, donant prioritat al desenvolupament del producte. 

Així doncs, és important identificar aquells recursos que són crítics per crear valor i 

aconseguir l’èxit en els diferents tipus d’estratègia. 
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CLASSIFICACIÓ DE RECURSOS 

Font: Pròpia 

 

Un cop l’empresa ha identificat els recursos que la formen, haurà de fer la planificació dels 

recursos on haurà de considerar a quins recursos ha de donar prioritat ja sigui en concepte de 

valor o de durada de realització.  

També haurà de distingir de quins recursos depèn l’empresa per aconseguir l’èxit a l’hora 

d’implementar una estratègia, els processos necessaris per aconseguir-los, la responsabilitat 

directiva a cada procés (algunes poden ser simbòlics en la durada del projecte) i el pressupost 

necessari.  

Finalment, fent referència als aspectes comentats, probablement una estratègia bona seria 

aquella feta a partir d’uns objectius senzills i coherents a llarg termini, havent fet un bon 

estudi i anàlisi de l’entorn abans d’implantar-la, fent una valoració objectiva dels recursos que 

té l’empresa i posar-la en pràctica eficaçment. 

 

 

 

Recursos 

Tangibles 

Físics 

Financers 

Intangibles 

No humans 

Tecnològics 

Organitzatius 

Humans 



30 

Les estratègies empresarials: el camí cap a l’èxit 

 

 

 

ASPECTES A CONSIDERAR EN UNA ESTRATÈGIA 

Font: Pròpia 

 

3.7- Anàlisi DAFO 

Com s’ha vist abans, tota empresa a l’hora de fer una anàlisi des del punt de vista extern com 

intern, identifica les oportunitats i amenaces de l’entorn, en el moment actual o que poden 

venir en un moment futur, com les fortaleses i debilitats de l’organització respectivament. 

Aquests factors constitueixen l’anàlisi DAFO, acrònim format per debilitats, amenaces, 

fortaleses i oportunitats, que és una anàlisi sobre la viabilitat comercial estudiant els factors 

que poden tenir influència en l’èxit de l’organització. 

És important percebre de quina manera el context exerceix un impacte sobre l’empresa, com 

controlar-ho, i tractar de convertir les debilitats i amenaces en fortaleses i oportunitats o 

almenys neutralitzar-les. 

Així doncs, l’anàlisi DAFO consisteix fonamentalment a intentar relacionar un punt fort amb 

una oportunitat de negoci i fugir de la situació en què es donin alhora una debilitat i una 

amenaça. 

 

Objectius de la 
estratègia 

Capacitats de 
l'empresa 

Condicions de 
l'entorn 
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 Debilitats Fortaleses 

Amenaces PERILL ? 

Oportunitats ? ÈXITS 

 Positius per assolir els objectius Negatius per assolir els 

objectius 

Origen intern (empresa) Fortaleses Debilitats 

Origen extern (entorn) Oportunitats Amenaces 

 

3.7.1. Exemple d’anàlisi DAFO de l’empresa Inditex 

Tot seguit, hi ha l’exemple de l’anàlisi DAFO aplicat a l’empresa multinacional espanyola de 

fabricació i distribució tèxtil Inditex, S.A.  

 

ANÀLISI DAFO APLICAT A INDITEX 

Font: Pròpia 

•Líder mundial del sector de distribució minorista 

•Alt valor de marca: 4.200 milions d'€ 

•Integració vertical (control de les activitats productives) 
amb control de la cadena de valor 

•Model de negoci: concepte de moda escassa i ràpida 

•Disseny pròxim a les necessitats dels clients 

•Internacionalització consolidada 

Fortaleses 
 

 

 
•Nous clients gràcies a la venda online 

•Obertura de nous mercats al món de la moda 

•Demanda creixent de nous públics segmentats (mascotes, 
embarassades, persones grans, talles XXL, ...) 

•Tendència ecològica a teixits fabricats amb cotó ecològic 

 

Oportunitats 

•No fa publicitat respecte a la competència: menor 
visibilitat 

•No permet dissenys de famosos o creadors coneguts 
respecte a la competència: menys atractiu 

•Majors costos degut a la integració vertical en comptes de 
la externalització 

•Falta d'exclusivitat 

Debilitats 

•Crisi econòmica 

•Possibles pujades d'IVA 

•Entrada de nous competidors estrangers 

•Mala imatge en els blogs per copiar grans marques de luxe 

Amenaces 
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És una bona anàlisi ja que permet situar-se en la realitat del negoci i alhora serveix per definir 

el posicionament de l’empresa, és a dir, la imatge que es vol oferir al mercat. 

 

3.8.- L’avantatge competitiu i la creació de valor 

Com bé s’ha comentat abans, dins dels nivells d’estratègia, tant les estratègies de negoci com 

operatives tenen com a finalitat millorar la posició competitiva respecte de les altres empreses 

del sector. És per aquesta raó que tenen com objectiu principal l’obtenció d’un avantatge 

competitiu. 

Un avantatge competitiu ho podem definir com aquell conjunt de característiques internes que 

l’empresa ha de desenvolupar per obtenir i reforçar una posició d’avantatge davant les 

empreses competidores. De fet és aquell avantatge que té l’empresa que la fa millor que la 

competència. 

M.E.Porter, afirmava que “una empresa té avantatge competitiu quan aconsegueix 

posicionar-se de millor manera que la competència i, a més, aconsegueix defensar-se contra 

les forces competitives”. 

Així doncs, tenir un avantatge competitiu vol dir ser capaç de crear un valor diferent i únic 

respecte als altres (no té perquè ser el millor), que suposa alhora ser capaç d’innovar. Per tant, 

s’ha de disposar d’una determinada i adequada cadena de valor que ens permeti crear aquest 

valor de manera única i diferent i, que gràcies a aquesta diferenciació, ens faci aconseguir al 

llarg del temps millors resultats que els competidors.
6
 

Aquest s’assoleix desenvolupant, adquirint, mantenint o augmentant les fonts d’avantatge 

competitiu: 

 Fonts externes de canvi: canvi en la demanda dels clients, preus variables i/o canvis 

tecnològics. Quan es produeix qualsevol canvi, cada empresa té recursos diferents i per 

tant responen de manera diferent davant de canvis. Les empreses més ràpides i eficaces en 

l’explotació de canvis adquireixen avantatge respecte les altres empreses. 

 

 

                                                           
6
 A partir d’aquí, podríem dir que l’avantatge competitiu és l’essència de l’estratègia competitiva. 
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 Fonts internes de canvi: consisteix en la capacitat de creació i innovació que tenen les 

empreses. Les empreses més ben rebudes i apreciades pel públic pel seu 

disseny/marca/logo/... adquiriran avantatge competitiu. 

Una empresa aconsegueix un avantatge competitiu no només fent millors activitats que els 

seus competidors, sinó aconseguint que aquestes siguin diferents i especials i, no obstant, a 

menor cost.  

El terme d’avantatge competitiu, va molt relacionat amb la cadena de valor. Sorgeix de 

l’idea de generar un valor afegit (valor que l’empresa suma a un producte o servei a partir de 

la seva activitat econòmica) que pugui servir com a complement per assolir l’èxit en 

l’assumpció d’una estratègia competitiva. Va ser utilitzat per primer cop cadena de valor per 

l’economista M.E.Porter que ho descrivia com l’anàlisi individual d’aquells elements bàsics 

de l’empresa per identificar i/o crear un avantatge competitiu sostenible amb l’objectiu de 

“maximitzar la creació de valor mentre es minimitzen costos”.
7
 

De fet, vindria a ser un tipus d’anàlisi empresarial que permet a l’empresa classificar i 

organitzar els seus processos i activitats per tal de millorar-los i generar valor, mitjançant la 

descomposició i anàlisi de totes les activitats que es duen a terme en una empresa per fabricar 

i vendre un producte o servei. 

La principal aportació de la cadena de valor és que ajuda a l’organització a considerar totes 

les activitats de forma conjunta, per poder comprendre més fàcilment com la realització de 

cada activitat afecta a les altres i, en especial, de com afecta al valor creat per al consumidor. 

El valor és la quantitat que els compradors estan disposats a  pagar pel que l’empresa els hi 

proporciona.  

Tota cadena de valor està formada per: 

 Les activitats primàries: són aquelles activitats a través de les quals té lloc el procés 

productiu que aporten cada una més valor al producte. Són: 

- L’aprovisionament o logística d’entrada: són totes aquelles compres necessàries 

per a l’elaboració de béns i/o serveis. 

- Les operacions: són les transformacions de matèries primes en productes finals.    

                                                           
7
 Llibre “Ser competitiu” de Michael E.Porter. 
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- La distribució o logística de sortida: és el trasllat dels productes acabats als 

diferents punts de venta. 

- Màrqueting i vendes: són totes aquelles estratègies que es poden realitzar per a la 

publicitat i la venta de productes. 

- Servei post-venta: és el servei destinat als clients un cop s’ha realitzat la venta, 

amb la finalitat de conèixer si el producte ha superat les expectatives del client i 

per a l’assessorament d’un bon ús del producte. 

 

 Les activitats secundàries o de suport: com bé diu el nom que les descriu, són 

activitats de suport, que no afecten directament al negoci de l’empresa però són 

necessàries per tal de que l’empresa funcioni correctament. Aquestes determinen el 

medi infraestructural en el que es desenvolupen les primeres. Les formen: 

- Infraestructura: format per l’administració general, planificació, finances, 

comptabilitat, assumptes legals governamentals i administració de qualitat.  

- Recursos humans: és tot allò relacionat amb l’element humà dins l’empresa. Són 

els treballadors. 

- Desenvolupament tecnològic: són tots aquells avenços tecnològics que poden 

ajudar a que l’empresa i el producte satisfaci millor les necessitats del consumidor. 

- Subministrament: són tots aquells materials necessaris perquè l’empresa funcioni 

correctament. 

Les cadenes de valor poden ser molt diferents entre empreses d’un mateix sector i 

precisament són aquestes diferències les que fan que una empresa sigui millor que la de la 

seva competència, per aquesta raó la cadena de valor és una font clau per crear un avantatge 

competitiu. 
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CADENA DE VALOR 

Font: JARILLO, José Carlos. Direcció estratègica. 

 

 

PROCÈS D’ELABORACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA 

Font: FEURER, R.; CHAHARBAGH, K. Strategy development: past, present and future. 
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4.- Formulació d’estratègies 

 

4.1.- Estratègies genèriques competitives 

Ser competitiu, no és una qüestió de sort. L’estratègia que decideix dur a terme l’empresa, si 

aquesta és bona, l’ajudarà a tenir un grau alt de competitivitat. Per aquesta raó l’empresa ha 

de considerar en tot moment tots els aspectes relacionats amb la competència existent i la 

futura i saber com actuar en qualsevol situació, per tal de no veure’s afectada i poder seguir 

creixent. 

Així doncs, és molt important en tota empresa tenir sempre present la competència per així 

superar-la i aconseguir defensar-se davant els punts forts de la competència i/o davant 

l’aparició de nous competidors.
8
 

D’aquí en surten les estratègies utilitzades de nivell competitiu o genèriques de Michael E. 

Porter:  

a. Estratègia d’avantatges en costos: consisteix en produir més barat que qualsevol 

altra empresa del sector, per poder oferir un preu de venda al consumidor més 

baix. Així doncs, si la competència no aconsegueix vendre tan barat, els ingressos 

seran favorables per a l’empresa. 

 

Alguns factors que fan possible la reducció del cost del producte o del servei ofert 

són assolir economies d’escala (produir i vendre molt volum de producte per 

reduir-ne el cost unitari); redissenyar el producte per estalviar en materials o 

energia; adoptar noves tecnologies que redueixin els costos del personal; localitzar 

l’activitat en països amb condicions favorables; controlar estrictament els costos 

en totes les activitats de la cadena de valor; minimitzar despesa en I+D,...  

 

 

                                                           
8
 Segons Philip Kotler, nord-americà, especialista amb màrqueting, “les estratègies competitives es refereixen a 

la manera en que l’empresa s’afrontarà al mercat d’acord a una avaluació realista de les forces, tant en 

l’organització com en l’entorn”.  
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EXEMPLES D’EMPRESES AMB ESTRATÈGIA DECOSTOS 

Font: Pròpia, amb l’ajuda de Esto es Marketing <http://www.estoesmarketing.com> 

 

b. Estratègia de diferenciació: consisteix en fidelitzar el consumidor amb productes 

molt significatius que fa que el consumidor pugui diferenciar aquests productes de 

la competència. És un factor rellevant que requereix fortes inversions en publicitat  

 

Ikea 

Pràctic, de qualitat i assequible 

Ryanair, EasyJet 

Preus baixos 

Media Markt 

Assequibles "yo no soy tonto" 

McDonald's 

Menjar ràpid a preus baixos  

Vivarte (cóctel, merkal 
calzados,...) 

Cadena de roba a preus baixos 

Primark 

Molts productes a preus baixos 

http://www.estoesmarketing.com/
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perquè cal que el consumidor apreciï aquesta diferència i es converteixi en client o 

usuari habitual del producte d’una determinada empresa. 

 

És una bona estratègia per influir en el preu d’un producte intentar diferenciar-lo 

per tal de que el consumidor accepti que li compensa pagar més per un producte 

diferenciat que per un altre que no ho està. 

 

No totes les estratègies de diferenciació tenen èxit, però si s’aconsegueix, el 

resultat compensarà àmpliament el venedor, que llavors tindrà marge per variar-ne 

el preu. 

 

 

Munich 

Qualitat 

Danone 

Sa 

El Corte Ingkés 

Varietat de productes i locals grans 

Swacth 

Rellotges innovadors 

Volvo 

Seguretat 

Duracell 

Llarga durada 
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EXEMPLES D’EMPRESES AMB ESTRATÈGIA DE DIFERENCIACIÓ 

Font: Pròpia, amb l’ajuda de Esto es Marketing <http://www.estoesmarketing.com> 

 

c. Estratègia d’enfocament: l’estratègia d’enfocament és un terme encara poc 

utilitzat que consisteix bàsicament en aplicar una estratègia, ja sigui de lideratge en  

 

Crocs 

Comoditat 

Nutrexpa 

Aliment olímpic per excel·lència 

Apple 

Innovació i imatge de marca 

Nestlé 

atractiva i prestigiosa "Caja 
Roja" (bombons) 

Rolex 

Prestigi i distinció com a joia 

Joid'art 

Originialitat en disseny/material 
de joies  

http://www.estoesmarketing.com/
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costos o de diferenciació, a un públic reduït, és a dir, el producte que es vol vendre 

no va destinat a tothom sinó a un sector de mercat concret, que és el que rep el 

nom de segment del mercat.
9
 D’aquesta manera l’empresa aconsegueix aplicar 

l’estratègia més convenient a cada segment del mercat.  

 

 

 

EXEMPLES D’EMPRESES AMB ESTRATÈGIA DE SEGMENTACIÓ 

Font: Pròpia, amb l’ajuda de Esto es Marketing <http://www.estoesmarketing.com> 

                                                           
9
 Consisteix en dividir el mercat total d’un bé o servei en grups més petits i internament homogenis. 

Grup Accor 

Hotels de diferents categories 

Grup Zeta 

Varietat de revistes i diaris 

Inditex 

Diferents marques de roba 

Porsche/Ferrari/Lamborghini 

Cotxes de luxe 

Amazon 

Negoci a la xarxa 

Dior/Gucci/Chanel 

Roba d'alta costura 

http://www.estoesmarketing.com/
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AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LES ESTRATÈGIES GENÈRIQUES COMPETITIVES 

Font: Pròpia. 

 

 

  

  AVANTATGES 

 

  INCONVENIENTS 

 

Estratègia d’avantatges 

en costos 

-Defensa contra proveïdors 

poderosos (dóna més 

flexibilitat per afrontar-se 

davant pujada de costos) 

-Més ingressos (poden 

reinvertir-se) 

-S’aprofiten economies 

d’escala  

-Protegeix a l’empresa contra 

les 5 forces competitives de 

Porter 

-Gran participació en el 

mercat i accés favorable a 

matèries primeres 

-Construcció agressiva 

d’instal·lacions capaces de 

produir grans volums de 

forma eficient 

-Requereix experiència 

-Rígids control de costos i 

despeses indirectes 

-Minimització de costos en 

I+D i publicitat 

-Pèrdues inicials en entrar a 

un nou mercat 

-Genera barreres d’entrades 

per a nous mercats i guerra 

de preus 

 

Estratègia      

de diferenciació 

-Aïllament contra la rivalitat 

competitiva (fidelitat dels 

consumidors) 

-Més ingressos (poden 

reinvertir-se) 

-Proveïdors més sensibles al 

preu 

-Instint creatiu 

-Poca participació en el 

mercat 

-Consumidors sofisticats 

(perden necessitat) 

-Poden aparèixer imitacions 

d’altres empreses 

-Implicar-se en I+D, disseny, 

qualitat,... 

 

Estratègia d’enfocament 

-Més eficients i eficaços amb 

el seu objectiu principal 

davant un públic reduït 

-Els consumidors no hi donen 

tanta importància 
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Exclusivitat percebuda pel 

client 

 

Posició de costos baixos 

 

AMPLI, tot el sector de 

mercat 

 

DIFERENCIACIÓ 

 

LIDERATGE DE COSTOS 

 

REDUÏT, solament un 

segment de mercat 

 

ENFOCAMENT 

 

ESTRATÈGIES GENÈRIQUES COMPETITIVES 

Font: Pròpia. 

 

4.2.- Estratègies de creixement 

El creixement és un factor molt rellevant en tota empresa ja que qualsevol empresa té com 

objectiu poder expandir la seva dimensió i poder manifestar el seu èxit. Aquestes, poden 

créixer de dues maneres, mitjançant el creixement intern o orgànic o bé mitjançant el 

creixement extern o inorgànic. 

4.2.1.- El creixement intern o orgànic 

Ens referim a l’increment de la capacitat productiva o bé de l’augment de la varietat dels 

productes i serveis de l’empresa, és a dir, diversificar la producció per assolir nous mercats. 

Per tant, tot l’esforç el fa ella pel seu compte. Aquestes inversions poden destinar-se a: 

 Incrementar la seva capacitat productiva: s’aconsegueix duent a terme estratègies 

de màrqueting per vendre més i per tant, produir més. Poden ser com un canvi de 

preus, un canvi d’envàs per tal de fer el producte més atractiu, canviar alguna qualitat 

del producte, intentar introduir-lo a altres segments de mercat, etc.  

 

Un exemple és l’empresa catalana Freixenet, destaca per emetre anuncis televisius 

durant les festes de Nadal des del 1977 amb la presència de persones famoses 

espanyoles i internacionals. Aquests anuncis només s’emeten en el prime-time (horari  
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de màxima audiència) en les cadenes televisives nacionals. Es caracteritzen per tenir 

una trama argumental i per ser molt llargs. També hi destaquen les bombolles de 

Freixenet, que són noies joves vestides amb vestits daurats que simbolitzen bombolles 

de cava. 

 

 Diversificar la producció (desenvolupament de nous productes): s’aconsegueix 

produint béns que tenen alguna relació amb el producte original (complementaris), ja 

que al mercat on el producte va destinat, l’empresa ja hi té experiència i informació 

sobre aquest i, per tant, disposa d’un avantatge competitiu respecte els seus 

competidors. 

 

Un exemple és l’empresa catalana Virginias, que produeix tota una sèrie de productes 

molt semblants entre ells: caramels, galetes, torrons, xocolates, gelats,... 

 

 

AVANTATGES I INCONVENIENTS DEL CREIXEMENT INTERN 

Font: Pròpia. 

 

 

 

  AVANTATGES 

-Permet l'adquisició de factors 
productius recents: tecnologia més 
avançada, personal amb formació 
més actualitzada, dissenys 
innovadors, ... 

-Presenta la possibilitat d'un 
creixement molt planificat, 
optimitzant tot el procés i de manera 
gradual: permet que es realitzin els 
canvis necessaris d'adaptació de 
l'estructura organitzativa a la nova 
dimensió. 

 

  INCONVENIENTS 

-És un creixement lent, ja que només 
es disposa dels recursos i capacitats 
propis de l'empresa i a vegades pot 
resultar un problema amb un entorn 
actual tan canviant. 
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No obstant, com que l’empresa creix, necessita, entre altres coses, haver de refer les 

instal·lacions (comprar nous locals, maquinària, mobiliari,...) que això comporta un 

increment de patrimoni. 

4.2.2.- El creixement extern o inorgànic 

Aquest tipus de creixement es basa en l’aportació de recursos per organismes existents que 

permeten a l’empresa ampliar la capacitat i volum d’operacions. Es pot aconseguir mitjançant: 

 La fusió: consisteix en la dissolució de dos o més societats que traspassen els seus 

patrimonis a una nova societat, com és el cas de les companyies aèries Iberia i British 

Airways, que es van fusionar al 2011 donant lloc a la companyia aèria multinacional 

International Airlines Group. Un altre exemple també és BBVA, que és la fusió de les 

entitats bancàries Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya i Banco de Argentaria.  

 

 L’absorció: es produeix quan una societat compra el patrimoni d’una altra o altres i 

els integra en el seu (els absorbeix), és a dir, l’empresa absorbida s’extingeix i el seu 

patrimoni és assumit per l’empresa absorbent. Un exemple seria el cas de les empreses 

El Corte Inglés i Galerías Preciados: aquesta última va passar a formar part del seu 

competidor El Corte Inglés el 1995 quan li va comprar el seu patrimoni. També és un 

exemple el de la cadena de supermercats Eroski que va comprar el 75% del patrimoni 

de Caprabo que travessava una forta crisi al 2007 (la resta del patrimoni se’l va 

quedar un 9% La Caixa i un 16% les famílies Carbó, Botet i Elías, fundadores de 

l’empresa de distribució de Caprabo). 

 

 La participació: es produeix quan es compra una part de les accions d’una empresa 

per tal de poder dominar-la, com és el cas de molts de bancs que participen en grans 

societats. Un exemple és l’entitat financera que compta amb el major nombre de 

participacions empresarials, el grup la Caixa. És el principal accionista i exerceix 

control sobre quatre empreses de l’IBEX 35: Abertis (24’6%), Caixabank (81’1%), 

Gas Natural Fenosa (36’6%) i Repsol (12’8%). També té participacions a BME (5%) i 

Telefónica (5’4%).
10

 

 

 

                                                           
10

 Dades del 2012. 
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 La cooperació: és un acord format entre empreses mitjançat el qual intenten unir els 

seus esforços per tal d’aprofitar els avantatges i oportunitats que sorgeixen d’actuar 

conjuntament.  

 

Una forma de cooperació molt habitual i important són les franquícies, que permet a 

un petit empresari aprofitar l’experiència d’un empresari que ha aconseguit un 

avantatge competitiu en el mercat: una marca de prestigi, productes o mètodes 

patentats, un bon coneixement del mercat, a canvi d’aportar un increment de rendes a 

l’empresari sense haver d’assumir cap inversió ni cap mena de cost (de local, 

mobiliari,....).  

 

Un altre tipus de cooperació són les joint-venture, que és un acord entre dues empreses 

o més que aporten capital o un altre tipus d’actius. En general, es duen a terme entre 

empreses de diferents països, quan una de les empreses vol operar en un país sobre el 

qual no té gaire coneixement: l’empresa estrangera aporta capital i tecnologia, mentre 

que el soci local aporta bàsicament coneixements sobre el mercat local i com accedir-

hi. La diferència principal entre les joint-venture amb la fusió i l’absorció, és que cada 

firma manté la seva independència i cap d’elles desapareix.  

 

Alguns exemples són per exemple la Joint Venture creada al 2011 entre Inditex i 

Premier Investments, una empresa tèxtil australiana especialitzada en retail (venda al 

detall), per constituir junts la societat Zara Australia, en la que Inditex tindrà sota el 

seu control el 80% de la societat mentre que el restant 20% estarà en mans del soci 

australià.  

 

JOINT VENTURE ENTRE INDITEX I PREMIER INVESTMENTS: Zara Australia 

Font: Pròpia. 

Inditex 
Premier 

Investments 
Zara 

Australia 
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Altres exemples són: 

 

 

EXEMPLES DE JOINT VEINTURE 

Font: Pròpia. 

 

Quan el mercat nacional no és suficient per al creixement extern de les empreses, aquestes 

empreses s’internacionalitzen, és a dir, intenten obrir-se cap a altres països i nacions. 

Sony+Ericsson Fujitsu+Siemens 

Adidas+Samsung Microsoft+NBC news 

Nestlé+Coca-cola Mercedes-Benz+Swatch 
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AVANTATGES I INCONVENIENTS DEL CREIXEMENT EXTERN 

Font: Pròpia. 

 

4.2.3.- La matriu ANSOFF 

Com s’ha dit abans, un cop l’empresa s’ha estabilitzat dins d’un mercat i les seves vendes 

també, si ho considera convenient, pot obrir-se a nous mercats per aconseguir un creixement 

amb vendes i no obstant, per mantenir la seva posició competitiva relativa amb les empreses 

rivals que creixen. 

L’estratègia de creixement presenta una doble dimensió en funció d’uns aspectes bàsics 

segons l’elecció del producte o activitat cap on es dirigeix l’estratègia o segons el mercat 

geogràfic a on es vol dirigir. 

4.2.3.1.- L’elecció del producte o activitat cap a on es dirigeix el creixement 

En el moment que l’empresa decideix dur a terme una estratègia de creixement, ha de tenir 

molt clar quin producte vol posar en valor, i si vol que aquest producte segueixi la mateixa 

línia de productes que fins al moment ha mantingut la seva activitat principal o si bé vol 

créixer iniciant noves activitats i fabricant nous productes. 

  AVANTATGES 

-Estalvi de temps: és més rapid i permet 
augmentar la dimensió des del mateix 
moment en què es tanca la negociació 
d'integrar la nova empresa. 

-Pot ser l'única manera de superar una 
barrera d'entrada a un sector o a un 
mercat geogràfic en el qual el 
creixement intern resultaria impossible. 

-Pot facilitar l'entrada i reduir el risc de 
creixement en l'introducció en una 
nova indústira (diversificació no 
relacionada) o país 
(internacionalització). 

  INCONVENIENTS 

-És més car, ja que cal pagar un 
sobrepreu per una empresa que ja està 
en funcionament i a vegades cal pagar 
per actius no necessaris. 

-Presenten problemes d'integració de 
les dues empreses: és necessària una 
reestructuració (nou disseny de 
departaments, eliminació de tasques 
duplicades,...) 

-Requereixen processos d'obtenció de 
l'informació i de negociació amb 
l'objectiu de l'empresa (no sempre fàcil 
d'assolir). 
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Si decideix créixer oferint la mateixa línia, ens trobem davant d’una estratègia d’expansió, 

en canvi, si decideix canviar de producte, parlem d’una estratègia de diversificació (les dues 

estan estudiades més endavant a l’apartat 4.3). 

4.2.3.2.- El mercat geogràfic cap a on es vol dirigir el creixement 

L’empresa, un cop ha determinat l’activitat en la qual l’interessa créixer, ha d’escollir els 

mercats on es dirigirà. Pot decidir mantenir-se al mercat domèstic, és a dir, el mercat punt de 

partida de l’empresa, centrant-se i reforçant-lo per tal d’assolir una posició dominant de 

mercat i créixer, o bé pot dirigir el seu creixement cap a mercats internacionals. 

Igor Ansoff, enginyer i matemàtic nord-americà, ens mostrava amb una taula, la matriu 

Ansoff, les diferents variacions de les estratègies en funció de l’elecció del producte i del 

mercat geogràfic al qual va dirigit.  

 PRODUCTES 

Existents Nous 

 

MERCATS 

Existents Penetració de mercat Desenvolupament de 

productes 

Nous Desenvolupament 

del mercat 

Diversificació 

 

LA MATRIU ANSOFF (1976) 

Font: SAINZ, José María. El plan estratégico en la pràctica. ESIC. Business&Marketing School. 

 

Així doncs, podem observar les diferents estratègies que en sorgeixen depenent de la 

combinació realitzada: 

 Estratègia de penetració de mercat: consisteix en créixer adquirint un nivell més 

elevat de quota de mercat en els productes i mercats on l’empresa opera actualment. 

És especialment adequada en cicles de vida del producte on es troba amb creixement o 

amb maduresa (amb baixa saturació competitiva). Les empreses es centren i 

s’especialitzen en el producte tradicional de l’empresa, desenvolupant noves 

característiques i funcions que permetin augmentar les vendes. Solen ser promocions 

temporals que les empreses fan per captar més clients.  
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OFERTA D’ADSL D’ORANGE 

 

 Estratègia de desenvolupament de mercat: implica buscar noves utilitats en el 

producte que puguin captar nous segments de mercats diferents als actuals. Un 

exemple és el de la cadena britànica Marks & Spencer, que va entrar el mercat essent 

una botiga de roba i que actualment és una botiga de roba i alhora és un supermercat. 

 

 Estratègia de desenvolupament de producte: consisteix en llançar nous productes 

que substitueixen als actuals o bé desenvolupar nous models millorats o amb 

variacions (millor qualitat, menor preu,...) respecte als actuals. 

 

 

ANUNCI DE L’EMPRESA GREFUSA DE LES PATATES NATUCHIPS 
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Aquest anunci ens mostra unes patates que han estat millorades: 70% menys de grassa, 

amb 100% d’ingredients naturals,... 

 

 Estratègia de diversificació: té lloc quan l’empresa desenvolupa de forma simultània 

nous productes i a nous mercats. Tot és nou, desconegut i arriscat, per tant pot generar 

inseguretat i es necessita una gran inversió. Existeixen quatre tipus de diversificació. 

  

4.3.- Estratègies de diversificació i hòldings empresarials 

Es coneix com diversificació aquell procés pel qual una empresa passa a oferir nous productes 

(relacionats o no amb el seu negoci)  i entra a nous mercats, ja sigui mitjançant adquisicions 

corporatives o bé invertint directament en nous negocis. De fet, amb aquesta estratègia una 

empresa pot incrementar la seva oferta presentant als clients productes variats, ja estiguin 

relacionats o no amb el seu negoci, per tant, li permet un accés a noves activitats, ja sigui per 

creixement intern o extern, que fa que operi en entorns competitius nous, amb factors d’èxit 

probablement diferents dels habituals. 

Podem dividir la diversificació en: 

a. Diversificació heterogènia: consisteix en oferir productes o serveis nous al mercat 

que no tenen relació amb els tradicionals, sinó que es dissenyen simplement per 

atraure més als clients actuals. Un exemple és l’empresa Polo Ralph Laurent, que va 

estar molts anys enfocant-se en el vestir masculí, ja sigui elegant o casual, fins que fa 

poc va llançar al mercat una línia de perfums masculins per diversificar els seus 

productes i competir en l’exigent mercat de perfumeria a nivell mundial. 

 

També és un exemple la cadena “fast food” McDonald‟s que anys enrere va començar 

a oferir joguines en el menú Happy Meal destinat a nens. Així doncs, el que fa aquesta 

empresa és, ni més ni menys, afegir productes no relacionats amb la seva principal 

línia de producte per tal d’atraure un nou segment de mercat que, en aquest cas, són 

els nens. 
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Un exemple de diversificació catalana és el de l’empresa Tous, que va començar 

venent joies per a la dona i ara actualment dissenya tota mena de complements com 

bosses de mà, perfums, rellotges, ulleres,...entre d’altres. 

 

b. Diversificació o integració vertical: consisteix en la incorporació d’una empresa a 

l’empresa existent, que dugui a terme el cicle complet de producció d’un producte o 

servei, fent així de l’empresa el seu propi proveïdor o client. Un exemple seria el Grup 

alimentari La Guissona, que segueix un procés en cadena en el qual els socis de la 

cooperativa (en aquest cas grangers) alimenten els seus pollastres, porcs i vaques de la 

granja amb pinsos de la Guissona, que un cop alimentats són transportats als 

escorxadors de la cooperativa on es farà el procés d’elaboració, s’enviarà a les 

botigues de Bonarea (propietat de la Guissona) i tornarà a començar el procés. 

 

c. Diversificació no relacionada o conglomerada: consisteix en crear i incorporar 

productes o serveis que no tenen cap mena de relació amb el producte fonamental de 

l’empresa per atraure a clients potencials (nous). Se sol portar a terme per creixement 

extern ja que és l’estratègia més ambiciosa i amb més risc.  

 

Per exemple, un cas d’empresa que hagi seguit aquesta estratègia és la multinacional 

finlandesa Nokia, que va començar essent una fàbrica de polpa de fusta que feia paper 

al 1865 i al 1990 va introduir la fabricació de telèfons mòbils a les seves fàbriques. 

També és el cas de Yamaha que va iniciar-se fabricant instruments i anys més tard, ja 

fabricava motocicletes i ciclomotors. 

 

d. Diversificació horitzontal: consisteix en oferir nous productes o serveis similars 

(substitutius o complementaris) als que ja té l’empresa. És una molt bona estratègia 

quan l’empresa està en fase de creixement ja que li permet reforçar la seva posició 

dins del mercat.  

 

Per exemple, anys enrere, la companyia de telèfon Telefónica Movistar, va començar a 

oferir servei de televisió per cable i Internet i, per altra banda, Font Vella aquest estiu 

ha llançat al mercat aigües refrescants barrejades amb suc de poma i amb suc de 

llimona. L’empresa Llet Pascual també és un bon exemple, que va començar oferint  

llet i actualment ofereix també cereals, mel, mermelades, sucs de fruita,... 
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AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LA DIVERSIFICACIÓ CONGLOMERADA 

Font: Pròpia. 

 

Per altra banda, els hòldings empresarials, són una forma d’organització d’empreses segons la 

qual una companyia matriu aconsegueix les accions i les participacions d’altres empreses que 

controla. Només tenen un òrgan directiu.  

Hi ha hòldings que es creen a través dels bancs i altres entitats financeres, hòldings que 

parteixen del patrimoni d’una família i també n’hi ha de formats per empreses estatals. 

Històricament, els hòldings es formaven perquè era una manera d’aconseguir que el sector 

financer s’introduís al sector industrial. 

Un exemple de hòlding català és la companyia Agroalimen (1964), feta a partir d’un capital 

familiar. Algunes empreses del grup són Affinity, Arbora & Ausonia, Evax, Tampax, Dodot, 

Gallina Blanca, Lindor,... També és un hòlding empresarial el format per l’entitat financera 

La Caixa: Criteria CaixaHolding
11

, format per empreses com Gas Natural, Repsol YPF, Port 

Aventura, Telefónica, Abertis, Grup Agbar,... 

 

                                                           
11

 No s’ha de confondre amb Criteria CaixaCorp, el seu antescedent (2007-2011). Les inversions d’aquest 
hòlding van ser transferides a Criteria CaixaHòlding, d’aquí el seu origen.  

  AVANTATGES 

 

-Augment d'ingressos 

  INCONVENIENTS 

 

-Cost elevat per posar en marxa nous 
negocis en nous mercats 

-Pot suposar pèrdues al principi 

-No sempre la inversió pot sortir bé 

-No té coneixement ni experiència en 
el nou mercat 
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Grups d'empreses 

Grup d'empreses 
controlades per 

l'empresa matriu, que 
poden ser altres 
hòldings o grups 

d'empreses 

Matriu controladora Agroalimen 

The Eat Out 
Group 

Pans & 
Company Bocatta 

Gallina 
Blanca Star 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÒLDING AGROALIMEN 

Font: Pròpia. 

 

 

 

AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS HÒLDINGS EMPRESARIALS 

Font: Pròpia. 

 

 

 

 

  AVANTATGES 

-Controlen diversos sectors per tant 
diversifiquen riscos  i optimitzen 
beneficis. 

-Avantatges fiscals, ja que els 
resultats consolidats de totes les 
societats són millors que els de cada 
empresa individual. 

  INCONVENIENTS 

-Poden disposar d'un gran poder 
sobre el mercat per   la qual cosa es 
poden considerar com monopolis i 
per tant les lleis antimonopolis els 
intenten restringir. 
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5.- La internacionalització 

 

Avui dia, és molt habitual sentir que empreses s’han internacionalitzat o que busquen 

internacionalitzar-se. Però què és realment internacionalitzar-se? 

Evidentment, internacionalització prové d’internacional, per tant, té relació entre dues o més 

nacions. Així doncs, si parlem de casos d’empreses, podríem dir que la internacionalització, 

seria aquell procés que duu l’empresa per obrir-se a nous mercats internacionals i que 

comprèn totes les operacions necessàries per poder vincular-s’hi. 

Les raons per les quals una empresa decideix internacionalitzar-se són diverses: per 

compensar la caiguda de la demanda en el mercat domèstic, per abaratir costos laborals o 

d’aprovisionament,... Tot i així, hi ha dues raons fonamentals per les quals moltes empreses 

s’han internacionalitzat i es volen internacionalitzar que són: la globalització (necessitat de 

guanyar dimensió) i la recerca de noves fonts d’ingressos. 

No obstant, és una decisió molt difícil de prendre per l’empresa ja que la pot conduir al fracàs 

si no s’organitza bé i és molt difícil poder fer marxa enrere un cop s’ha llançat al mercat 

internacional. 

 

5.1.- Etapes de la internacionalització 

Les etapes més habituals que sol seguir l’empresa en el seu procés d’internacionalitzar-se són: 

5.1.1.- Inici: l’exportació indirecta o passiva 

En aquesta fase, l’empresa exporta mitjançant empreses situades al seu país (intermediàries) 

que s’encarreguen de totes les tasques de comercialització a l’estranger. Per tant, el fabricant 

s’encarrega tan sols de produir i vendre tal i com ho fa amb els clients del seu mercat 

tradicional. 
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Aquesta manera, permet a l’empresa exportar sense cap increment d’inversió en capital fix, 

amb baixos costos inicials, relativament amb pocs riscos i un petit augment de beneficis 

respecte a les seves vendes actuals així com flexibilitat. 

 Tot i així, l’empresa depèn totalment de la intermediària, que s’encarrega de dur a terme les 

activitats d’internacionalització i per tant l’empresa coneix poc el mercat extern. A més a més, 

la intermediària no està totalment compromesa amb ella per tant només dediquen una petita 

part del seu temps i recursos a col·locar els productes en mercats exteriors (per tant l’empresa 

aspira a menys vendes). 

5.1.2.- Desenvolupament: l’exportació directa o activa 

És la modalitat més ambiciosa en la qual l’empresa entra en contacte amb els intermediaris o 

compradors finals a l’estranger i s’ocupa de quasi tots els aspectes burocràtics, logístics i 

financers que comporta una exportació.  

És sens dubte el camí més directe per augmentar els beneficis i obtenir un fort creixement 

empresarial a llarg termini. No obstant, permet a l’empresa tenir un millor coneixement i 

control sobre les seves operacions internacionals. 

Tot i així, comporten la creació d’un departament d’exportació, la contractació i la formació 

de personal especialitzat en comerç exterior i experiència en comerç internacional, establir 

procediments d’enviament i sistema de rebre i enviar pagaments,... No deixen de ser costoses 

per a companyies amb manca de recursos humans necessaris i de recursos financers per 

promocionar els seus productes internacionals. Inclouen també canvis monetaris depenent del 

país on s’exporten i certs productes com aliments o productes amb major cost d’enviament 

que de producció, no surten a compte internacionalitzar.  

Requereix més temps que l’exportació indirecte però són majors els beneficis a llarg termini. 

En aquesta etapa, l’empresa pot plantejar-se algun acord de cooperació (aliances) amb alguna 

empresa estrangera amb la intenció d’obrir-se camí en els mercats estrangers, ja que ella 

aportaria capital i tecnologia, mentre que l’estrangera aportaria coneixement del mercat local. 
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5.1.3.- Consolidació: fabricació en mercats exteriors o inversió directa a l’estranger 

Consisteix en establir una filial (una entitat controla a una altra entitat) o en adquirir 

parcialment (amb participació majoritària) una altra empresa ja existent. Són les exportacions, 

les aliances amb empreses, les adquisicions i la inversió directa. 

La inversió directa no és com l’exportació, on es transfereixen productes, sinó que consisteix 

en transferir tota l’empresa a un altre país. Aquest tipus d’entrada permet a l’empresa explotar 

més els seus avantatges competitius en el mercat a on es vol dirigir.  

Implica el grau més elevat de compromís amb el mercat exterior, així com comporta molt de 

risc i es necessita una gran aportació de recursos econòmics i gestió. És la fórmula més 

utilitzada per empreses que ja estan ben establertes en el mercat intern i que ja tenen 

experiència en el mercat internacional (per haver fet exportacions abans,...) 

 

 

ETAPES DE L’INTERNACIONALITZACIÓ 

Font: Pròpia. 

 

L’empresa pot decidir si vol seguir aquest procés o bé només escollir-ne una etapa. 

Evidentment, com més s’avança, més alt és el grau de compromís en els mercats estrangers, 

per tant és perillós si no es té experiència començar per la tercera etapa. 

Inici: exportació 
passiva 

Desenvolupament: 
exportació activa, 
aliances,... 

Consolidació: 
exportació, 
aliances, inversió 
directa, 
adquisicions,... 
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Sempre és recomanable entrar al mercat amb fórmules simples i de poc risc, i anar 

evolucionant cap a estructures més complexes a mesura que augmenta l’experiència sobre el 

terreny, com es sol dir, a poc a poc i bona lletra. 

 

5.2.- Estratègies d’internacionalització 

De totes les estratègies que pot formular i aplicar qualsevol empresa, internacionalitzar-se 

requereix unes estratègies complexes i sovint desconegudes. No obstant, la 

internacionalització és un fenomen encara en desenvolupament del qual se’n té poc 

coneixement encara, per tant és lògic que per entrar-hi l’empresa ha de seguir unes estratègies 

variades, complicades i poc conegudes. 

Abans de tot, tota empresa ha de tenir clar quin avantatge competitiu pretén explotar: si 

l’empresa no està disposada a oferir més valors que els seus competidors, ja sigui venent un 

producte amb més beneficis (diferenciació) o amb un preu menor (lideratge de costos), la seva 

estratègia no serà sostenible i estarà condemnada al fracàs. 

Així doncs l’empresa per saber què és el que sap fer millor – el que pot “exportar” a altres 

àrees geogràfiques i mercats amb majors garanties d’èxit – ho pot conèixer utilitzant dues 

aproximacions diferents (és recomanable utilitzar les dues): 

 

a. Activitats a internacionalitzar 

Tot i que totes les activitats empresarials són susceptibles de ser internacionalitzades, 

convé que cada empresa ponderi quines li aporten valor addicional internacionalitzant-

se. 

 

A continuació, es mostra un gràfic realitzat per la companyia nord-americana Deloitte, 

mitjançant una enquesta feta a un grup de més de 170 directius d’empreses 

internacionals als que se’ls hi va preguntar sobre quin tipus d’activitats les seves 

companyies s’ havien internacionalitzat. Per tant ens permet veure la tendència general 

d’activitats que internacionalitzen les empreses arreu del món. 
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ACTIVITATS EMPRESARIALS INTERNACIONALITZADES 

Font: Deloitte Private Company Global Growth Survey. 2008. 

 

Podem observar que tot i que totes les activitats empresarials poden ser 

internacionalitzades, la venda (84%)  i la compra (66%) de productes i serveis són les 

més freqüents, per tant la majoria d’empreses s’internacionalitzen per vendre o 

aprovisionar-se. La implantació ja sigui comercial (41%) o productiva (33%) – 

manufacturing
12

 –, és una de les altres activitats destacades en els processos 

d’internacionalització de les companyies. En canvi, el fet d’exportar altres activitats i 

funcions com la I+D
13

 (18%), els call centers
14

 (10%), altres funcions de back office
15

 

(9%) o la gestió dels punts de venda al públic (4%) encara està poc desenvolupada.   

 

Tot i així, hem de considerar que aquest gràfic es va fer al 2008 i el món empresarial 

és un món molt dinàmic i canviant, per la qual cosa podríem trobar algunes variacions 

en els percentatges. Respecte a l’ordre de les activitats, m’agradaria afirmar que no  

                                                           
12

 El manufacturing és un procés que consisteix en la transformació de matèries primeres en productes 

manufacturats, productes elaborats o productes finals per a la seva distribució i consum. 
13

 Innovació + desenvolupament tecnològic 
14

 El Call Center, centre d’atenció de trucades, és un conjunt de mitjans tècnics, immobiliaris i humans, que 

permet dur a terme la relació a distancia entre una marca i el seu mercat. 
15

 El back office és la part de les empreses on es realitzen les activitats destinades a gestionar la pròpia empresa 

amb les quals el client no necessita contacte directe. 
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han canviat, ja que la majoria d’empreses que s’internacionalitzen avui dia és 

bàsicament per vendre béns i/o serveis, seguit de per comprar béns i/o serveis, mentre 

activitats com el Back oficce i el Call center encara estan poc desenvolupades (una 

mica més que al 2008 tot i així). 

 

b. Taula de valor ADDING  

Pankag Ghewamat, un economista indi, proposa la taula de valor ADDING per 

descobrir i avaluar si un moviment estratègic en particular té sentit per afegir valor a 

l’empresa tant local com globalment. Així doncs, s’analitza la internacionalització en 

funció de l’objectiu que es pretén aconseguir: 

 

A.- Afegir volum o creixement, venent a més mercats i clients, per augmentar els 

ingressos i/o reduir els costos mitjançant l’explotació d’economies d’escala. 

D.- Disminuir els costos, ja que la internacionalització pot generar valor mitjançant la 

reducció de costos de capital, de mà d’obra o d’aprovisionament. En conseqüència, 

aquesta eficiència productiva permet a l’empresa ser més competitiva. 

D.- Diferenciar els béns i/o serveis destinats a la internacionalització, per tal de poder 

augmentar la percepció per part del client del valor afegit que ofereix l’empresa i, en 

conseqüència, augmenti la disponibilitat de pagar més per aquests productes i serveis. 

I.- Incrementar l’atractiu o el poder de negociació mitjançant l’augment de la quota de 

mercat d’una empresa o sector: es considera que si una empresa té una participació 

significativa no tan sols en el seu mercat tradicional, sinó en d’altres, la seva capacitat 

de poder de negociació (amb governs, proveïdors i lobbies) és més elevada i per tant 

més fàcil a l’hora d’establir-se a nous mercats. 

N.- Normalitzar o optimitzar el risc: la internacionalització és una de les estratègies 

que comporta més riscos (monetaris, financers, de mercat, de subministrament,...) per 

tant l’empresa ha d’intentar neutralitzar aquests riscos per tal de poder superar 

períodes de recessió. 

G.- Generar i aplicar nous coneixements, recursos i capacitats, per tal de crear valor 

gràcies a la diversitat i multiculturalitat dels seus recursos humans i per la varietat 

d’escenaris en els que operen. 
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Qualsevol empresa que es vulgui internacionalitzar ha de tenir clar: 

I. A quins mercats vol entrar 

II. Amb quina estratègia 

III. Amb quina estructura 

 

5.2.1.- Selecció de mercat 

Abans d’internacionalitzar-se, tota empresa ha de tenir molt clar a quin mercat es vol obrir i 

amb quines barreres es pot trobar per tal de poder enfrontar-les millor. És per aquesta raó, que 

és necessari fer una investigació de mercat per totes les decisions que ha de prendre l’empresa 

respecte a la venda i la comercialització dels seus serveis i, pel desenvolupament de les seves 

activitats comercials i futures.  

5.2.1.1.- Detecció d’oportunitats de negoci: anàlisi i perspectiva de mercats 

Saber a quin nou mercat entrar, no sempre és fàcil, ja que no hi ha cap metodologia que ens 

indiqui quines destinacions poden ser interessants per iniciar un procés d’expansió 

internacional o on es poden trobar oportunitats de creixement. Tot i així, es pot tenir una idea 

sobre possibles destinacions per internacionalitzar-se fent referència a criteris comuns 

utilitzats com les perspectives de creixement del país (tant a nivell econòmic com 

demogràfic), el seu nivell de renda per càpita (ja que determina la capacitat de compra dels 

seus clients potencials) i/o el nivell de complexitat i seguretat que ofereixen als inversors els 

seus administradors i estructures d’estat. 

Aquests factors són molt importants i són coneguts com “l’entorn de negocis” on s’hi solen 

incloure altres variables com per exemple l’estabilitat política del país, els seus nivells de 

corrupció o el seu compromís amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial. 
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ANÀLISI I PERSPECTIVA DE MERCATS 

Font: Deloitte, a partir de la informació del Banc Mundial i la ONU. 

 

Aquest gràfic, realitzat per la companyia Deloitte, pot ser un dels que pot ajudar a les 

empreses a determinar a quin país es poden establir en funció de l’atractiu demogràfic, 

l’atractiu de l’entorn de negoci, els ingressos per països (baixos, mitjans o alts) i la mida del 

PIB.  
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5.2.1.2.- Criteris de selecció de mercats 

Una vegada s’ha realitzat aquesta anàlisi de possibles selecció de mercats, és hora de fer un 

estudi més complet tenint en compte nous factors, com seria el cas de les capacitats i els 

interessos de l’empresa, i a quin mercat encaixaria millor.  

Podem dividir aquesta  anàlisi en tres etapes: 

a.- Factors de localització 

Consisteix en valorar els avantatges que presenta introduir-se en un determinat país en funció 

de les seves característiques particulars i les seves possibilitats presents i futures. S’ha de tenir 

en compte abans: 

- La demanda interior: s’ha de fer una anàlisi del mercat en el qual l’empresa vol 

introduir-se (els gustos i preferències de la demanda, els hàbits de consum i 

compra, sectors de mercats que no estan coberts,...) 

- L’accés i control de subministrament: s’ha de considerar la facilitat o dificultat que 

pot tenir l’empresa per accedir a recursos energètics, matèries primes,... que 

l’empresa necessita per operar (tenint en compte els costos de subministrament). 

- La tecnologia: s’ha de poder tenir accés al coneixement i a les fonts d’innovació, 

facilitats pel desenvolupament de la investigació i disponibilitat dels recursos 

tècnics i tecnològics pel funcionament de l’empresa. 

- El capital humà: s’ha de considerar el tipus de personal (qualificat, amb talent,...), 

la contractació de treballadors amb habilitats específiques i competitius, els costos 

de mà d’obra, etc. 

b.- Barreres d’entrada 

Les barreres d’entrada són aquells obstacles i dificultats que l’empresa té quan es vol obrir a 

un nou mercat, com a conseqüència, l’empresa ha de conèixer quines barreres es pot trobar en 

el mercat que es vol obrir. 

Aquest concepte va ser exposat per primer cop per M.E.Porter: “les barreres d’entrada són 

elements de protecció per les empreses que pertanyen a un sector industrial determinat”.
16

 

                                                           
16

 “Estratègia competitiva” (1980) – Michael Porter  
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De fet, qualsevol barrera d’entrada el que fa és que el competidor potencial hagi de realitzar 

esforços en inversions per entrar a un determinat factor. Com més elevats siguin aquests 

costos per assumir, majors seran les barreres d’ingressos pels competidors (interessa per les 

empreses ja establertes que hi hagin barreres ja que nous competidors suposen menys 

ingressos). 

És evident que en els sectors on el rendiment de capital invertit és superior al del seu cost, 

l’arribada d’empreses interessades en participar en el mateix serà molt gran i ràpida, fins a 

acabar d’aprofitar les oportunitats que presenta aquest mercat.
17

  

Com que l’empresa veu atractiu els bons resultats d’un determinat sector decideix també 

entrar. El problema que sorgirà en aquest sector serà que quantes més empreses entrin en 

aquest sector, menors seran els beneficis, fins al moment que aquestes empreses deixaran de 

ser competitives. 

M.E.Porter, va identificar sis barreres d’entrada que es podien utilitzar per crear avantatge 

competitiu: 

 Economies d’escala. Hi ha alguns processos productius amb certes tecnologies que 

permeten que, conforme augmenta la grandària de l’empresa, disminueixen els costos 

a llarg termini. Això permet a l’empresa treballar amb menor costos i per tant poder 

vendre a un preu més baix. Per tant, si per als competidors d’aquesta empresa la 

supervivència és una tasca feixuga perquè no aconsegueixen vendre tan barat, encara 

serà més difícil per a les noves empreses que accedeixen per primer cop a aquest 

mercat, així doncs, es generarà una barrera d’entrada.  

 

Per exemple, el grup alimentari La Guissona, per reduir costos, segueix una estratègia 

de volum aplicada a La Closa (1971), la fàbrica més gran del món: es sacrifiquen 

diàriament 150.000 animals que acaben transformant-se en més d’un milió de safates i 

sobres de producte de lliure servei que es comercialitzen a través de les botigues 

pròpies. 

 

 

                                                           
17

 Skateholders, definició utilitzada per primer cop per R.E.Freeman en la seva obra strategic management: a 

stakeholder approach per referir-se als que poden afectar o són afectats per les activitats d’una empresa. 
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 Diferenciació del producte. Es produeix quan la qualitat, el disseny o la funció dels 

productes són tan significatius que fidelitzen el consumidor. Entrar o posicionar-se en 

un mercat en què la diferenciació del producte és un factor rellevant requereix fortes 

inversions en publicitat, perquè cal que el consumidor apreciï aquesta diferència i es 

converteixi en client o usuari habitual del producte d’una determinada empresa
18

.  

 

Fidelitzar el consumidor és un procés llarg, per la qual cosa les empreses ja establertes 

en el mercat avantatgen les nouvingudes. Per exemple, en el mercat de noves 

tecnologies, Apple
 
i Samsung

 
fan fortes campanyes de publicitat i diferencien els seus 

productes de la competència mitjançant la marca i el logotip. Les seves inversions se 

centren, sobretot, a mantenir la fidelitat dels seus clients, perquè ja són marques molt 

conegudes.  

 

La diferenciació d’un producte d’una empresa establerta al mercat, força a les 

possibles entrants a gastar-se molts de diners per crear una imatge de marca 

diferenciada. 

 

 Inversions necessàries de capital. En determinats sectors, la inversió necessària pot 

ser tant elevada que les empreses no la poden afrontar, per molt grans que siguin 

aquestes. Seria el cas del sector de l’aeronàutica, que requereix grans inversions i on el 

grau de competència és molt elevat degut el  domini que tenen companyies com 

Boeing i Airbus.  

 

Com a conseqüència d’això, actualment a la majoria dels països d’arreu del món, 

s’han promulgat lleis antimonopolis per evitar almenys que les fortes concentracions 

de capital destrueixin als competidors més petits i dèbils. 

 

És un gran avantatge disposar d’una gran força financera si la corporació és alhora 

flexible en l’estratègia, àgil en les seves tàctiques i s’ajusti a les lleis antimonopolis.  

 

 

 

                                                           
18

 Fenomen conegut com  fidelització del client. 
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No obstant, la corporació ha de tenir present també que els seus competidors poden 

crear aliances.
19

 

 

 Desavantatge en costos, independentment de l’escala. Hi ha companyies establertes 

en el mercat que tenen avantatges en costos que no poden ser emulats per competidors 

potencials (independentment de la seva mida i les seves economies d’escala). Aquest 

avantatges solen ser les patents, el control exclusiu d’un factor productiu, la 

localització geogràfica, els subsidis del govern, concessions administratives,...
20

 La 

companyia dominant utilitza el seu avantatge en costos per invertir en campanyes 

promocionals, en el redisseny del producte per evitar l’aparició de productes 

substitutius o en nova tecnologia. 

 

 Accés a canals de distribució. Aquesta barrera és molt important, ja que suposa el 

punt de venda del producte i per tant la font d’ingressos de l’empresa. Per una nova 

empresa, és molt difícil ocupar un lloc als canals de distribució, els quals ja estan 

ocupats per empreses conegudes. A més a més, les empreses noves no disposen de la 

suficient confiança amb el venedor final com per ocupar un lloc privilegiat en el lloc 

de venda del producte.  

 

Així doncs, els nous competidors han d’intentar convèncer als distribuïdors que 

acceptin als seus productes (reduint preus i augmentant els marges d’utilitat pel canal, 

compartint costos de promoció del distribuïdor, comprometent-se en majors esforços 

provisionals en el punt de venda,...)  Per exemple, en els supermercats, l’espai de les 

estanteries és limitat i ja és ocupat per empreses conegudes. Per tant, si la possible 

entrant no és capaç de trobar lloc als canals de distribució, li serà impossible 

aconseguir beneficis i poder vendre el seu producte. Tot i així, aquesta empresa té 

l’opció de crear nous sistemes de distribució i apropiar-se d’una part del mercat. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Sun Tzu: si s‟efectua un atac en proporció d‟un contra deu, s‟ha de comparar en primer lloc, l‟astúcia i 

l‟estratègia dels generals contendents. 
20

 Monopoli natural. 
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 Política governamental desfavorable. Les polítiques governamentals poden limitar o 

fins i tot impedir l’entrada de nous competidors expedint lleis, normes i requisits. Per 

exemple, el govern fixa normes sobre el control del medi ambients o sobre els 

requisits de qualitat i seguretat dels productes que requereixen grans inversions de 

capital o tecnològiques. A més a més, aquestes normes alerten a les companyies 

existent sobre l’arribada o les intencions de nous competidors. 

 

c.- Avaluació de les distàncies – Model CAGE  

Abans de prendre la decisió d’entrar en un determinat país s’ha de realitzar l’avaluació de les 

distàncies culturals, administratives, geogràfiques i econòmiques: model CAGE. Aquest 

model estableix l’idea d’anar més enllà de la distància física i fer visibles les diferències entre 

països, entendre les implicacions de l’estranger i comparar els competidors estrangers i 

mercats, entre d’altres. 

La taula següent ens mostra el tipus de diferències que es pot trobar un país obrint-se a un nou 

mercat en un país completament diferent en aspectes culturals, administratius, geogràfics i 

econòmics: 

 

MODEL CAGE 

Font: GHEMAWAT Pankaj. Cómo elegir su estrategia global. Apuntes de Globalización y Estrategia, IESE. 

 

Culturals 

•Idiomes 
diferents, races, 
creencies 
religioses, 
tradicions o 
normes socials 

 

Administratives 

•Règim polític, 
sistema legal i 
jurídic, 
burocràcia,... 

Geogràfiques 

•Superfícies i 
distàncies, fusos 
horaris, accés a 
infraestructures o 
subministraments 
estratègics,... 

Econòmiques 

•Restriccions al 
comerç o a la 
inversió, 
pertenencia a 
organitzacions de 
comerç 
supranacionals, 
nivell de 
desenvolupament 
econòmic del país 
i de la seva 
població,... 
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Aquests factors l’organització no els pot canviar, són aspectes invariables, i per aquesta raó 

tota empresa que es vulgui obrir a un país amb trets completament diferents dels seus, ha 

d’aprendre a adaptar-se i buscar maneres de sentir-se més còmode en aquest país.  

Si aquests factors juguen en contra poden ser tan perjudicials com per descartar una destinació 

i retirar-se. Tot i així, també poden ser molt satisfactoris si es compaginen amb els objectius 

perseguits per l’organització. 

Un exemple seria per exemple si una empresa espanyola s’obra a un nou mercat a l’Índia. 

Evidentment, si l’empresa es veu incapaç de saber tractar amb gent amb d’altres cultures, 

tradicions,... ella mateixa sabrà si li surt més a compte descartar la destinació o bé, seguir amb 

la destinació i saber espavilar-se ajustant-se als factors diferents. 

El resultat final d’aquestes tres avaluacions (factors de localització, barreres d’entrada i 

distàncies) hauria de ser un rànquing de països i mercats potencials acompanyat dels seus pros 

i contres, a considerar com punt d’entrada així doncs permetre l’empresa decidir a quins 

mercats s’hauria d’introduir, i si més no, tenir una idea de quins països poden encaixar més 

amb ella o no. 

En conclusió, la selecció de mercats és un aspecte important i s’ha de fer amb cura fent una 

anàlisi exhaustiva de moltes variables, especialment els factors de localització, les possibles 

barreres d’entrada i les distàncies culturals, administratives, geogràfiques i econòmiques 

(model CAGE) que puguin actuar a favor o en contra dels interessos empresarials. 

5.2.2.- Amb quina estratègia 

Saber triar una bona estratègia en el moment d’internacionalitzar-se no sempre és fàcil, més 

ben dit, és l’aspecte més dinàmic de la internacionalització ja que no és una decisió simple i 

única que es pot prendre d’un dia per l’endemà, sinó que s’ha de planificar abans. 

L’empresa ha de tenir clar quin o quins són els seus avantatges competitius (principal element 

de diferenciació) que sostenen el seu model de negoci i a quin país o àrea demogràfica es vol 

obrir (havent estudiat i analitzat prèviament la dimensió del seu mercat, els competidors i el  
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seu target objectiu
21

). Les seves capacitats determinen automàticament quin rol tindrà en 

aquest entorn competitiu.    

S’ha de tenir en compte, que la globalització pot aportar grans oportunitats però alhora reptes 

importants, de tal manera que l’empresa alhora d’aprofitar les oportunitats i superar els reptes, 

s’ha de centrar en la creació de valor (cadena de valor).   

L’estratègia escollida ha d’integrar-se i ser coherent amb l’empresa, ja que considerar-la com 

un factor independent sovint comporta grans errors de concepció i execució estratègica. 

No és recomanable aferrar-se a una determinada estratègia en el procés d’internacionalització, 

ja que tot és nou i sovint no tot surt com s’espera. Encara està tot per descobrir, per tant, s’ha 

de ser molt flexible, tenir paciència i saber adaptar-se a qualsevol situació. 

De fet, acaba essent un procés d’aprenentatge que a vegades fins i tot pot conduir a errors 

(que aquests si més no, ajuden a avançar). Per aquesta raó, és convenient seguir més d’una 

estratègia en un principi i anar-la perfilant a mesura que es coneix més el mercat en el que 

s’està treballant per evitar errors. 

5.2.2.1.- Cas Gallina Blanca: diferents mercats, diferents estratègies 

 

DIFERÈNCIES ENTRE MERCAT AFRICÀ I MERCAT RUS 

Font: Pròpia. 

                                                           
21

 El target objectiu, també conegut per public objectiu, és aquell segment de mercat al qual va dirigit la venda 

d’un producte o servei. 

Mercat africà (1989) 

•Canals de distribució inexistents 

•Mercats tradicionals a l'aire lliure 

Mercat rus (1994) 

•Canals de distribució semblants als 
europeus 

•Mercat organitzat, competitiu i madur  
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Gallina Blanca va entrar al mercat africà a través d’una joint venture amb un soci local, 

mentre que per introduir-se al mercat rus ho va fer desenvolupant un creixement orgànic i 

d’estructura pròpia. 

Tot i tenir el mateix objectiu al dos llocs: vendre els seus productes amb un alt potencial de 

consum i de desenvolupament, va aplicar una estratègia diferent a cada lloc. 

Això és degut a les diferències que existeixen entre el mercat africà i el mercat rus: per una 

banda, al mercat africà la distribució és pràcticament inexistent: quasi no existeixen 

supermercats i els productes es solen vendre a l’aire lliure, en mercats tradicionals. En canvi, 

a Rússia existeix un mercat organitzat i uns canals de distribució bastant similars als 

d’Europa. Aquest mercat és madur i competitiu i fa de porta d’entrada a Àsia i com a 

plataforma per accedir a nous mercats. 

Finalment, cal destacar que Gallina Blanca es va obrir a Rússia quinze anys més tard que a 

l’Àfrica, un mercat que no és gaire senzill, ja que no és un sol país sinó tot un gran continent. 

Això va fer que quan s’obrís a Rússia ja tingués suficient experiència internacional com per 

atrevir-se a abordar el mercat pels seus propis medis i en solitari (creixement orgànic). 

Per tant, la internacionalització empresarial és molt flexible: cada producte o servei i cada 

mercat o país necessita una política d’internacionalització específica i cada política s’ha de fer 

d’acord amb les característiques de l’activitat i de la destinació concreta que interessen a la 

companya. 

Cada empresa ha de traçar-se el seu propi camí i seguir-lo: no hi ha fórmules establertes que 

puguin assegurar l’èxit en una aventura internacional però sempre es pot aprendre de la pròpia 

experiència i de la d’aquells que han començat el camí abans. 

5.2.3.- Amb quin tipus d’estructura 

La internacionalització empresarial presenta diverses formes, que es poden sintetitzar tant en 

la implantació de la companyia a l’exterior (o bé comercial o bé productiva) com en la 

formalització de diversos tipus de contracte (llicències, franquícies, etc.) i acords de 

cooperació i aliances a l’estranger, de tal manera que permetin a la firma tenir una presència 

continuada i regular en altres països mitjançant el desenvolupament de diferents operacions, 

que es resumeixen en exportacions i/o inversions directes a l’exterior. Més detalladament, la 

diversitat que caracteritza la internacionalització conté fórmules molt variades com poden ser: 
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FORMES D’INTERNACIONALITZACIÓ 

Font: RICART, E.; LLOPIS, J.; GARRIDO, A.; TONIJUAN, G. Internacionalización empresarial: argumentos 

y estrategias para el directivo. IESE Business School. Centro de Globalización y Estrategia. Patrocinado por 

Deloitte. Fundación CEDE: Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. 

 

Així doncs, cada empresa és un món i cada país té els seus pros i els seus contres, de tal 

manera que les estratègies han d’adaptar-se en funció de les particularitats de cada projecte i 

evolucionar d’acord amb els resultats obtinguts i amb l’experiència acumulada operant en 

diferents mercats. 
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No obstant, s’ha d’intentar que tot procés d’internacionalització (selecció de mercat, estratègia 

d’entrada i estructura) pivoti sobre l’element de diferenciació de la companyia: els seus 

avantatges competitius, per tenir un factor a favor sobre la competència i es doni a conèixer en 

aquell sector de mercat nou per a l’empresa. 

 

5.3.- Avantatges i inconvenients  

de les pimes i les multinacionals 

 

5.3.1.- Les pimes 

Les pimes, són aquelles empreses considerades petites i mitjanes, segons la classificació de la 

Comissió Europea que classifica les empreses segons el nombre de treballadors, el volum de 

facturació anual i el valor dels seus actius. La classificació és: 

Empresa Nombre de 

treballadors 

Volum de 

facturació anual 

Valor dels actius 

Petita < 50 treballadors < 10 milions d’€ < 10 milions d’€ 

Mitjana < 250 treballadors < 50 milions d’€ < 43 milions d’€ 

Gran >250 treballadors >50 milions d’€ >43 milions d’€ 

  

CLASSIFICACIÓ D’EMPRESES 

Font: Economia de l‟empresa 1 batxillerat. Editorial McGraw-Hill. 

 

Les pimes tenen molta importància tant econòmicament com socialment, ja que d’elles en 

depenen moltes famílies a les quals proporcionen feina (el capital invertit és propietat d’una 

sola persona o de pocs socis) i a més a més, representen un 90% del total de les empreses 

espanyoles. 

Els avantatges i inconvenients que presenten són: 
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AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LES PIMES 

Font: Pròpia. 

 

Degut a la dificultat que tenen les pimes en internacionalitzar-se en un moment econòmic on 

pràcticament totes les empreses s’estan internacionalitzant, dos organismes específics catalans 

de la Generalitat de Catalunya: el CIDEM  (centre de innovació i desenvolupament 

empresarial) i el COPCA (consorci de promoció comercial de Catalunya), es dediquen a 

fomentar la innovació i la internacionalització de l’empresa catalana i, en especial, de les 

petites i mitjanes empreses. 

5.3.2.- Les multinacionals 

Una empresa multinacional és aquella que duu a terme la seva activitat en diversos països 

(d’aquí prové multi: dos o més països) mitjançant inversions directes, així doncs, estan 

formades per un conjunt d’empreses en que una d’elles és la matriu, que opera al lloc d’origen 

i, les altres, que són les filials, que aquestes es relacionen entre si i estan a la resta dels països. 

Algunes d’elles són. Adidas, Bayer, Coca-Cola, Danone, Endesa, Gas Natural Fenosa, 

Freixenet, Inditex, McDonald’s, Nutrexpa, Panrico, ... 

   

  AVANTATGES 

- Organització flexible: facilitat de 
comunicació entre el personal de 
l'empresa (nombre de treballadors reduït) 
i facilitat d'adaptació a les noves 
condicions del mercat. 

- Personal més integrat: participa de les 
responsabilitats i està més motivat. 
Implica també, menys conflictivitat 
laboral. 

- Relació amb els clients més propera 

-Aprofiten els espais buits que deixen les 
empreses grans en els mercats, com ara la 
comercialització del producte (contacte 
més directe amb el client). 

- Generen més ocupació, ja que tenen 
més recursos de treball que de capital. 

 

INCONVENIENTS 

- Poca actuació internacional (molt poques 
realitzen exportacions als mercats estrangers). 

- Dèficits en activitat innovadora, ja que es 
necessita forts recursos financers per l'inversió. 

- Poca capacitat financera. 

- Qualificació i formació tècnica del personal més 
baixa que si s'uneix amb una obsoloscència 
tecnològica genera nivells inferiors de 
productivitat. 

- No poden aprofitar-se de les economies 
d'escala (en canvi les multinacionals sí). 
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AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LES MULTINACIONALS 

Font: Pròpia. 

 

5.4.- Tipus d’estratègies de les multinacionals 

Com s’ha dit anteriorment, posar en marxa una estratègia d’internacionalització no és sempre 

fàcil, ja que els responsables han d’actuar en entorns allunyats (en un principi inclús 

desconeguts) del seu propi mercat i alhora aconseguir que l’estratègia es transmeti amb 

eficàcia per tota l’organització i s’executi tal com s’hagi previst. 

 Estratègia multidomèstica: l’empresa que adopta un tipus d’estratègia 

multidomèstica, és aquella que diferencia la seva oferta de productes i serveis a cada 

país adoptant una estructura descentralitzada per tal de donar autonomia a les seves 

filials locals. Així doncs, s’acaba convertint en un conjunt d’unitats disperses amb 

poca interrelació, unides per una propietat comuna que tan sols fa un control financer 

de les filials. 

 

Un exemple d’empresa multinacional que segueixi aquesta estratègia és McDonald‟s, 

ja que ofereix menjar ràpid a tots els països on està però canvia el menú depenent el 

lloc on sigui. Per exemple, mentre a Espanya els consumidors volen per esmorzar un 

croissant o un dònut, a altres llocs com Mèxic on solen menjar hotcakes per esmorzar  

 

  AVANTATGES 

- Tenen una gran resistència al mercat, ja 
que els resultats de la matriu amb les seves 
filials es compensen i s'equilibren. 

- Tenen tecnologia punta que les fan més 
competitives, per la qual cosa estan en 
creixement constant. 

- Gran poder de negociació (amb 
proveïdors, Administració, ...) 

- Gran independència financera i facilitat 
per obtenir fonts de finançament aliena. 

- Generen ocupació al país on s'estableixen. 

   INCOVENIENTS 

- Augment d'autoritat per part de 
l'estrucuta organitzativa operativa de 
l'empresa, que pot donar a lloc una 
pèrdua de flexibilitat i una gran lentitud 
d'adaptació als canvis de l'entorn. 

- L'absència d'una legislació de control 
supranacional, que això els hi permet 
més llibertat i solen actuar sense 
responsabilitat, amb conductes poc 
ètiques (ja siguin laborals, 
mediambientals, tributàries, socials, ...) 
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els hi ofereixen això. Per tant, s’adapta a les preferències de cada país però oferint un 

mateix servei. 

 

 

 

 

 Estratègia global: les empreses que adopten aquest tipus d’estratègia, són 

multinacionals que perceben el món com un únic mercat homogeni al qual ofereixen 

productes iguals. Això fa que l’estructura sigui molt centralitzada, on és la matriu qui 

pren totes les decisions i les filials es dediquen només a implantar les ordres en els 

mercats que els toca, per la qual cosa, solen ser simples canals de distribució. Aquest 

tipus d’organització s’anomena també etnocèntrica. 

 

Un exemple d’empresa multinacional que segueix aquesta estratègia és Ikea, ja que 

dissenya un catàleg on hi ha reflectits una mateixa gamma de productes comuns i 

estàndards per cada país on només varia l’idioma i els preus (que s’adapten a cada 

país). S’esforça en aconseguir un grau de coordinació i integració alt de totes les seves 

activitats per reduir costos. 

 

 Estratègia transnacional: és semblant a l’estratègia global, tot i que presenta com a 

característica fonamental que intenta respondre de la millor manera possible a les 

diferents necessitats locals: la matriu exerceix la coordinació de les filials i està atenta 

als avantatges competitius generats en qualsevol de les filials (per poder-los utilitzar 

per al conjunt) i, per altra banda, les filials funcionen amb més autonomia. Intenta 

implantar el popular concepte de “pensar global i actuar local”, és a dir, mantenir una  
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sola visió i missió a través de les fronteres però amb objectius i tàctiques que 

responguin a les necessitats del mercat local. 

 

Un exemple d’empresa multinacional que segueix aquesta estratègia és Coca-Cola, ja 

que ven un producte estàndard, en aquest cas un tipus de beguda, i adapta l’idioma de 

les etiquetes als diferents països on el ven per tal de que tothom ho pugui dir i 

pronunciar bé, però alhora manté el mateix producte a tots els països. 
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Així doncs, es podria dir que a l’empresa multidomèstica les filials actuen de manera 

independent; la global, de manera dependent; i la transnacional, interdependent. 

 

Estratègia  Avantatges  Inconvenients 

 

Multidomèstica 

 

-Adapta els seus productes i   

respon ràpidament als canvis de 

la demanda. 

 

-Dificultat de reducció de costos. 

-És necessari un nivell mínim 

d’adaptació local (idioma, cultura, 

...). 

 

Global 

 

-Reducció de costos 

-Qualitat millorada de productes i 

programes 

-Preferència dels clients 

-Més eficàcia competitiva 

 

-Costos administratius (augment 

de coordinació i de personal) 

-Menys sensibilitat a les 

necessitats del client 

-Sacrifici d’algunes necessitats 

nacionals 

 

 

Transnacional 

 

 

-Concentració de recursos i 

capacitats. 

-Possibilitat d’explotació 

d’economies d’escala. 

-Possibilitat d’adaptar-se als 

mercats locals. 

-Possibilitat de localitzar activitats 

en ubicacions òptimes. 

 

-Baixos recursos per part de les 

filials per adaptar-se a les 

condicions dels mercats locals. 

-Dificultat de determinar les 

ubicacions òptimes de les 

activitats per assegurar costos i 

qualitat. 

 

AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LES ESTRATÈGIES DE LES MULTINACIONALS 

Font: Pròpia. 
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ESTRATÈGIES D’INTERNACIONALITZACIÓ 

Font: Pròpia. 

 

5.5.- La globalització i els seus efectes 

Actualment s’està produint arreu del món un fenomen pel qual s’estan expandint les relacions 

econòmiques entre diferents països, fins a l’extrem de crear una economia mundial, en la qual 

cada economia participant depèn de les altres. Aquest fenomen és l’anomenat la globalització. 

Així doncs, podem dir que és un procés polític, econòmic, social i ecològic que s’està 

produint avui dia, gràcies al qual cada vegada hi ha més interrelació econòmica entre uns llocs 

i els altres (sense dependre de la llunyania on es trobin) sota el control de les grans empreses. 

Això fa que les empreses tinguin la necessitat de guanyar dimensió per atendre aquest nou 

mercat mundial i s’internacionalitzin per poder-s’hi introduir. Tot i així, també ha fet que les 

empreses hagin hagut de recórrer a la deslocalització. 

5.5.1.- La deslocalització 

Un dels problemes que presenta la globalització, és la deslocalització, un fenomen pel qual les 

empreses de països industrialitzats traslladen les seves activitats productives a països que  
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estan en desenvolupament ja que la renda per càpita
22

 en aquests països és més baixa i com a 

conseqüència, el salari per treballador no és tan elevat per tant l’empresa redueix costos.  

No obstant és un fenomen nou, que s’ha estès bastant aquests últims 15 anys: durant els anys 

seixanta i setanta, l’expansió internacional es basava simplement en la rèplica de les activitats 

que fa una empresa en diversos països; tot i així, cap als anys noranta, la major expansió 

econòmica dels països desenvolupats, l’impuls de la globalització i l’avanç en les llibertats 

polítiques i en la consolidació institucional de molts països en desenvolupament, va facilitar 

l’abastament dels mercats nacionals a través del comerç exterior, evitant l’haver d’ubicar-se 

en ells.  

El millor avantatge competitiu que creava aquest mercat més global era la reducció de costos 

de les empreses, entre ells els de mà d’obra, per la qual cosa moltes empreses van decidir 

emergir cap a països en desenvolupament i amb perspectives d’expansió com Xina, Índia i 

països d’Europa Central i Oriental.  

Així doncs, aquest fenomen permet a les empreses l’adquisició de nous avantatges 

competitius (un d’ells un avantatge de costos o una millora de qualitat del producte) i a estar 

presents en mercats de ràpida expansió. 

A escala mundial, els efectes que té són positius a curt i llarg termini: en un procés de 

globalització, les firmes es localitzen a on es redueixen costos o milloren la qualitat dels seus 

productes, fent així que els consumidors es beneficiïn de la seva major eficiència amb més 

productes i més barats. 

La competència creixent entre firmes afavoreix la innovació tecnològica i amb ella el 

creixement de la producció. A més a més, la deslocalització tendeix a produir-se en direcció 

Nord-Sud, afavorint el desenvolupament d’economies relativament atraçades i millorant la 

distribució internacional de la renda. 

Per altra banda, els països desenvolupats també es veuen afectats: a curt termini, poden ser 

efectes negatius ja que produeixen pèrdues de capital i d’ocupació, sobretot de mà d’obra 

menys qualificada que és la que competeix amb el de les economies menys desenvolupades.  

                                                           
22

 La renda per càpita és una mesura general de les rendes dels ciutadans, és a dir, aquella part del producte 

interior brut que reben les famílies (el producte interior brut o PIB és la producció dels factors nacionals o 

estrangers residents en un país). Es calcula dividint la renda nacional d’un país entre el seu nombre d’habitants. 
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No obstant, a llarg termini, els efectes tendeixen a ser beneficiosos, perquè, com ja s’ha dit 

abans, els consumidors es beneficien de menors preus dels productes que importen i, els 

productors, es beneficien de l’expansió de la demanda mundial. 

Per tant, l’efecte de la deslocalització és negatiu sobre el país d’origen, ja que augmenta l’atur 

i la desinversió, que afecten a l’economia i ciutadans del país. Per altra banda, l’efecte sobre 

el país de destinació és positiu ja que es produeix l’efecte contrari: genera ocupació per la 

població i genera millors expectatives. 

Així doncs, podríem dir que els principals efectes que presenta són els següents: 

- Una disminució d’oferta de treball al país d’origen i l’augment d’ocupació del 

país acollidor de la nova inversió i incrementant amb ell la competència directa 

amb empreses ubicades en aquell territori. 

 

- Un augment de la productivitat al territori nou, ja que les jornades de treball 

són més llargues degut als baixos costos de mà d’obra. 

 

- Una disminució de preus dels béns i/o serveis degut als salaris inferiors dels 

treballadors. 

5.5.1.1.- Cas Gilette 

L’empresa nord-americana Gilette, productora d’accessoris per afaitar, va situar al 1967 una 

planta productiva a Alcalá de Guadaira (Sevilla). Al 1994 (vint-i-set anys més tard), el comitè 

d’empresa va decidir tancar la factoria sevillana per instal·lar tres noves factories a Rússia, 

Polònia i Turquia, on, segons el president del comitè, els costos laborals eren menors.
23

  

Això va suposar la pèrdua de treball de 246 treballadors per la qual es van originar una sèrie 

de manifestacions i queixes per part dels treballadors andalusos de Gilette. 

A partir d’aquí es va començar a prendre consciència de que era realment la deslocalització, ja 

que a part de la pèrdua de treball de molts treballadors, va suposar també un inici d’una onada 

de deslocalització en altres empreses com el tancament de Colgate-Palmolive, tancant la seva 

fàbrica de Guadalajara, la de Levi Strauss, tancant les seves fàbriques a Girona i Soria (2004)  

                                                           
23

 Segons va indicar a una conferència de premsa: s‟absorbirà la producció d‟Espanya en aquests tres països 

amb salaris africans. 
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amb la pèrdua de 453 treballadors i, la de Nissan, tancant la seva fàbrica a Barcelona (2008) i 

ocasionant la pèrdua de 1.680 de treballadors. 

Aquestes són alguns exemples de les moltes empreses que s’han deslocalitzat aquests darrers 

anys a Espanya. 

5.5.1.2.- Cas Zodiac Marine & Pool 

L’any 2008, el grup francès Zodiac Marine & Pool, que fabrica llanxes i embarcacions 

d’esbarjo, va tancar la planta que tenia  a Roses (Alt Empordà) en la qual treballaven 119 

persones per tal d’obrir-ne una a Tunis (Tunísia) més gran (volia agrupar les seves set 

fàbriques en quatre) amb menors costos de mà d’obra. 

La notícia va ser anunciada per sorpresa a la plantilla, al comitè de l’empresa i als 

representants sindicals. 

5.5.1.3.- Cas Foxconn 

Foxconn és una multinacional taiwanesa que fabrica productes electrònics per a empreses 

com Apple, Sony, Samsung i Nokia. És el fabricant més gran de productes electrònics a nivell 

mundial i el major exportador de Xina. 

Té fàbriques arreu de tot el món i fa treballar a 1’2 milions d’operaris que treballen en males 

condicions laborals (hi ha hagut casos de suïcidis) i reben salaris molt baixos. 

Com que els salaris són baixos, moltes multinacionals subcontracten a Foxconn per produir 

els productes que necessitin.  

5.5.2. Les pimes 

Un altre dels problemes que presenta la globalització és que ha fet que les empreses intentin 

créixer tot augmentant la dimensió amb l’objectiu de poder abastar un gran mercat mundial.  

Aquest fenomen ha fet que algunes empreses, en concret les pimes, hagin quedat al marge ja 

que no tenen suficient capacitat exportadora i tenen poca capacitat financera, són poc 

innovadores i no tenen accés a economies d’escala mentre que les multinacionals sí. 

Tot i que pugui considerar que potser s’estan extingint, s’ha de tenir en compte també que la 

seva mida, la seva estructura lleugera i el seu coneixement del mercat local, entre d’altres  
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característiques, fan que es puguin adaptar més fàcilment a un mercat canviant i buscar 

avantatges competitius.  

A més a més, gràcies al seu dinamisme tenen alta capacitat de creixement i generació de 

treball, contribueixen amb el desenvolupament regional, s’adapten a noves tecnologies amb 

facilitat i l’organització no requereix gaire capital. 

Per no deixar de ser competitives, podrien millorar les seves estratègies, seguint estratègies de 

mercat: estratègies de diferenciació (basades en la qualitat del producte, servei i costos), 

estratègies de desenvolupament de mercat (promocionar els seus béns i/o serveis i fer 

campanyes publicitàries per augmentar vendes), estratègies d’integració (convenis comercials 

amb proveïdors i distribuïdors), estratègies de desenvolupament de producte (adaptar el 

producte, millorar-lo o oferir nous productes); estratègies de producció: intentar negociar 

menors costos de matèries primeres amb els proveïdors, canviar-les per més barates, 

organitzar els costos de manera que abarateixin la distribució de les mercaderies i el transport, 

utilitzar la subcontractació,...; estratègies financeres: descartar productes o serveis que casi no 

es venen o no produeixen utilitat per a l’empresa, vendre actius o recursos vells, millorar la 

manera de cobrar als clients finançats, no donar crèdit financer a qualsevol persona,...; i 

estratègies de recursos humans: seleccionar i contractar el personal adequat, capacitar-lo i 

entrenar-lo, fer que compleixin les normes de seguretat i risc de l’empresa, planejar 

programes de motivació, estímul o incentius pels treballadors,... 

 

5.6.- Els beneficis de la internacionalització 

És cert que la internacionalització és un procés llarg i complicat, que suposa un gran risc per a 

l’empresa i és difícil de plantar-li cara, ja sigui perquè no s’està preparat o bé perquè es té por 

a les empreses competidores. Tot i així, és una manera d’aprendre i pot aportar molts 

beneficis i oportunitats a llarg termini. 

Segons un estudi realitzat per analítics financers internacionals (AFI) per l’ICEX 

(Internacionalització, treball i modernització de l’economia espanyola) al 2010, les empreses 

internacionalitzades, tant les grans multinacionals com les pimes: 
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- Són més grans, ja sigui en volum de facturació com amb la mida de la plantilla. 

Es calcula que les empreses que inverteixen a l’exterior són cinc vegades majors 

(en termes de treball total) que les que ni inverteixen ni exporten.  

 

- Són més competitives i tenen índexs de productivitat més elevats. Es calcula que 

la productivitat per treballador en les empreses que inverteixen a l’exterior és un 

25% superior a les que únicament exporten, i un 77% superior a la de les empreses 

que ni inverteixen ni exporten. 

 

- Generen més i major ocupació: creen més treball de nivell més qualificat, millor 

retribuït i més estable. 

 

- Resisteixen millor a cicles recessius de l’economia: com que són més 

competitives i estan més diversificades, aconsegueixen mantenir-se al marge (fins 

i tot segueixen creixent) en èpoques recessives. 

Un bon exemple, el trobem a les empreses de l’IBEX 35 que cada vegada estan més 

internacionalitzades: segons les dades de Borses i Mercats Espanyols (BME), sis de cada deu 

euros dels seus ingressos procedeixen de l’exterior. 

Així doncs, podríem considerar que la internacionalització és una opció molt bona per 

l’empresa sempre i quan s’espavili bé: si se’n surt correctament, pot augmentar beneficis i 

quota de mercat. Tot i així és una decisió difícil de prendre ja que és molt riscosa i pot suposar 

pèrdues o inclús el fracàs si no s’estructura bé. 

A més a més, la internacionalització dóna origen a grans multinacionals, que tot i que 

aquestes generen molta ocupació i posen a l’abast béns i serveis per a tothom, tenen molt de 

poder sobre els ciutadans i serien capaces de dominar el món. Hi ha fins i tot qui diu que les 

multinacionals són com imperis (moltes són més grans que certs estats) i l’únic que volen es 

seguir créixer i dominar més territori. 

5.6.1.- Cas de Catalunya 

Catalunya va tancar el 2012 amb un nou rècord d’exportacions. Les empreses catalanes van 

vendre per primera vegada 58.283 milions d’euros i van augmentar un 16’1% les vendes fora 

de la Unió Europea. Conjuntament, va continuar creixent el número d’empreses catalanes que  
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exporten, va arribar a les 45.937, i Catalunya va ser la comunitat autònoma de l’Estat que va 

vendre més internacionalment.  

 

 

 



84 

Les estratègies empresarials: el camí cap a l’èxit 

 

  

 

 

 

ESTADÍSTIQUES DE L’EXPORTACIÓ A CATALUNYA 

Generalitat de Catalunya. ACCIÓ. Anella.cat El portal de la competitivitat [en línia]. <http://www.anella.cat> 

 

http://www.anella.cat/
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6.- L’empresa i les tecnologies  

de la informació i la comunicació 

 

Aquests darrers anys, gràcies a la innovació tecnològica que ha comportat des dels anys 

noranta del segle passat l’ús d’Internet, ha permès a les empreses millorar la seva eficiència 

en les activitats productives. 

L’ús generalitzat de les tecnologies de la informació i comunicació ha implicat que les 

empreses s’hagin hagut d’adaptar a un nou entorn amb característiques diferents. 

En primer lloc, una de les característiques d’aquest nou entorn és que ha comportat la 

globalització econòmica: les empreses han deixat de funcionar cada una pel seu compte en el 

seu lloc d’origen, sinó que gràcies a les noves tecnologies, ara poden funcionar en mercats 

financers que es troben interconnectats entre tots els països i alhora li permeti aprofitar-se 

d’una integració de la producció a escala internacional, com per exemple que pugui establir 

fàbriques a altres indrets on li surt més a compte a l’empresa o comprar matèries primes a 

altres països,... 

Per tant, ha generat uns mercats cada vegada més oberts, dinàmics i grans, on totes les 

empreses si volen poden estar connectades entre elles i poden disposar de tot el que els hi faci 

falta d’altres països. 

Això ha fet també que les empreses hagin hagut d’adaptar les seves estratègies no només al 

seu lloc d’origen sinó que s’hagin encarat de cara a uns negocis a escala mundial, pensant en 

qualsevol aspecte que pot afectar al món global en si. També, tot és molt més flexible: els 

fluxos de capitals es mouen d’un lloc a l’altre.  

Per altra banda, hi ha moltes empreses que participen en aquest nou mercat internacional i 

això ha creat una competència molt elevada generant a la vegada relacions, cooperacions i 

acords entre empreses per competir millor de la mateixa manera que han sorgit empreses 

enemigues que lluiten per saber quina és millor i té més beneficis.  

Alguns exemples són les famoses multinacionals Coca-cola i Pepsi, Apple i Samsung, 

Nesquik i Colacao, McDonald‟s i Burger King,... 
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En segon lloc, les innovacions tecnològiques pel que fa a la gestió de la informació i la 

comunicació, han permès a les empreses millorar la seva productivitat i eficiència, creant 

valor a les seves activitats econòmiques. 

Finalment, gràcies a l’enorme i rapidíssim avenç dels ordinadors com a eines que permeten a 

les empreses (i a la societat en general) processar grans fluxos d’informació cada vegada amb 

més rapidesa i eficiència, ha fet que Internet sigui una nova manera d’organitzar l’economia i 

la comunicació. 

Així doncs, les empreses han de fer grans canvis per adaptar-se a aquest nou entorn i no 

deixar de ser competitives, per tant, s’han d’adaptar i intentar sobreviure en un entorn 

globalitzat on hi ha una flexibilitat creixent de la producció a escala internacional i a la 

vegada, han d’actualitzar-se i innovar constantment per tal de crear valor. 

 

6.1.- La influència d’Internet sobre l’empresa 

Internet és una eina molt important per a l’empresa ja que gràcies a aquesta, l’empresa pot 

estar en contacte amb tot el món i alhora, li permet poder oferir els seus productes a qualsevol 

indret del món estalviant temps (tant per part del consumidor com per l’empresari) i ser més 

competitiva. Alhora és un medi de comunicació que permet l’accés tant a la informació, com 

l’educació i l’entreteniment. 

Aquests darrers anys, s’ha anat desenvolupant i especialitzant i, igual que els éssers vius que 

ens adaptem a l’entorn, Internet creix com també ho fa l’ambient que l’envolta i les 

necessitats que es presenten. 

Però és que aquest creixement, són els propis usuaris el que el fan, mitjançant la participació i 

la cooperació entre ells, exercint un paper de protagonistes en l’expansió i evolució del 

contingut. 

El desenvolupament i l’evolució d’Internet ha permès el naixement d’un nou model 

econòmic, basat en la desmaterialització de l’economia, que permet la seva utilització en tot 

els processos de l’empresa. 
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Internet ha suposat per a l’economia el que altres invents ja ho van fer en el seu moment, com 

és el cas de ferrocarril. Avui dia, la inversió en noves tecnologies i la renovació de la 

infraestructura tecnològica, es converteix en una peça clau perquè les empreses i 

organitzacions empresarials, a més a més d’augmentar la seva productivitat, puguin fer arribar 

els seus productes fins a sectors de mercats on abans ni es pensava que s’hi podria arribar, 

millorant la competitivitat de les empreses. 

La major influència de la xarxa dins de l’entorn empresarial, es produeix en els canals de 

comunicació: no només ofereix la possibilitat de poder vendre el producte a qualsevol lloc del 

món, sinó que a més a més, gràcies a nous formats que sorgeixen de l’evolució d’Internet, 

com el cas de blogs i xarxes socials, el client pot influir en el desenvolupament dels béns i/o 

serveis oferts per les empreses. 

Aquestes noves eines permeten que qualsevol usuari sigui capaç d’exposar els seus 

coneixements i compartir-los amb la resta de persones que es troben connectades i, a la 

vegada, aquests ho poden corregir i comentar. 

Internet comporta per a l’empresa un conjunt d’eines que pot utilitzar en diferents aspectes de 

la seva gestió que en general, faciliten les funcions de l’empresa ja que fan possible 

l’eliminació de factors que fins ara frenaven la comunicació. Per exemple, permet a l’empresa 

comunicar-se amb un client o amb un proveïdor que és a milers de quilòmetres i intercanviar 

informació sobre les transaccions que es volen fer (comandes, pressupostos,...) per mitjà del 

correu electrònic o de la pàgina web de l’empresa. 

Evidentment, l’aplicació d’Internet a l’empresa genera una sèrie de canvis: 

- Permet una millor comunicació amb l’exterior: la facilitat i la intensitat a l’hora 

d’establir relacions empresarials amb clients, proveïdors, consumidors i la societat 

en general i la comunicació de l’empresa amb l’exterior que s’aconsegueix més 

barata, àgil i eficient, permeten una gestió econòmica i un funcionament 

empresarial millor. 

 

- Es disposa de més opcions d’inversió i finançament, perquè com es forma un 

mercat financer global on el capital i els seus moviments no troben fronteres, les  
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possibilitats de finançament s’amplien, com també les alternatives d’inversió a 

escala mundial. 

 

- Incrementa la productivitat laboral ja que les relacions laborals es flexibilitzen i es 

demana mà d’obra més qualificada per la qual cosa l’organització del treball en 

surt beneficiada. 

 

6.2.- Interconnexió entre empreses i institucions 

Gràcies a la facilitat que tenen els usuaris d’Internet de comunicar-se de manera constant, 

ràpida i barata, les empreses poden fer més fàcilment els tràmits més habituals de la dinàmica 

empresarial, amb més efectivitat i, molt sovint, estalviant recursos. Són visibles en diferents 

aspectes: 

- Relació client-proveïdor: s’intensifica i es facilita la comunicació, ja que es fa 

més senzill el procés de la compra, l’enviament de la factura i el control del procés 

de pagament. Respecte als clients, Internet permet a l’empresa ser més eficient en 

la seva logística i adaptar-se millor a les necessitats dels clients en un moment 

determinat. 

 

- Banca electrònica: l’empresa pot controlar els seus comptes bancaris i fer moltes 

gestions bancàries des d’un ordinador, sense la necessitat d’algú haver-se de 

desplaçar a l’oficina bancària. A més a més, es pot beneficiar de millors 

condicions financeres que li permeten estalviar costos financers o millorar els 

rendiments de les seves inversions. 

 

- Tràmits oficials: l’empresa pot dur a terme des de les seves oficines la liquidació 

d’impostos, el lliurament de documents oficials per a l’Agència Tributària o a la 

Seguretat Social, la sol·licitud de permisos oficials, etc., i, en general, pot 

aconseguir una comunicació més fluida amb les administracions públiques. 

Evidentment, això facilita la funció administrativa de l’empresa amb un estalvi de 

costos. 
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- Informació i assessoria: l’empresa té més facilitat en informar-se o assessorar-se 

en aspectes legals, econòmics, etc., quan és necessari ja que la connexió a través 

d’Internet permet l’accés a sistemes de divulgació d’una manera més ràpida. 

Així doncs, Internet ha facilitat els tràmits i la comunicació, ha generat un treball més dinàmic 

i eficient, a més d’un estalvi de temps per part de les empreses i inclús clients. 

No obstant, és un procés que va evolucionant i millorant dia a dia, per la qual cosa no es 

preveu que baixi el ritme d’implantació d’aquest instrument. A més a més, les empreses es 

senten bastant atretes per l’adopció d’eines de gestió basades en Internet ja que els costos són 

baixos. 

Tot i així, s’ha de tenir en compte que en augmentar l’empresa la inversió en Internet, 

comporta un augment de dependència tecnològica, per tant, si grans processos de l’empresa es 

basen en el funcionament de la xarxa, qualsevol mal funcionament o avaria dels equips 

informàtics pot tenir conseqüències greus. 

Per tant, Internet ha ajudat a les empreses a evolucionar i a modernitzar-se en tot l’àmbit 

social-econòmic, de fet, es podria dir que ha sigut el fundador d’un canvi i el principal 

constructor d’una nova societat global en la era digital. 

Gràcies a això, les empreses es veuen enormement beneficiades en aquest món on es pot tenir 

el mercat el més a prop possible, i no només les grans, sinó que les petites i mitjanes també 

se’n poden beneficiar d’aquestes innovacions i, gràcies a això, poden ser més competitives en 

un món més globalitzat on cada dia és més difícil ser-ho. 

 

6.3.- El comerç electrònic 

El comerç electrònic, també conegut per e-commerce
24

, consisteix bàsicament en la compra i 

venda de béns i/o serveis a través de mitjans electrònics, com Internet i altres xarxes 

informàtiques. 

Cada vegada són més les empreses que es troben dins d’aquest nou mercat electrònic que 

permet enormes avantatges com la compra i venda de productes a qualsevol indret del món, a  

                                                           
24

 E-commerce, prové de l’abreviació de l’anglès electronic commerce. 
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més d’una reducció de costos per a les empreses i més comoditat pel consumidor (la compra 

es realitza des de casa seva i no cal desplaçar-se). 

6.3.1.- Cas Privalia-Zara 

Fa set anys, José Manuel Villanueva i Lucas Carné, dos joves emprenedors barcelonins, van 

apostar per posar una empresa en un sector verge en aquell moment a Catalunya: el sector 

online.  

Aquesta empresa és Privalia, una empresa amb visió de futur que ofereix roba de marca 

d’altres temporades a baix preu a Internet. 

Any rere any han experimentat un augment de facturació i actualment és l’outlet de moda 

líder a Espanya al 2013 en visites totals i mitjana de visitants diaris segons ComScore.  

L’any 2012 va facturar casi 84 milions d’euros. No només ofereix tèxtil sinó que també 

ofereix productes vinculats a la casa, cosmètica o articles per a bebès. 

El seu màxim rival de vendes online de roba és Zara, qui al 2012 va facturar 82’2 milions 

d’euros a Espanya, convertint-la com a principal empresa tèxtil espanyola i com a major 

venedora de moda online d’Espanya. 

Mentre que Zara va superar a Privalia al 2012 amb la venda de productes tèxtils, Privalia la 

va superar amb productes no tèxtils. 

Així doncs, tant Inditex com Privalia, han experimentat un gran creixement en aquest sector, 

repartint-se entre elles la meitat de tot el negoci de la moda online a Espanya (controlen més o 

menys un 25% d’aquest negoci cada una). 

Segons les xifres de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) al 2012, el 

comerç electrònic va moure més de 10.000 milions d’euros. D’aquests, 303’5 milions 

provenien de peces de roba. 

No obstant, comprar roba per Internet és un negoci que ha crescut molt en pocs anys a 

Espanya. Al 2007, les vendes del tèxtil online van arribar als 15’2 milions, per tant, s’han 

multiplicat per 20 en tan sols cinc anys. 
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Actualment, Privalia està present en cinc països i pel que fa Inditex, que va començar al 2007 

oferint articles online a través de la marca Zara Home, actualment té botigues virtuals a 21 

països i totes les seves cadenes operen online. 

6.3.2.- Cas eDreams 

El grup nord-americà d’agències de viatges per Internet, eDreams, va decidir al 1999 

introduir-se en un negoci completament inexistent a Europa de caire global posant seu a 

Barcelona. 

La seva capacitat de créixer ràpid i oferir els millors preus al client gràcies a la innovació 

tecnològica han sigut determinants. Actualment és el grup d’agència de viatges per Internet 

líder a Europa i cinquè en el món, present a 39 països i amb una facturació superior a 4.000 

milions d’euros. 
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7. Entrevistes 

 

7,1, Imnasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quin tipus de societat és IMNASA i a què es dedica? 

IMNASA, SA., és una societat anònima present des del 1979 dedicada a la venda de recanvis 

i accessoris nàutics per a professionals del sector. El seu nom significa importacions 

nàutiques societat anònima, que de fet és una mica contradictori ja que actualment realitzem 

exportacions. 

-Quan vau començar a fer exportacions i per quin motiu vau voler internacionalitzar-

vos fent exportacions? 

Vam començar a fer exportacions ara farà uns 10-11 anys. Sóc francès i quan em van 

contractar van pensar que podrien aprofitar per desenvolupar el mercat francès i fer 

exportacions a França.  

 

Persona entrevistada/Dades sobre l’entrevistat 

Nom: Marc Frelaut 

Càrrec: Cap d’operacions internacionals 

Dades sobre l’empresa 

Nom: IMNASA, SA. 

Any d’inici: 1979 

Localització: Campllong (Girona) 

Nº de treballadors: 50 treballadors aproximadament 

Tipus d’empresa: Societat anònima 
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A partir d‟aquell moment, es va crear el departament d‟exportació ocupat per tres persones 

més i jo, que ens encarreguem de dur a terme tot el relacionat amb l‟exportació de l‟empresa. 

A més a més, com que l‟empresa ja dominava el mercat espanyol va decidir obrir-se a nous 

mercats. 

-A quins països europeus exporteu? 

Actualment exportem majoritàriament a França (és molt important per nosaltres), Portugal, 

Holanda i Bèlgica. A més a més, tenim distribuïdors a Marroc, Suïssa i Eslovènia que 

s‟encarreguen de distribuir els productes (que nosaltres els hi enviem) a altres països on ens 

és més difícil d‟exportar com a Amèrica del Sud. 

-Per què vàreu escollir aquests països? 

Bàsicament vam escollir aquests països per proximitat i no obstant, per la facilitat de 

comunicar-se: sempre que et puguis entendre parlant un mateix idioma és molt més fàcil que 

no a un on no parles aquell idioma. 

Per altra banda, també per la facilitat d‟exportar a aquests països. Abans era molt difícil 

exportar ja que havies de tenir llicències i presentar documents en tot moment, en canvi ara, 

formant part de l‟UE, no necessites cap mena de document; tan sols t‟has de registrar i a 

partir d‟aquí pots comercialitzar amb qualsevol país de la UE. 

Per exemple, Xina és un país on demanen llicències i evidentment, és molt més difícil 

exportar en un país com aquest (que, a més a més està lluny, parlen una altra llengua i tenen 

diferents costums) que no a qualsevol país de la UE. 

-Quines dificultats hi vau trobar? 

En general, la major dificultat va ser la competència local: quan arribàvem a aquests nous 

països, no era gens estrany trobar empreses que fessin la mateixa activitat que la nostra, per 

tant competíem amb una sèrie de distribuïdors que no sempre és fàcil. 

En segon lloc, nosaltres ens considerem potents amb l‟stock i la rapidesa en l‟entrega del 

material als clients. El problema que s‟origina és que no sempre podem aplicar-ho a tots els 

països: no és el mateix fer arribar ràpid productes arreu de la UE que a llocs com Amèrica  
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del Sud on es necessita transport marítim que tarda aproximadament un mes (ja que per 

transport aeri els costos són més elevats). 

-Us ha portat més beneficis o menys dels esperats? 

En general més beneficis i és per aquesta raó que seguim exportant. 

-Teniu pensat exportar a més països o deixar d’exportar? 

Actualment estem intentant exportar a Croàcia, un país emergent que va entrar a la UE 

aquest juliol, que ens interessa especialment per la gran extensió de costa que té i pel gran 

desenvolupament de nàutica que està adquirint. 

Per altra banda, no tenim pensat deixar d‟exportar a cap país. 

-De quina manera us feu conèixer? Internet, publicitat, fires,... 

Primer de tot, tenim un catàleg IMNASA i programa CD que fem arribar a botigues de 

nàutica i als professionals amb els que treballem, per tant és una manera de fer publicitat de 

la nostra empresa. 

En segon lloc, tenim una pàgina Internet (com moltes empreses tenen avui dia) que aquests 

darrers anys ha adquirit molta importància per la facilitat d‟accés. També, tenim una pàgina 

Intranet per tal de que la gent pugui realitzar compres online registrant-se com a client amb 

un codi d‟accés i, un cop té aquest compte, pot comprar el producte que vulgui amb el preu 

indicat, mides i a més a més, sabrà si està al magatzem, si no o si pròximament hi serà, amb 

un requadre pintat  verd, vermell i groc respectivament. 

Finalment, també participem cada any en salons i fires nàutiques: participem al saló Mets a 

Holanda (és un dels més importants ja que hi participen professionals de nàutica d‟arreu de 

tot el món); participem també a la fira de París cada desembre on hi és present tot el sector 

francès i fa 10 anys que hi participem i; també participem a la fira de Barcelona (que aquests 

darrers anys ha anat perdent importància) on hi participa el mercat espanyol. 

Tot seguit, als llocs on ens interessa avançar com Croàcia, hi tenim els nostres distribuïdors 

(Suïssa en concret) que s‟encarreguen de participar a fires per fer-se conèixer. 
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-Quines són les claus de la vostra empresa per mantenir-se al mercat? 

Anar reinvertint a través de les accions de societat per desenvolupar nous productes i 

gammes, mantenir el nostre capital financer, disposar d‟un equip competidor amb 

experiència i bona formació, disposar també d‟uns magatzems grans i moderns, i treballar 

amb eficàcia per no deixar de ser bons i competidors. 

-Quins considereu els vostres punts forts? 

Com he dit abans, el nostre punt fort clau és l‟ampli stock: treballem amb molt d‟stock ja que 

disposem de magatzems grans i moderns que, amb la qualitat i la garantia dels nostres 

productes i serveis, així com la eficàcia i rapidesa en l‟entrega del material, fa d‟IMNASA el 

millor aliat pels nostres clients. 

Un altre punt fort és que a diferència d‟altres empreses que tenen magatzems, nosaltres som 

distribuïdores i no som fabricants com les altres. Això ens permet que tan punt arribin les 

mercaderies al nostre magatzem, de seguida es tractin i s‟emmagatzemin, per tal de disposar 

d‟un gran stock per poder donar una resposta ràpida i eficaç. 

A més a més, tenim un avantatge respecte a les altres empreses del sector que és que si es 

necessita poc volum de comanda nosaltres li podem fer arribar, mentre que a d‟altres 

empreses, has de demanar un gran volum per poder realitzar la comanda. Per exemple, si un 

client demana una bandereta a qualsevol magatzem, no li donaran, ja que un sol producte no 

li sortirà a compte a l‟empresa fer-li arribar. En canvi nosaltres, si que li podem fer arribar i 

no obstant, ràpidament. 

També posem al servei dels nostres clients un equip jove i dinàmic, format per gent 

emprenedora que la seva principal prioritat és la de millorar cada dia pels nostres clients. 

-Com veu el futur de la internacionalització catalana?  

Respecte la internacionalització catalana, crec que continuarà desenvolupant-se i avançant, 

és a dir, totes les empreses que internacionalitzen crec que hi seguiran (ja que sempre aporta 

més beneficis i un més gran domini de mercat) i crec que hi continuaran havent-hi empreses 

que s‟internacionalitzaran.. 
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-Què en pensa de la globalització? 

Pel que fa a la globalització, per una banda crec que és un factor bo, ja que tot és molt més 

fàcil a través de tots els països: el món està més unit (moviment de mercaderies, capital, 

treball, tecnologia i informació). A més a més, permet el lliure canvi i el comerç entre països 

d‟arreu de tot el món però, en contrapartida, no sempre és bo ja que s‟originen competidors i 

al final tot acaba essent una lluita entre les grans empreses multinacionals, que acaben 

generant guerres de preus, gran domini de mercat per part d‟empreses i originant empreses 

enemigues o afiliades. De fet, el mercat mundial és com un joc on el millor és qui se‟n surt. 
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7.2. La Fageda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Com va sorgir l’idea de La Fageda? 

Cristóbal Colon (president actual de la cooperativa) cap als anys 80 es va adonar que les 

persones amb discapacitats intel·lectuals i trastorns mentals vivien en unes condicions 

lamentables: en manicomis i eren tractats com “bojos” i “subnormals” (per sort avui en dia 

ja no se‟ls hi diu així) i va tenir com idea, treure les persones d‟aquest entorn lamentable i 

focalitzar-los en el treball, a més a més, un treball amb sentit i real. 

L‟ajuntament d‟Olot li va deixar un local al centre per poder començar a realitzar un treball. 

Van començar 5-10 persones amb discapacitats que s‟encarregaven de fer escultures per 

esglésies,... feinetes que no sortien rentables però, un dia, van arreglar i restaurar les fonts 

d‟Olot i a partir d‟allà es va iniciar la secció de jardineria (actualment en funcionament) al 

centre d‟Olot des del 1982. 

 

 

Persona entrevistada/Dades sobre l’entrevistat 

Nom:  Esther Carreras 

Càrrec: Relacions externes 

Dades sobre l’empresa 

Nom: La Fageda d’en Jordà 

Any d’inici/de creació: 1982 

Localització: Olot (Girona) 

Nº de treballadors: 280 treballadors aproximadament 

Tipus d’empresa: Societat cooperativa sense ànim de lucre 
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Tot i així, Cristóbal ho volia posar al mig de la natura perquè ho considerava més terapèutic 

i agradable i es va fer al cor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa la secció 

dels vivers forestals (actualment no està en funcionament) que s‟encarregaven de fer plantes 

per reforestar. Va arribar a ser un dels vivers més grans de tot l‟estat espanyol.  

També es va fer amb una granja d‟unes seixanta vaques la secció de llet que al 1991 es va 

veure afectada per la llei establerta per la UE que marcava uns límits de quota lletera per 

país i així doncs, una reducció de llet per la Fageda. 

Això suposava una pèrdua de personal, cosa que no es volia, així doncs es va decidir 

reconvertir la llet en iogurt de granja (és un tret diferenciador que sigui de granja i no 

industrial). 

Així doncs, al 1993, es va posar en marxa la fàbrica de iogurts i ràpidament es va aconseguir 

un client potent i gran que era l‟Hospital de la Vall d‟Ebron, que els hi va permetre tenir un 

treball estable. 

-Així doncs, vau fer la secció de jardineria, de vivers forestals i la de la llet, en 

particular, la fàbrica de iogurt. Vau fer-ne més? 

El negoci dels vivers forestals no ens era rentable: teníem per una banda una producció 

creixent de làctics mentre teníem una disminució dràstica dels vivers, de tal manera que es va 

decidir acabar amb els vivers.  

Això suposava la pèrdua de treballadors que aquests no podien encaixar en la secció de llet 

per tant es va crear una nova secció al 2012: la secció de melmelades i conserves. 

Es va desenvolupar un tret diferenciador que era el maridatge, és a dir, la creació de dotze 

melmelades per maridar: quatre per esmorzars, quatre per formatges i quatre per carn. 

Per altra banda, a Badalona hi havia un sector de gelats en declivi que,  per salvar llocs de 

treball, la Generalitat va demanar d‟ocupar-nos-se‟n. Així doncs, al 2010 vam crear un 

sector de gelats a Badalona. 

Hi ha qui pot pensar que és una forma d‟expandir-se però nosaltres no ho vam fer en aquest 

sentit sinó per responsabilitzar-nos i ocupar a persones. 
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El problema que presentava és que aquests gelats els fèiem amb llet de La Fageda per la qual 

cosa era difícil de transportar, entre d‟altres traves, i al final vam decidir tancar-ho. 

Actualment estem fent reformes i creant noves instal·lacions al Mas Casals (on es troba la seu 

de La Fageda) per l‟any que ve poder començar a fer nous gelats aquí. Ha sigut molt 

favorable ja que s‟han salvat molts llocs de treball. 

El que si que s‟ha de dir és que el sector dels gelats és difícil ja que existeix molta 

competència. 

-Quin és el vostre objectiu principal com a empresa? 

El nostre objectiu primordial és ocupar gent amb discapacitats, millora‟ls-hi la qualitat de 

vida i alhora estar en contacte amb la natura. Aquest objectiu ha sigut sempre el mateix, per 

tant, des de sempre ens hem considerat una societat sense afany de lucre. 

-Quins són els valors de La Fageda? 

Els valors de la Fageda són la base en la que es construeix la nostra política assistencial, la 

visió de la Fageda sobre el col·lectiu al que es dirigeix, i el camí que vol recórrer per 

aconseguir el seu objectiu.  

A La Fageda volem acompanyar a la persona per què assumeixin aquelles responsabilitats  

que siguin capaços d‟assumir i d‟aquesta manera aconsegueixin més llibertat. Volem fer 

reviure la il·lusió, l‟esforç per créixer i la confiança en un mateix i en els altres.  

És per aquesta raó que els nostres valors són la responsabilitat, la il·lusió, l‟esforç, la 

confiança, la integritat i la persona com a eix central dins la nostra societat.  

-Vaig llegir un article al diari l’Econòmic on apareixia que la Fageda era una empresa 

que s’identifica amb l’economia del bé comú (que sigui ecològica, social, amb una 

distribució justa, democràtica, l’ésser humà i la seva dignitat com a eix central). Què en 

penses d’aquest model? Creu que algun dia predominarà el fet que els valors 

s’incorporin a la gestió empresarial? 

De fet, l‟eix central de La Fageda són les persones, per tant estem parlant d‟una economia 

social que busca el benefici per a la societat i hi aporta valor. Sempre ens hem considerat  
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molt honestos en aquest aspecte i crec que és un tipus d‟economia que hauria de seguir 

tothom. 

Crec que en un futur potser predominarà el fet que els valors s‟incorporin a la gestió 

empresarial ja que aquests darrers anys l‟emprenedoria no es fixa tant en el rendiment 

econòmic sinó en els valors: només cal veure aquest any, que han vingut més de 100 

empreses aquí a La Fageda a preguntar-nos sobre la nostra responsabilitat social i valors. 

-Així doncs, sou 280 treballadors que treballeu en diferents seccions i treballeu alhora 

amb discapacitats. Com esteu repartits? Quin percentatge representen els discapacitats? 

A la Fageda som aproximadament 280 treballadors que estem dividits en tres sectors: els 

treballadors del CET (centre especial de treball: persones amb discapacitat psíquica i/o 

trastorn mental amb un grau de discapacitat superior al 33%) que reben un sou  i treballen a 

les seccions de jardineria, vaqueria, fàbrica de làctics i també s‟ocupen de la cuina, neteja, 

administració i atenció al client. Són aproximadament uns 110-115 treballadors. 

Han d‟estar empadronats a la Garrotxa ja que considerem que no hem d‟allunyar aquestes 

persones del seu entorn social. Són atesos per la xarxa de salut mental. 

Per altra banda, hi ha 40 treballadors que formen el STO (servei de teràpia ocupacional: 

persones amb un grau de discapacitat superior al 65%)  que són usuaris de servei que no 

reben sou i viuen a la Residència de la Fageda ubicada a Olot destinada a aquestes persones. 

Tant els treballadors de la CET com de la STO disposen d‟una psicòloga. 

Finalment, hi ha aproximadament uns 110 professionals. 

Així doncs, aproximadament les persones amb discapacitats intel·lectuals o malalties mentals 

severes representen un 60%. 

-Quines són els vostres punts forts? / Les claus del vostre èxit? 

Un dels nostres punts forts seria la qualitat del producte que els beneficis que genera fan 

possible sustentar el nostre projecte social. 

Pel que fa el nostre èxit, en certa manera ha estat perquè sempre des d‟un bon principi hem 

tingut molt clar per a qui volem actuar i de quina manera ho volem fer. 
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No obstant, la sort també hi ha influït, que juntament amb la il·lusió, la passió i la implicació 

dels treballadors (mena de salari emocional) han fet d‟aquesta empresa un èxit. 

-De quina manera us feu conèixer? 

Ens fem conèixer en general per les visites: solen venir unes 45.000 persones per any; és una 

mena de màrqueting transparent i sensorial ja que permet a la gent veure totes les fases del 

procés de l‟elaboració del producte a més a més de veure el nostre entorn i a on treballem. 

També ens solem fer conèixer per la premsa i documentals, no fets per nosaltres, sinó agents 

exteriors que venen a fer-nos entrevistes per després ells fer articles o bé documentals.  

No obstant, també ens fem conèixer en fòrums en els quals es fa una sèrie de descripció de la 

Fageda què permet un torn obert de paraules. 

Respecte a la publicitat televisiva no en fem ja que no hi ha pressupost i la competència amb 

la que hauríem de competir són marques conegudes mundialment que són Danone i Nestlé (a 

Catalunya ens situem a la tercera posició de productors de iogurts precedits per Danone i 

Nestlé). 

-Quin és el vostre producte principal? Esteu pensant en crear nous productes? 

El nostre producte principal és el iogurt, que representa un 80% de la nostra facturació 

anual (40.000 milions d‟€).  

És un producte de molt bona qualitat ja que no té ni conservants ni colorants afegits. Tenim: 

 Tres classes de productes líquids: batuts (ensucrat, llimona i maduixa) 

 Cinc classes de iogurts clàssics (ensucrat, natural, llimona, maduixa, plàtan) 

 Tres classes de postres (flams i cremes) 

 Tres classes de grecs (natural, ensucrat i maduixa) 

 Dues classes de bífidus (natural i desnatat natural) 

 Dues classes de desnatats (desnatat i llimona) 

Per fer quatre unitats de iogurt són necessaris 1 litre: en un dia s‟aconsegueixen uns 30-32 

litres per vaca i quan alguna vaca acaba de parir, arriba a aportar 60 litres de llet. 
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Disposem de 500 vaques lleteres les quals intentem que es trobin en el millor benestar 

possible: reben una alimentació molt bona (menjar natural i no pinso) que fa que la llet que 

treguin sigui de qualitat. Tenen un bon tracte: pasturen, tenen música clàssica a la granja,... i 

per aconseguir més vaques ho fem mitjançant la inseminació artificial. Quan surten mascles, 

els venem a altres compradors. 

Actualment estem pensant en introduir nous productes ja que volem renovar els tipus de 

gelats que fem (abans es feien a Barcelona i a partir del 2014 es faran aquí a La Fageda). 

-Feu marques blanques? 

No fem marques blanques de iogurt però si fem marca blanca de cremes. 

-Si l’estratègia de diferenciació consisteix a oferir un producte o servei únic de manera 

que el consumidor el consideri diferent als que ofereix la competència, i per això estigui 

disposat a pagar un preu superior. Podríem considerar que els iogurts de La Fageda 

segueixen aquesta estratègia? 

Jo crec que sí ja que oferim moltíssima qualitat per la qual cosa els nostres preus són alts, ja 

que per oferir aquesta qualitat, és necessari una sèrie de processos molt cars. 

-Teniu en compte el medi ambient (creixement sostenible) a l’hora d’elaborar els 

productes? 

Sí, sempre: als hospitals donem els iogurts sense el cartró de 4 iogurts, fem envasos prims de 

plàstic per no gastar-ne tant (el vidre és molt car), disposem de depuradores per a les aigües 

residuals, que són tractades per tal de no fer malbé la natura i, no obstant, també reciclem tot 

tipus de residus: orgànics, plàstic, cartró i vidre. 

-A quin mercat treballeu (català,...)? 

Treballem amb el mercat català, on La Fageda es troba posicionada com la tercera empresa 

productora de iogurts. També treballem amb el mercat andorrà i el de les Balears. 

-Heu pensat mai de fer exportacions? 

No, ja que de moment no ens volem expandir, bé, no és el nostre objectiu principal. 

Considerem que encara tenim quota per recórrer a més a més de ser car: l‟etiquetatge, es  
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necessita un transport complex i els productes han d‟estar refrigerats per no fer-se malbé per 

la qual cosa no volem exportar-nos de moment. 

Sí que hem pensat amb exportar melmelades però actualment no és la nostra preocupació 

principal. 
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7.3.- Llagurt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quan i com va sorgir l’idea de Llagurt? 

Glòria: L‟idea de Llagurt va sortir d‟un viatge a Estats Units, a Chicago, on anava a fer un 

curs de borsa (que no tenia res a veure) i un dia la meva companya  d‟apartament em va dir 

“Glòria anem a un lloc que fan uns iogurts boníssims!”. Vam anar allà i hi havia una cua 

enorme! 

Quan ens vam anant apropant em va semblar una molt bona idea: un producte iogurt, sà, que 

li pots posar tot el que vulguis a sobre...evidentment allà era un producte molt més car i un 

producte molt més industrial. 

D‟aquí va començar l‟idea, de poder fer alguna cosa similar, amb uns preus més baixos, 

adequant-lo aquí a Girona,...Per tant l‟idea està inspirada en un viatge als Estats Units. 

 

 

Persona entrevistada/Dades sobre l’entrevistat 

Nom¹:  Glòria Salomó                                             Nom²: Íngrid Rahola 

Càrrec¹: Administradora i cofundadora              Càrrec²: Administradora i cofundadora 

Dades sobre l’empresa 

Nom: Llagurt – Rahola i Salomó, SL. 

Any d’inici/de creació: 2010 

Localització: Girona (Girona) 

Nº de treballadors: En botigues pròpies: 15 treballadors a l’hivern i 30 a l’estiu. En 

franquícies: 100 treballadors aproximadament. 

Tipus d’empresa: Societat limitada 
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Íngrid: Després em va trucar a mi i, tot i que en un primer moment vaig dubtar, vaig dir que 

sí encantada. Sempre des de ben petites havíem volgut obrir un negoci juntes 

-Quina formació teniu? 

I: Jo tinc la carrera d‟empresarials, màster en recursos humans i aquest any acabo 

psicologia. 

G: Jo vaig fer administració i direcció d‟empreses, un post-grau a l‟IDEC de finances i 

mercat de valors, i un curs de borsa als Estats Units. 

-Quin és el vostre objectiu principal com a empresa? 

G: El nostre objectiu principal seria poder abastar un gran segment de clientela; millorar la 

qualitat de vida dels consumidors oferint-los una experiència atractiva, divertida, diferent i 

única; gaudi d‟un iogurt gelat de primera qualitat; seguir sent la iogurtera líder a nivell 

català amb un concepte diferencial de producte d‟alta qualitat; i promocionar molt més la 

proximitat, km.0, la terra catalana i l‟ecologia. 

I: Volem ser la primera opció del client, gràcies a la nostra eficiència i responsabilitat en 

aquest camp i promocionar una alimentació sana i digna. 

-Quins són els vostres punts forts? / Les claus del vostre èxit? 

G: Podríem dir que els nostres punts forts són entre d‟altres, el nostre equip de proveïdors i 

treballadors, que és molt bo, el fet d‟oferir productes de qualitat a preus de mercat 

assequibles per a tothom, va dirigit a públics de totes les edats i sexes, és saludable, la 

percepció és bona, el client se‟l fa seu, se‟l personalitza, i a més a més, nosaltres cobrem al 

moment que això fa que se‟ns limiti molt el risc de no cobrar. 

I: Sí que ens hem trobat en casos de “tinc 1‟90 o me‟l vens o no et pago”.  

-Com heu elaborat el vostre pla estratègic?  

G: Al principi vam fer el nostre pla d‟empresa i a nivell estratègic, les fem tal com les sentim: 

no ens reunim i fem reunions estratègiques ja que el nostre dia i el nostre negoci és molt 

canviant. Per tant, hem d‟estar cada dia resolent problemes i podríem dir que els nostres  
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objectius els fem cada un, dos, tres mesos. Respecte les nostres idees de “obrim noves 

botigues” o “fem això i fem això altre” les anem aplicant en funció de les nostres necessitats. 

Així doncs, és tan canviant que si ens assentéssim i haguéssim de fer un pla estratègic, potser 

al cap de 10 dies, ens hauríem d‟asseure i fer-ne un altre. 

A més a més, és un negoci molt estacional on evidentment a l‟hivern és ven molt menys que a 

l‟estiu per tant cada temporada té unes necessitats específiques que s‟han de preparar uns 

tres mesos abans. 

I: Afegint el que diu la Glòria, si que és cert que vius una mica a contratemps però si que és 

cert que tu tens una línia al teu cap que més o menys vas seguint. Per tant, tampoc no és “ai, 

a veure què em passa la setmana que ve” però també sabem que ens toca a cada època. 

 -Amb quines dificultats us heu trobat?  

I: Podríem dir l‟entorn canviant que hi ha i la competència. Evidentment tu no planeges que 

el dia següent poden obrir set botigues competidores. A més a més, és un treball bastant 

estacional: a l‟estiu es ven molt i a l‟hivern no. 

El que si que fem, a l‟hivern, és donar com premis cada mes a la botiga que ha fet millor el 

que li tocava i ha treballat més bé: la que estava més neta, més organitzada,...i el premi és un 

dia al Centre Termal Magma. Com que a l‟estiu treballar bé és fàcil, no ho fem. 

G: També potser un altre problema amb el que ens hem trobat és que la nostra missió, visió i 

valors com a empresa no s‟han sabut transmetre bé als consumidors. Molta gent no sap per 

exemple que els nostres proveïdors són km.0 quan des de sempre ha estat així i no ara que 

s‟està estenent aquesta moda.  

-He vist en articles que teniu locals en franquícia...quants en teniu? I de propis? 

I: En total tenim 22 botigues: 5 pròpies i 17 franquiciades que s‟estenen des de La Jonquera 

fins Reus. Voldríem fer-ne 8 més la primavera que ve, i aquestes ens les mirarem molt bé: 

cada vegada som més exigents perquè l‟entorn ens obliga a ser-ho. 

G: Tot i així, abans de tot, volem dedicar-nos a enfortir i mantenir els que tenim ara. 
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-D’on va sorgir l’idea de tenir locals en franquícia? 

I: Hi havia gent que venia a comprar-nos un iogurt i ens deia “això tan xulo no ho podria 

muntar al meu poble?” i poc a poc vam començar a informar-nos sobre el tema de 

franquícies per poder compartir el nostre projecte a tota la gent interessada, mantenint i 

respectant sempre els nostres valors. 

-A qui va dirigit el vostre producte?  

G: Va dirigit a un públic molt obert: des de la persona més petita fins a gent gran, que ara en 

comptes de quedar per fer el cafè fan .un iogurt. Si que és cert, que el públic que va de 14 a 

30 anys és el majoritari. 

-El públic és molt més femení que masculí? 

I: No, però el kiwi el mengen més les dones que els homes. (riures) 

-Esteu pensant en introduir nous productes? O noves varietats de productes? 

I: Ara estem començant a introduir el “patufet” que és un coulant de xocolata amb iogurt 

gelat a sobre. El problema és el nom, ja que per exemple la botiga que tenim a Rubí, ens van 

dir “com li direm patufet si allà li diran pulgarcito”. Per tant, podríem dir que la nostra 

essència del iogurt la mantenim. 

G: Hi ha gent que ens demana si vendrem creps també, com fan moltes altres botigues de 

iogurts gelats. Però no volem, ja que perdria la nostra línia en la que ens volem mantenir que 

són els iogurts gelats. 

I: També estem intentant introduir més “toppings” però això no és innovar, que és intentar 

fer coses noves. 

-Aquests darrers anys han anat sorgint moltes botigues de iogurts gelats. Què en penseu 

d’aquesta competència? 

I: És molt forta: de fet s‟ha de tenir en compte que tot el que facis, la gent t‟ho copiarà. A més 

a més, moltes que n‟apareixen de noves, veuen els nostres errors i això ho varien, per encara 

fer una millor botiga. 
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Per exemple, nosaltres considerem que un dels nostres errors és com hem dit abans, que no 

hem sabut transmetre bé els nostres valors: que som ecològics, oferim un producte de 

qualitat, són productes de km.0,...doncs una nova botiga que s‟ha situat no gaire lluny de 

nosaltres, ha posat una foto al local on hi havia un camp de vaques per mostrar que també 

eren ben ecològics. 

Però bé, tota aquesta competència ens enforteix i ens ajuda a voler-nos superar, ser cada dia 

millor i avançar. A més a més, no deixem de ser els líders de Catalunya en iogurts gelats (ja 

que tenim 22 botigues a diferència de les altres, que en tenen tres o quatre, i una que en té 

vuit). 

-Davant la competència creixent que teniu penseu en variar els preus? 

I: A una botiga de iogurt gelat a Girona, venen per emportar a quatre i sis euros, en canvi 

nosaltres, a sis i a vuit. Ja els veníem abans a aquests preus però és que hi perdíem diners. 

Per tant tenim pensat posar els preus que no signifiquin cap pèrdua per a nosaltres tenint en 

compte els nostres costos.  

G: A més a més, baixar preus jo crec que pot ser un error: quan els baixes, la competència 

t‟iguala i és un no parar. Per tant, canviar preus no crec que sigui la millor idea davant la 

competència sinó que potser seria millor fer promocions en determinades èpoques per 

atraure més clients o per incentivar a provar nous productes,... 

-Si l’estratègia de diferenciació consisteix a oferir un producte o servei únic de manera 

que el consumidor el consideri diferent als que ofereix la competència, i per això estigui 

disposat a pagar un preu superior. Podríem considerar que Llagurt segueix aquesta 

estratègia? 

I: De fet podríem considerar que no. Si que és cert que vam començar oferint un producte 

diferent al de la competència però ràpidament moltes botigues van aparèixer oferint el mateix 

que nosaltres. Per tant ja no és únic. Si que el que el fa diferent és que oferim qualitat a preus 

baixos. 

Per tant, potser podríem posar els preus més elevats, però no és el que busquem. Nosaltres 

busquem uns preus que ens surtin bé tenint en compte els costos que ens suposa la fabricació 

i alhora que siguin assequibles per a tothom per tal de que puguin gaudir d‟aquest producte. 
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-Abans heu parlat del km.0 ...així doncs Llagurt segueix aquesta estratègia? En què 

consisteix exactament? 

G: Ara farà tres anys, de fet des de que vam començar, que els nostres productes són km.0. 

Això significa que comprem als proveïdors que es troben a prop nostre, en aquest cas, 

comprem per exemple a una granja de iogurts ecològics molt cremosos que es diu Selvatana 

que es troba a Riudellots de la Selva. 

I: Treballar amb productes locals té molts avantatges com ara la proximitat que tenim amb 

ells, perquè si per exemple un diumenge et quedes sense iogurts, pots fer una trucada, amb un 

moment pots estar a la granja i te‟l poden subministrar ràpidament. Això facilita molt el 

nostre dia a dia. 

A més a més, ens ofereixen molt bona qualitat i si ens hem de gastar diners gastem-los a 

casa!  

G: La fruita per exemple la comprem dos cops per setmana al MercaGirona, per així poder 

triar nosaltres quina creiem que està més madura i apte per posar als nostres iogurts. Com 

que és fruita natural, també podem fer melmelades pels iogurts: de mango, de maduixa,... 

-De quina manera us feu conèixer? 

I: Tenim una pàgina facebook activa, un compte twitter, fem xerrades, donem fulletons sobre 

nosaltres, sortim a reportatges i documentals com “valor afegit”, “tinc una idea”,...; parlem 

a vegades a la ràdio, també fan articles sobre nosaltres, sovint sortim a El Punt,...i en època 

de fires de Girona paguem per sortir al diari El Punt ja que fan un especial fires que és un 

diari diferent que tots els gironins guarden a casa. És en part per deixar memòria nostra al 

diari i alhora per mostrar agraïment a El Punt que publica articles sobre Llagurt 

constantment. 

-Teniu pensat exportar o obrir-vos a nous mercats fora de Catalunya? 

G: No, a més a més, com que tenim pocs recursos el tracte amb el franquiciat el tenim 

directament. Nosaltres som les que ens encarreguem de fer arribar els canvis i qualsevol 

informació a les nostres botigues i no podem tenir més volum. Pararíem boges i 

necessitaríem algú que ens ajudés. 
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I: És un salt cap un vaixell gran que ha d‟anar girant. És com el Titànic, que és gran i va 

acabar xocant. En canvi, si hagués estat una barqueta, segurament el gir hagués sigut més 

ràpid i podríem evitar xocar. 

G: A més, canvia tot: treballes per valors o treballes per números. A nosaltres ens agrada 

aquesta mena de projecte que ens ha sortit perquè treballem molt lligat a nosaltres, a la 

nostra personalitat i als nostres valors, per tant ho vivim tot. Evidentment, les coses bones i 

també les coses dolentes. 

I: No sóc capaç jo d‟aguantar 200 botigues que et van trucant dient que van malament. Seria 

inaguantable emocionalment. Per això, prefereixo tenir menys botigues però més estables i de 

caire més familiar. 

G: A més a més, el producte és fresc, les caducitats són molt reduïdes i com qui diu costa fins 

i tot fer-lo arribar a l‟Ebre, per tant és complicat que podem sortir fora de Catalunya. 

-Com definiríeu una persona emprenedora? 

G: Una persona amb una força immensa, que sigui capaç de sacrificar-ho tot i alhora saber 

mantenir un equilibri, que tingui paciència, que sigui resolutiva per solucionar qualsevol 

problema que pugui aparèixer (que m‟ hi ha molts) i sobretot estar motivat en el que es fa i 

no perdre mai aquesta il·lusió i passió amb la que es comença. 

I: No s‟ha de tenir por al fracàs, sinó al contrari: fracassar és no provar. Per tant si vols fer 

una cosa la fas, i si surt malament, aprendràs d‟aquell error per enfortir-te per un pròxim 

cop. 

-Com veieu el futur de Llagurt? 

G: Volem tenir 30 botigues que estiguin estables, on tots els treballadors es sentin a gust amb 

productes nous i millorats i, seguir, que duri el que hagi de durar i ser feliç. 
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7.4.- Joid’art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quan i com va sorgir l’idea de Joid’art? 

Hi havia una antiga fàbrica de joieria al poble d‟Osor, i es va creure que es podia fer 

societat amb el propietari d‟aquella fàbrica per tal de fabricar els nous dissenys que 

aportaria la nova marca Joid‟art. I així es va fer. 

-Quin és el vostre objectiu principal com a empresa? 

Ser una empresa líder en el sector de la joieria contemporània artesanal, i del complement en 

general. 

-Quin són els vostres punts forts? I les claus del vostre èxit? 

Dissenys contemporanis. Constant innovació en disseny. Relació qualitat-preu molt bona.  

Les claus del nostre èxit són aportar al mercat innovacions constants a preus assequibles i no 

voler competir amb la bijuteria de les grans cadenes, sinó fer modelatge més artístic. 

 

Persona entrevistada/Dades sobre l’entrevistat 

Nom: Jaume Julià  

Càrrec: Gerent 

Dades sobre l’empresa 

Nom: Joid’art 

Any d’inici/de creació: 1981 

Localització: Santa Coloma de Farners (Girona) 

Nº de treballadors: 62 treballadors 

Tipus d’empresa: Societat limitada 
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-He vist a la vostra web què exporteu i teniu botigues pròpies...per què vau decidir 

obrir-vos al mercat exterior? 

Sempre és bo no marcar-te fronteres, especialment ara, que els mercats són globals. Però... a 

més, quan la situació del teu mercat natural està tan enfonsada, val la pena haver explorat ja 

algun altre mercat que encara sigui una alternativa per al teu negoci. 

-Quin percentatge representen les vostres vendes a l’exterior? 

Al voltant d‟un 20%. 

-A quins països exporteu i hi teniu botigues pròpies? Per què vau decidir aquests països? 

Exportem a bastants racons del món: França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Rússia, Japó, 

Hongria, Itàlia, EUA, etc. De botigues pròpies només en tenim a Catalunya. Però tenim 

franquícies a Menorca i a Bulgària. 

La tria per aquestes països ve majoritàriament pel fet que són països on el nostre disseny ha 

encaixat amb els gustos del mercat. Igual que la relació qualitat-preu. També hi ha d‟altres 

països als que ens hem acostat, gràcies als contactes fets, en les fires internacionals en les 

quals hem participat. 

-Hi vau trobar dificultats? 

Bastant. Cada vegada que desembarquem en un país nou, és un aprenentatge totalment 

diferent. Tant a nivell comercial, de cara als clients i al que busquen, com a nivell burocràtic 

i de tràmits. 

-Teniu pensat exportar i/o obrir noves botigues a altres països? 

La nostra intenció és evidentment créixer a nivell exterior. Per això hem posat molts esforços 

en el departament d‟exportació. 

-Considereu que en el sector de les joies hi ha forta competència? 

Sí, és un sector amb competència forta, però potser cal dir que era més forta fa uns quants 

anys; fa uns cinc-deu anys aproximadament, el sector del complement va créixer moltíssim 

gràcies al ritme desenfrenat de consum que es va establir. 
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-Creieu que aquest sector ha perdut importància aquests darrers anys? 

Bé, no creiem que hagi perdut importància, però sí que hi ha hagut moltes empreses que 

s‟han quedat en el camí. Moltes perquè no han aguantat la crisi, d‟altres, perquè simplement 

no aportaven al mercat allò que els clients estaven buscant. 

-A qui va dirigit el vostre producte (segment de mercat)? Heu pensat en ampliar-lo? 

Va dirigit a dones de 25 a 60 anys. Puntualment ens dirigim a públic més jove a través d‟un 

producte específic. 

-L’elaboració del vostre producte és duta a terme des de l’inici fins al final per 

vosaltres? 

Sí. Ara bé hi ha algunes joies que tenen components que provenen d‟altres fàbriques. 

-Esteu pensant en introduir nous productes?  

Ja fa un temps estem treballant en la introducció d‟un altre producte dins la línia de 

complements, que són els fulards. Aviat creiem que deixarà  de ser un projecte i passarà a ser 

un producte més de la nostra cartera. 

-Si l’estratègia de diferenciació consisteix a oferir un producte o servei ÚNIC de manera 

que el consumidor el consideri diferent als que ofereix la competència, i per això estigui 

disposat a pagar un preu superior. Podríem considerar que Joid’art segueix aquesta 

estratègia? 

Sí que Joidart pretén fer servir l‟estratègia de la diferenciació, però no tant perquè el client 

acabi pagant més, sinó per poder desmarcar-nos de la competència, oferir al client alguna 

cosa que pugui trobar en molts pocs llocs a banda de amb nosaltres, i que no hagi de ser un 

client necessàriament amb un alt poder adquisitiu, sinó un client amb una sensibilitat per a 

l‟estètica i l‟art. 

-De  quina manera us feu conèixer? (programes de televisió, revistes, Internet, fires,...) 

Home, això no és feina d‟un dia. Fa més de 30 anys que estem en el sector, i ha estat una 

mica una feina de formigueta. Primer per intentar oferir un producte ben pensat i ben fet, i a 

partir d‟aquí, anar-lo acompanyant d‟aparicions a televisió, i altres mitjans de comunicació,  
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participació constant al llarg de la història en fires nacionals i internacionals, i, sobretot 

últimament, gràcies als nostres perfils a les xarxes socials, que ens permeten arribar al públic 

final d‟una manera molt directa. 

-Quins són els vostres valors com a empresa?  

Accessibles, propers, versàtils, originals, imperfectes i mediterranis. 

-Participeu en algun projecte de responsabilitat social?  

Sí, degut a la gran importància que donem a les desigualtats que afecten les dones, destinem 

part de la nostra facturació a projectes de desenvolupament que treballen per millorar les 

condicions de vida de dones i infants del món i estem vinculats amb organitzacions no 

governamentals d‟ajuda a les persones més desfavorides: Proyde, Associació Brasol i Mans 

Unides. 
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7.5.- Mas Studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-A què es dedica la vostra empresa? 

Mas Studio es dedica principalment a la confecció tèxtil, és a dir, creem prototips de peces de 

roba i els venem a cadenes. 

-Quin és el vostre objectiu principal com a empresa? 

Bàsicament és seguir creixent com a empresa: vendre més, obrir clients i expandir-nos arreu 

del món (que de fet a través dels clients ja ho fem). 

-Quins són els vostres punts forts? 

Un dels nostres punts forts és que treballem amb un client que és molt bo: Inditex. Aquí a 

Catalunya hi ha moltes més empreses que treballen per Inditex i tenen fàbriques a l‟exterior, 

però nosaltres ens considerem un dels líders en el sector català essent proveïdors d‟Inditex. 

 

 

Persona entrevistada/Dades sobre l’entrevistat 

Nom:  Marta Altozama 

Càrrec: Dissenyadora comercial 

Dades sobre l’empresa 

Nom: Mas Studio 

Any d’inici/de creació: 2011 

Localització: Vilassar de mar (Barcelona) 

Nº de treballadors: 40 treballadors aproximadament 

Tipus d’empresa: Societat limitada 
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-Com ho feu per ser un dels proveïdors catalans forts d’Inditex? 

Fent un producte maco que ens el vulguin comprar ! (riures) 

Però en general seria oferint un producte de bona qualitat amb un preu relatiu i bo, 

treballant eficientment i entregant el nostre producte el més ràpidament possible al nostre 

client, a més a més, de mostrar interès i motivació pel que es fa i intentant sempre superar-

nos. 

-Quan vau començar a fabricar? D’on va sorgir l’idea? 

La Nati, la gerent de l‟empresa, ja coneixia aquest sector ja que havia estudiat tèxtil i havia 

treballat en empreses tèxtils. Al 2011, va decidir de posar en marxa un projecte en el que ella 

hi seria present, i així ho va fer. 

-Quin és el producte que fabriqueu (només roba o també bolsos,...)? 

Principalment roba. Sí que fabriquem alguna altra cosa, però no és rellevant. Podríem dir 

que pràcticament la roba representa un 98% dins la nostra empresa de tot allò que 

fabriquem. 

-Compreu les matèries primes a llocs exteriors? 

Els teixits els comprem tots a l‟exterior menys els teixits que utilitzem per a roba de punt que 

els fem nosaltres a una fàbrica externa de la nostra seu.  

Provenen principalment d‟Europa (països com Bèlgica) i inclús a vegades d‟Àsia. 

-Per a qui fabriqueu (segment de mercat)? Heu pensat en ampliar-lo? 

Fabriquem per Inditex (Zara, Zara kids, Oysho, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius,...), 

Mango,... però el nostre client fonamental és Inditex. 

Sí que hem pensat en poder fer de proveïdors d‟altres empreses. És una forma de créixer i 

creiem que això sempre és bo. 
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-Treballeu per encàrrecs o sou vosaltres qui fa el disseny? Si és aquest darrer cas, teniu 

pensat en diversificar la vostra producció (accessoris,...)? 

Per una banda proposem a  les empreses dissenys que hem ideat nosaltres però a la vegada 

també treballem per encàrrecs que ens demanen els nostres clients. 

Normalment treballem més per dissenys que fem nosaltres que per aencàrrecs que ens fan. 

Respecte a la diversificació de la nostra producció, de moment no hi hem pensat en crear 

nous i diferents productes, tot i que no tanquem portes. Potser en un futur ho farem però de 

moment no ho tenim en ment. 

-Intenteu diferenciar els vostres productes per ser més competitius? 

Tot i que alguna vegada ho hem “aplicat”, no sempre és possible. Diferenciar una peça de 

roba és arriscar-se ja que significa canviar un producte habitual on les variacions no sempre 

poden ser acceptades pels clients. 

Sí que som innovadors i intentem fer prototips d‟últimes tendències i diferents, però tot i així 

ens mantenim dins d‟uns marges sense anar a uns extrems on potser la gent deixaria de 

comprar pel fet de ser tant diferent d‟allò habitual. 

-Teniu fàbriques repartides a l’exterior o exporteu? D’on va sorgir l’idea? 

Tenim fàbriques subcontractades a l‟exterior que treballen per a nosaltres, per tant de 

pròpies no en tenim. Vam voler comptar en fàbriques a l‟exterior bàsicament per la reducció 

de costos que suposa: la mà d‟obra als altres països és molt barata, i a més a més, està ben 

preparada (aquí no ens seria possible dur a terme aquest projecte ja que els costos de mà 

d‟obra són tant elevats que no ens sortiria a compte). 

-A quins països hi teniu fàbriques? Per què vau decidir aquests països? 

Tenim fàbriques a Portugal, Marroc, Romania, Turquia, Índia, Xina,... 

Vam decidir aquests països per diferents aspectes: Portugal i Marroc van ser els primers 

perquè són els països més pròxims al nostre on la mà d‟obra és molt barata. Tot seguit vam 

decidir Romania, ja que és un país de confecció molt bo i alhora també ho vam decidir  
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perquè necessitàvem equilibrar totes les festes que hi ha a Marroc en les que els treballadors 

deixen de treballar (Ramadan, la festa del sacrifici del xai...).  

Després, vam decidir Turquia que actualment està adquirint molta importància i moltes 

empreses tenen fàbriques contractades allà, perquè és un país molt potent en el tèxtil 

(tintoreries, bijuteries,...) i, a més a més, allà l‟Estat inclús dóna ajudes a aquestes fàbriques 

per fomentar el treball. 

Finalment, Índia i Xina els vam elegir perquè els dos són països emergents que també estan 

adquirint molta importància, però tot i així encara ens estem desenvolupant en aquests 

països: la durada del transport de mercaderies és molt llarga i no ens permet ser tan ràpids 

en l‟entrega com ens agradaria ser. 

-Hi vau trobar dificultats (idioma, cultura,...)? 

Pel que fa l‟idioma no ja que avui dia amb l‟anglès pots comunicar-te amb qualsevol persona 

de qualsevol indret del món. Tot i així, si que vam tenir problemes amb la cultura (no gaire 

greus) a països com Marroc. 

Evidentment, no és el mateix anar a llocs de la Unió Europea on mínimament tots tenim uns 

mateixos costums i creences, que anar a llocs d‟altres continents on els costums són 

completament diferents, on tenen unes creences i normes a les quals obeir i unes maneres de 

fer i viure diferents de les d‟aquí. 

-Teniu pensat posar més fàbriques a l’exterior o exportar a nous països? 

Hem pensat en subcontractar més fàbriques a Àsia tot i que encara no està gaire definit 

perquè com t‟he dit abans, a llocs llunyans ens és més difícil ja que es perd la rapidesa i això 

no es vol. 

-És forta la competència en aquest sector? 

És molt forta la competència dins d‟aquest sector, ja que hi ha molts i molts de proveïdors 

que treballen per Inditex. De fet, crec que un 60-70% dels proveïdors d‟Inditex d‟Espanya es 

troben aquí a Catalunya. 
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-Teniu en compte el medi ambient (creixement sostenible) a l’hora de produir? 

Sí. Totes les comandes passen un Clear to Wear on s‟analitza la peça tant pel que fa el teixit, 

els colorants, els pigments de l‟estampació...També es passen molts controls, com per 

exemple controls de fornitures. 

-Com us afecta la crisi? 

Home jo crec que la crisi ens afecta com a totes les persones i empreses però sí que és veritat, 

que el fet que el nostre client potencial sigui Inditex, fa que anem bastant bé, llevat de la crisi 

que hi ha. 

-Què en penseu de la globalització i els efectes que comporta (deslocalització,...)? 

Jo crec que l‟aspecte de la globalització s‟ha de mirar de diverses perspectives ja que té els 

seus avantatges però també té els seus inconvenients. Per part del client, la globalització és 

un factor positiu, ja que li permet disposar d‟una gran varietat de productes amb qualitats i 

preus molts diferents i després ell selecciona el que li sembla millor. 

Per part del proveïdor també és bo, ja que li permet poder comprar matèria prima a altres 

països on és més barata. Tot i així cal anar en compte, ja que li és negatiu si les fàbriques són 

capaces de treballar al lloc d‟origen i amb productes de proximitat ja que acaben essent més 

eficients i ràpides. 

Finalment com a empresària diria que és bo ja que et permet adquirir i obtenir més 

informació d‟altres països (per exemple com a empresària del tèxtil, permet conèixer més 

sobre certs teixits, estampats,...) i com a treballadora no és tan bo, ja que a través de la 

globalització es genera desocupació al país d‟origen, per tant es perden llocs de treball que 

podrien ocupar gent del país. 

-Com us voleu veure en un futur?  

Si és possible, ja que el mercat és molt dinàmic i canviant, en un futur volem tenir més clients 

i créixer en paral·lel a empreses paral·leles. Si pot ser, ens agradaria també potser crear més 

oficines aquí a Catalunya: no només a Barcelona i Vilassar de Mar com tenim ara, sinó que 

intentar separar-ne i posar-ne a altres indrets. 
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7.6.- Guíxols Desenvolupament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Es donen ajudes a nivell de Catalunya a empreses noves? 

Anteriorment sí, hi havia ajut per a emprenedors  (fins mitjans 2012) però actualment ara no 

es donen ajuts. Sí que és veritat que hi ha la capitalització d‟atur, qui s‟encarrega és el Servei 

d‟Ocupació de Catalunya (SOC), i també hi ha l‟opció de demanar préstecs als bancs. 

-Què és exactament la capitalització de l’atur? 

Quan treballes cada mes cotitzes per l‟atur, que significa que si mai et quedes sense feina, 

rebràs cada mes una petita part d‟allò que has anat cotitzant durant x temps. La 

capitalització de l‟atur, consisteix en rebre de cop allò que has anat cotitzant per poder 

iniciar una activitat laboral com a treballador per compte propi. 

 

 

 

Persona entrevistada/Dades sobre l’entrevistat 

Nom:  Íngrid Llamas 

Càrrec: Agent d’ocupació i desenvolupament local de dinamització dels sectors econòmics 

Dades sobre la institució 

Nom: Servei de desenvolupament i treball 

Localització: Sant Feliu de Guíxols 
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-L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols posa a l’abast també ajudes per a 

emprenedors? 

L‟Ajuntament col·labora amb la Caixa oferint microcrèdits per a emprenedors, que són petits 

préstecs oferts per tal de que aquelles persones que no tenen els recursos suficients puguin 

obrir el seu propi negoci. 

-A nivell estatal es donen altres ajudes? 

La Tresoreria General de la Seguretat Social ofereix una bonificació mensual als autònoms 

durant 18 mesos, que són les anomenades bonificacions autònomes. Els primers 6 mesos es 

donen uns 50€/mes, els segons 6 mesos es donen 150€/mes i els últims 6 mesos es donen uns 

180€/mes. Un cop s‟ha establert es dóna una quota de 260€. 

-Aquests últims mesos he sentit dir que s’ha aplicat un pla de barris aquí a Sant Feliu de 

Guíxols... en què consisteix exactament? 

El pla de barris és una llei posada en pràctica des del 2004 per la Generalitat de Catalunya 

que intenta dinamitzar i millorar barris i àrees urbanes desfavorides fent activitats i obres 

públiques en aquests espais. 

Aquí a Sant Feliu s‟ha aplicat al Barri del Puig i, a més a més, s‟ha impulsat des de 

l‟Ajuntament i la Cambra de Comerç, el Viver d‟empreses de Sant Feliu. 

Un Viver d‟empreses són espais destinats a persones emprenedores per tal que obrin noves 

activitats empresarials. Reben una sèrie de serveis complementaris, a preus més reduïts que 

l‟habitual  i adaptats a les necessitats del nou emprenedor (reformes i lloguers més 

barats,...), a canvi que s‟instal·lin en aquell barri, en el cas de Sant Feliu, que s‟instal·lin al 

barri del Puig. 

-Realitza alguna actuació més l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols? 

Quan ets autònom, igual que els altres empresaris, has de pagar l‟IVA trimestralment a 

Hisenda. La diferència amb l‟autònom, és que ell ha d‟assumir els deutes de manera personal 

amb tot el seu patrimoni present i futur, per tant, si ha de pagar a Hisenda en un moment en 

el que encara no ha cobrat totes les factures dels seus clients, li suposa una pèrdua i alhora 

una trava per a les seves necessitats personals.  



122 

Les estratègies empresarials: el camí cap a l’èxit 

 

 

És per aquesta raó, que des de l‟ajuntament s‟ha posat en marxa la liquidació d‟IVA 

(finançada per la Generalitat) que consisteix en permetre a l‟autònom poder liquidar l‟IVA 

un cop ha cobrat totes les seves factures. 

També des de la Generalitat hi ha el projecte de Catalunya emprèn, el Servei Integral 

d‟emprenedoria, en el qual s‟atorguen diners a aquells ajuntaments que ho sol·licitin per 

donar recolzament als emprenedors i formar-los abans d‟iniciar un nou negoci. Per exemple 

si una persona és arquitecte i vol obrir una empresa, necessita uns coneixements 

(comptabilitat, lleis,...) que probablement no sap. 

-Respecte a les pimes, es donen ajudes? 

Cada cop se‟n donen menys, però si que hi ha el préstec ICO (que cada vegada és més 

inservible ja que l‟interès és elevat) en el que l‟Estat arriba a un acord amb el banc per tal de 

que deixi diners a les pimes a preus assequibles i més barats de l‟habitual (amb interessos 

més reduïts). 

Això es fa anualment però hi ha un límit de diners prestats per any per banc: quan s‟acaben 

els diners dels quals es disposava aquell any, es deixen de donar. Per exemple, ara mateix al 

desembre ja no en deuen quedar d‟aquest tipus de préstecs. 

-En general, penses que s’han de continuar donant ajudes? 

Aquests darrers anys s‟han deixat de donar moltes ajudes. Més que res, el fons perdut ja no 

es fa, que era que es donaven en un inici diners que després no calia retornar. Ara és més 

aviat com un “t‟ajudo a continuar”: no et dono diners de cop però si que cada mes t‟ajudo a 

finançar-te perquè puguis anar avançant i et puguis establir. 

Tot i que potser amb tots els projectes, plans i lleis que t‟he dit, potser deus pensar que hi ha 

suficients ajudes, creu-me que encara hi ha un llarg camí per posar-nos al mateix nivell que 

els altres països on se‟n donen moltes més. 
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8.- Conclusió 

 

Acabo el meu treball i puc dir que molt satisfeta ja que he pogut confirmar la meva hipòtesi i 

adquirir nous coneixements que crec que em seran molt útils per a la meva futura carrera 

universitària (si tot va bé). 

Amb el treball he comprovat que les estratègies empresarials són essencials perquè una 

empresa vagi bé i, a més a més, pugui assolir l‟èxit. Només cal mirar darrere les empreses 

amb èxit, totes han pres decisions valentes en el seu moment, s’han posat metes i les han 

assolit seguint estratègies i plans. Com deia Michael E. Porter
25

, aquella empresa sense 

estratègia està disposada a intentar qualsevol cosa. Sí que és cert que pot arribar a l’èxit, però 

s’assumeixen massa riscos. Per tant, es podria dir que no establir una estratègia equival a 

dissenyar un error, perquè les conseqüències poden ser desastroses. 

Sense establir-te unes metes, uns objectius i maneres de fer, no pots arribar enlloc. No pots 

arribar a cap lloc si ni tan sols et projectes dins teu com et vols veure en un futur i ni et 

planteges com hi pots arribar. Sí, que és veritat que hom s’ha de conformar amb el que té però 

avui dia, és molt important tenir ambicions i mirar lluny per avançar i créixer.   

A més a més, les estratègies no només t‟obren les portes a l‟èxit sinó que alhora és un llarg 

transcurs per l‟empresa que li ajuda a superar-se, millorar-se i ser més competitiva. 

Per aquesta raó no serveix de res voler copiar les estratègies que un dia van idear i posar en 

marxa petites empreses que actualment són conegudes arreu del món: una estratègia que ha 

funcionat en un moment determinat a una empresa determinada no funcionarà mai a una 

empresa diferent que l’aplica més tard.  

També he pogut observar que sí que existeixen certs tipus d‟estratègies però al cap i a la fi, 

cada empresa se l‟adapta a les seves característiques i capacitats. Cada una és diferent i cada 

una té les seves virtuts i defectes. Cada empresa és un món. 

És com el menjar. Pot semblar que és igual per a tothom però cadascú se’l fa seu. Cadascú 

se’l cuina, se’l decora i se’l complementa depenent dels seus gustos, preferències, pressupost i  

                                                           
25

 Llibre “Ser competitiu” de Michael E. Porter 
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de les persones que hi hauran a taula un dia determinat, entre molts dels altres factors que hi 

poden influir. Passa completament igual amb les empreses. 

Per tant, les estratègies acaben essent un tema bastant abstracte. De fet, si demanes algú què 

és una estratègia, suposo que ningú et respondrà igual. Per això sembla mentida que allò tant 

abstracte pugui ser tant important, però així és. És la base fonamental de tot èxit i a la vegada 

és un procés d’aprenentatge per part de l’empresa que li servirà en el dia d’avui com 

d’experiència en un futur per fer-ne d’altres. 

He arribat a la conclusió també que la internacionalització és un fenomen que cada vegada és 

més estès i que aquelles empreses que s‟internacionalitzen a certs països, encara tenen més 

ganes d‟exportar i ser presents a més i més països. És un procés que cada vegada està anant a 

més i més, ja que només fa que aportar beneficis a les empreses (a llarg termini). És una 

manera de créixer i tothom té ganes de créixer quan se sent preparat. 

De la mateixa manera, Internet també és un nou factor d‟aquests darrers anys que s‟ha estès i 

desenvolupat dràsticament. Ha aportat molts avantatges a la societat en si mateixa, i les 

empreses són un gran sector que se’n veuen beneficiades. Tot i així, consta de tanta 

informació dins seu que no sempre és fiable i pels pocs anys que fa que està present, de tant 

en tant pot comportar problemes tècnics que no sempre són fàcils de resoldre pels usuaris.  

Bé, conjuntament amb aquests dos factors, la internacionalització i Internet, s’ha desenvolupat 

també un nou fenomen bastant discutit avui dia pels inconvenients que aporta, la 

globalització. És cert que permet a tots els éssers humans poder estar en contacte per molt que 

els separin milers de quilòmetres, i que també ara es pot tenir a l’abast milers de productes 

diferents arreu del món. Tot i així, ha fet aparèixer fenòmens com la deslocalització que 

desafavoreixen els països d’origen ja que els genera desocupació, i també ha repercutit sobre 

les pimes que encara se senten més petites davant aquest nou entorn. 

Un resultat en contra de la globalització o si més no, amb la finalitat d’alleujar totes les seves 

conseqüències, ha estat l’aparició d’empreses de caire ètic que intenten buscar el benefici per 

a tota la seva societat, alhora tenint en compte aspectes com l’ésser humà en si mateix i el 

medi ambient.  

És molt positiu que les empreses comencin a tenir consciència que de món només n’hi ha un i 

s’ha d’intentar no fer-lo malbé. Poden contribuir a un món millor produint en fàbriques que  
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disposen de depuradores i no llençant residus a la natura. A més a més, és molt important que 

pensin que tots els éssers humans som iguals i que tots tenim dret a treballar.  

No obstant, cada vegada són més les empreses socials i en tot cas que segueixi creixent el 

nombre, ja que contràriament a efectes com la deslocalització, és un factor molt favorable. 

Un dels problemes als quals he hagut de fer front durant la meva recerca ha sigut a l’extensa 

informació que he trobat, ja que a vegades se m’ha fet difícil sintetitzar tanta informació en 

poques paraules i reduir apartats que m’hagués agradat esmentar. Un dels altres problemes ha 

sigut posar el treball en ordre, les imatges ben posades i tot ben estructurat, ja que no sempre 

és fàcil retocar un apartat del treball sense que no hi hagi una foto que se’t mou del lloc o un 

paràgraf que es mou a una pàgina on no vols. Amb les entrevistes no he tingut cap problema, 

m’han rebut amb els braços oberts des d’un bon principi i m’han respost els correus que els hi 

he enviat.  

A l’inici del treball em vaig angoixar una mica ja que tot era nou, no sabia com començar i 

puc dir que no vaig triar un dels temes empresarials més fàcils per treballar. Però tot i així 

crec que he sabut espavilar-me i tirar-lo endavant a la meva manera, per això n’estic molt 

satisfeta. Quan miro tot el que he fet, em sento molt complaguda! 

Gràcies a aquest treball, he après, a part de nous coneixements, a treure’m la vergonya i tenir 

el valor de trucar a persones per fer entrevistes, a més a més d’anar a empreses i tota sola amb 

el meu bolígraf i foli, posar-me davant del gerent (o altre càrrec) per fer-li preguntes. 

Personalment, considero que aquest treball m’ha ajudat a tenir clar les meves idees i poder dir 

clarament que em vull dedicar en un futur a empresarials o econòmiques. Ha estat una 

experiència molt positiva per a mi que llevat que en un principi no tenia gens de ganes de 

començar un treball que em trauria molt de temps, ara puc dir que no me n’ha tret gens perquè 

aquest l’he gaudit des de l’inici fins al final i m’ha aportat moltes coses bones i útils.  

 

Espero poder dir en un futur que aquest treball ha sigut l’inici d’un llarg camí dins del món 

empresarial. 
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