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OBJECTIUSOBJECTIUS
1. Generals:1. Generals:

1.1.1.1. Introduir lIntroduir l’’estudiant en el sistema de direcciestudiant en el sistema de direccióó de de 
ll’’empresa.empresa.

1.2. Con1.2. Conèèixer i saber utilitzar les diferents tixer i saber utilitzar les diferents tèècniques de cniques de 
direccidireccióó dd’’empreses.empreses.

2. Espec2. Especíífics:fics:
2.1.2.1. ConConèèixer el procixer el procéés de la direccis de la direccióó estratestratèègicagica
2.2.2.2. Saber realitzar el diagnòstic estratSaber realitzar el diagnòstic estratèègicgic
2.3.2.3. ConConèèixer les diferents opcions estratixer les diferents opcions estratèègiquesgiques
2.4.2.4. Saber avaluar i seleccionar estratSaber avaluar i seleccionar estratèègiesgies
2.5.2.5. ConConèèixer els sistemes dixer els sistemes d’’implementaciimplementacióó
2.6.2.6. Identificar el disseny organitzatiu de Identificar el disseny organitzatiu de 

ll’’empresaempresa



PROGRAMAPROGRAMA

I.I. IntroducciIntroduccióó a la direccia la direccióó estratestratèègicagica
1. Introducci1. Introduccióó al procal procéés estrats estratèègicgic

II.    AnII.    Anààlisi estratlisi estratèègicagica
2. Propòsit estrat2. Propòsit estratèègicgic
3. An3. Anààlisi externalisi externa
4. An4. Anààlisi internalisi interna

III.   Disseny, valoraciIII.   Disseny, valoracióó i seleccii seleccióó dd’’estratestratèègiesgies
5. Estrat5. Estratèègies competitivesgies competitives
6. Estrat6. Estratèègies corporativesgies corporatives
7. Avaluaci7. Avaluacióó i seleccii seleccióó dd’’estratestratèègiesgies

IV.   ImplementaciIV.   Implementacióó de lde l’’estratestratèègiagia
8. Sistemes d8. Sistemes d’’implantaciimplantacióó: planificaci: planificacióó i informacii informacióó
9. Disseny de l9. Disseny de l’’organitzaciorganitzacióó
10. Estrat10. Estratèègia, recursos humans i aprenentatgegia, recursos humans i aprenentatge



Missió

AspiracionsAnàlisi de 
l’entorn i la seua 

evolució

Oportunitats i 
amenaces

Anàlisi interna

Capacitats de 
l’empresa

Objectius generals de 
l’empresa

Anàlisis del gap estratègic

Recerca d’estratègies possibles

Estudi de viabilitat

Avaluació d'estratègies, alternatives i 
elecció de l’estratègia

Estratègia 
actual

Implementació

Tema 3 

Tema 4 

Tema 2 

Temes 5 i 6 

Planificació i 
control

Organització i 
direcció

Temes 9 i 10 

Tema 7 

Tema 8 
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METODOLOGIA DE TREBALLMETODOLOGIA DE TREBALLMETODOLOGIA DE TREBALLMETODOLOGIA DE TREBALL

�� Tutories (despatx 5.A06, Facultat dTutories (despatx 5.A06, Facultat d’’Economia):Economia):
�� Dimecres, de 10.30 a 13.30 horesDimecres, de 10.30 a 13.30 hores
�� Dijous, de 12.30 a 13.30 horesDijous, de 12.30 a 13.30 hores

�� Teoria:Teoria:
�� Exposicions en Exposicions en Power PointPower Point (materials (materials 

disponibles en ldisponibles en l’’Aula Virtual)Aula Virtual)
�� DiscussiDiscussióó i debati debat

�� PrPrààctica:ctica:
�� AplicaciAplicacióó de la teoria a un cas prde la teoria a un cas prààctic (sector ctic (sector 

bancari)bancari)
�� MMèètode del cas: treball en gruptode del cas: treball en grup
�� AssistAssistèència obligatòriancia obligatòria
�� Materials necessaris disponibles en l'Aula VirtualMaterials necessaris disponibles en l'Aula Virtual



SISTEMA DSISTEMA DSISTEMA DSISTEMA D’’’’AVALUACIAVALUACIAVALUACIAVALUACIÓÓÓÓ

�� AvaluaciAvaluacióó contcontíínua (prnua (prààctiques):ctiques):
�� 5 punts sobre 105 punts sobre 10
�� Classes prClasses prààctiques:ctiques:

��AssistAssistèència a classe: obligatòriancia a classe: obligatòria

��Lliurament dLliurament d’’informes individuals informes individuals -- en grup (40%)en grup (40%)

��ParticipaciParticipacióó activa a classe (10%)activa a classe (10%)

�� Aula Virtual: resultatsAula Virtual: resultats

�� AvaluaciAvaluacióó final (examen, convocatòria oficial):final (examen, convocatòria oficial):
�� 5 punts sobre 105 punts sobre 10
�� Tipus dTipus d’’examen (teoricoprexamen (teoricoprààctic):ctic):

��Test: qTest: qüüestions de V/F sobre un cas o informe estions de V/F sobre un cas o informe 
(premsa)(premsa)

�� QQüüestions diverses sobre relacionar conceptesestions diverses sobre relacionar conceptes

�� ENUNCIAT DE LENUNCIAT DE L’’EXAMEN EXAMEN EN VALENCIEN VALENCIÀÀ
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GUIA DE RESOLUCIÓ DE LES 
PRÀCTIQUES



METODOLOGIAMETODOLOGIA

1. 1. Objectiu: aplicar els conceptes teòrics a casos prObjectiu: aplicar els conceptes teòrics a casos prààcticsctics
2. M2. Mèètode del cas:tode del cas:

–– ResoluciResolucióó de casos prde casos prààctics: eleccictics: eleccióó per grups (4) dper grups (4) d’’una empresauna empresa
–– Recerca dRecerca d’’informaciinformacióó sobre el cas: treball previ a la sessisobre el cas: treball previ a la sessióó
–– DiscussiDiscussióó del cas i resolucidel cas i resolucióó: sessions de treball: sessions de treball
3. Treball abans de la sessi3. Treball abans de la sessióó::
–– Recerca dRecerca d’’informaciinformacióó del casdel cas
–– Tractament individual de la informaciTractament individual de la informacióó del casdel cas
–– ElaboraciElaboracióó de lde l’’informe: individual o en grupinforme: individual o en grup
4. Treball a l'aula:4. Treball a l'aula:
–– Tractament de la informaciTractament de la informacióó en grupsen grups
–– DiscussiDiscussióó i resolucii resolucióó per part del grupper part del grup
–– DiscussiDiscussióó final entre tots els grups i el professorfinal entre tots els grups i el professor
–– Consens final: resoluciConsens final: resolucióó definitiva del casdefinitiva del cas
5. Treball postsessi5. Treball postsessióó::
–– ValoraciValoracióó personal sobre la resolucipersonal sobre la resolucióó del casdel cas
–– RevisiRevisióó de l'informe individualment o en grupde l'informe individualment o en grup



CAS PRCAS PRCAS PRCAS PRÀÀÀÀCTICCTICCTICCTIC
�� Sector de les entitats bancSector de les entitats bancààries a Espanyaries a Espanya

�� Recerca dRecerca d’’informaciinformacióó sobre el sectorsobre el sector

�� Alguns document i webs en lAlguns document i webs en l’’Aula VirtualAula Virtual

�� Empreses mEmpreses méés importants:s importants:

�� BBVA, BS, La Caixa, Ruralcaixa, BBVA, BS, La Caixa, Ruralcaixa, ……

�� Altres: sempre que es puga aconseguir informaciAltres: sempre que es puga aconseguir informacióó

�� InformaciInformacióó bbààsica de lsica de l’’empresa: memòria anual de empresa: memòria anual de 
ll’’empresaempresa

�� InformaciInformacióó bbààsica del sector: informe del sectorsica del sector: informe del sector

�� PrPrààctiques:ctiques:

�� Cadascun dels grups de treball ha de seleccionar una Cadascun dels grups de treball ha de seleccionar una 
empresa diferentempresa diferent

�� AccAccéés a informacis a informacióó de lde l’’empresa: informe anual mempresa: informe anual míínimnim

�� AplicaciAplicacióó de les prde les prààctiques sobre lctiques sobre l’’empresaempresa



PROGRAMA DE PRPROGRAMA DE PRÀÀCTIQUESCTIQUES
PrPrààctica 1. ctica 1. Unitats estratUnitats estratèègiques de negocigiques de negoci
PrPrààctica 2.ctica 2. MissiMissióó i ani anààlisi de les parts interessades o lisi de les parts interessades o 
stakeholdersstakeholders::

PrPrààctica 2.1. Definicictica 2.1. Definicióó de la misside la missióó de lde l’’empresaempresa
PrPrààctica 2.2. Mapa de poder de les ctica 2.2. Mapa de poder de les stakeholdersstakeholders

PrPrààctica 3. ctica 3. AnAnààlisi de llisi de l’’entorn general i competitiuentorn general i competitiu
PrPrààctica 3.1. Anctica 3.1. Anààlisi de llisi de l’’entorn general i identificacientorn general i identificacióó del del 
grup estratgrup estratèègicgic
PrPrààctica 3.2. Anctica 3.2. Anààlisi de llisi de l’’entorn competitiuentorn competitiu

PrPrààctica 4. ctica 4. AnAnààlisi interna i diagnòstic estratlisi interna i diagnòstic estratèègic:gic:
PrPrààctica 4.1. Anctica 4.1. Anààlisi VRIOlisi VRIO
PrPrààctica 4.2. Diagnòstic estratctica 4.2. Diagnòstic estratèègic i angic i anààlisi DAFOlisi DAFO

PrPrààctica 5. ctica 5. EstratEstratèègies competitives de lgies competitives de l’’empresaempresa
PrPrààctica 6. ctica 6. EstratEstratèègies corporatives de lgies corporatives de l’’empresaempresa
PrPrààctica 7.ctica 7. AvaluaciAvaluacióó de les estratde les estratèègies de lgies de l’’empresaempresa
PrPrààctica 8.ctica 8. Sistemes dSistemes d’’implementaciimplementacióó de lde l’’estratestratèègiagia
PrPrààctica 9. ctica 9. Disseny organitzatiu de lDisseny organitzatiu de l’’empresaempresa



ELABORACIELABORACIELABORACIELABORACIÓÓÓÓ DE LDE LDE LDE L’’’’INFORMEINFORMEINFORMEINFORME

�� Primera pPrimera pààgina (cargina (carààtula):tula):
�� Nom i cognoms de lNom i cognoms de l’’estudiantestudiant
�� Assignatura i grupAssignatura i grup
�� Nom del professor o la professoraNom del professor o la professora
�� TTíítol de la prtol de la prààcticactica

�� Segona pSegona pààgina:gina:
�� ÍÍndex: apartats de lndex: apartats de l’’informeinforme
�� Vegeu lVegeu l’í’índex de llibresndex de llibres

�� A partir de la tercera pA partir de la tercera pààgina:gina:
�� IntroducciIntroduccióó (primer apartat de l(primer apartat de l’í’índex): objectius i ndex): objectius i 

metodologia de la prmetodologia de la prààcticactica
�� ResoluciResolucióó de la prde la prààctica (segon apartat): subapartatsctica (segon apartat): subapartats
�� Conclusions (tercer apartat): aspectes mConclusions (tercer apartat): aspectes méés destacats s destacats 

de la resolucide la resolucióó i valoracii valoracióó personal de la prpersonal de la prààcticactica
�� Fonts dFonts d’’informaciinformacióó: bibliografia, webs: bibliografia, webs……



SISTEMA DSISTEMA DSISTEMA DSISTEMA D’’’’AVALUACIAVALUACIAVALUACIAVALUACIÓÓÓÓ
�� Lliurament de lLliurament de l’’informe:informe:

�� Al comenAl començçament de la sessiament de la sessióó en quen quèè es resoldres resoldràà el casel cas
�� Lliurament de lLliurament de l’’imprimprèès al professor en ms al professor en màà
�� Excepcionalment, lliurament anterior a la sessiExcepcionalment, lliurament anterior a la sessióó en tutoriesen tutories

�� Variables que sVariables que s’’avaluaran:avaluaran:
�� PresentaciPresentacióó: document escrit a ordinador i grapat: document escrit a ordinador i grapat
�� Claredat dClaredat d’’exposiciexposicióó
�� EsforEsforçç de sde sííntesi i bona estructuracintesi i bona estructuracióó (no esquema)(no esquema)
�� Encert i idoneEncert i idoneïïtat en la resolucitat en la resolucióó de la prde la prààcticactica
�� Qualitat i quantitat de les fons dQualitat i quantitat de les fons d’’informaciinformacióó utilitzadesutilitzades

�� AvaluaciAvaluacióó (5/10):(5/10):
�� AssistAssistèència: obligatòria (es penalitzen les faltes a partir de ncia: obligatòria (es penalitzen les faltes a partir de 

dues)dues)
�� ParticipaciParticipacióó activa: 10% de la notaactiva: 10% de la nota
�� Treball (40%): lliurament dTreball (40%): lliurament d’’informes (25%) i defensa del treball informes (25%) i defensa del treball 

(15%)(15%)
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TEMA 1: LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA



Tema 1: La direcciTema 1: La direccióó estratestratèègicagica

1.1. Origen de la direcci1.1. Origen de la direccióó estratestratèègica i lgica i l’’actitud estratactitud estratèègica gica 
1.2. El proc1.2. El procéés de la direccis de la direccióó estratestratèègica gica 
1.3. Estrat1.3. Estratèègia: definicigia: definicióó i componentsi components
1.4. Nivells de l1.4. Nivells de l’’estratestratèègia i unitats estratgia i unitats estratèègiques de negocigiques de negoci

ObjectiusObjectius::
–– ConConèèixer el procixer el procéés de la direccis de la direccióó estratestratèègicagica
–– Concretar i entendre el significat del concepte Concretar i entendre el significat del concepte estratestratèègiagia
–– Reflexionar sobre els diferents punts de vistaReflexionar sobre els diferents punts de vista

BibliografiaBibliografia::
–– Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006): capJohnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006): capíítols 1 i 11.tols 1 i 11.
–– Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capNavas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capíítol 1.tol 1.
–– Ventura, J. (2008): capVentura, J. (2008): capíítol 1.tol 1.



�� Entorn: turbulEntorn: turbulèència creixentncia creixent
�� GlobalitzaciGlobalitzacióó econòmicaeconòmica
�� Dinamisme tecnològicDinamisme tecnològic
�� ExigExigèències dels ncies dels 

consumidorsconsumidors
�� MMéés compets competèènciancia

�� Actitud directiva: actitud Actitud directiva: actitud 
estratestratèègicagica

�� Adaptativa: reacciAdaptativa: reaccióó
�� Activa: pendent dels Activa: pendent dels 

canviscanvis
�� Voluntarista: pot canviar el Voluntarista: pot canviar el 

futurfutur
�� Anticipada: preveure els Anticipada: preveure els 

canviscanvis
�� Oberta al canviOberta al canvi
�� CrCríítica: qtica: qüüestionarestionar

�� DirecciDireccióó estratestratèègica com a gica com a 
sistema de direccisistema de direccióó

LL’’ESTRATESTRATÈÈGIAGIA

COM AL NUCLICOM AL NUCLI

VERTEBRADORVERTEBRADOR

DEL PROCDEL PROCÉÉS DES DE

LA DIRECCILA DIRECCIÓÓ

ESTRATESTRATÈÈGICAGICA

1.1. Origen de la direcci1.1. Origen de la direccióó estratestratèègica i lgica i l’’actitud estratactitud estratèègicagica



1.1. Origen de la direcci1.1. Origen de la direcci1.1. Origen de la direcci1.1. Origen de la direcci1.1. Origen de la direcci1.1. Origen de la direcci1.1. Origen de la direcci1.1. Origen de la direccióóóóóóóó estratestratestratestratestratestratestratestratèèèèèèèègica i lgica i lgica i lgica i lgica i lgica i lgica i lgica i l’’’’’’’’actitud actitud actitud actitud actitud actitud actitud actitud 
estratestratestratestratestratestratestratestratèèèèèèèègicagicagicagicagicagicagicagica

G
ra

u 
de

 t
ur

bu
lè

nc
ia

Temps

Era de la producció
EUA - principi del segle XX

Era del màrqueting
USA - mitjan segle XX

Era postindustrial
EUA - anys 70-80

Revolució tecnològica
Final segle XX - principi XXI

Planificació
a curt termini

Sistemes de 
direcció
utilitzats

Planificació
a llarg termini

Planificació
estratègica

Direcció
estratègica



1.1. Origen de la direcci1.1. Origen de la direccióó estratestratèègica i lgica i l’’actitud estratactitud estratèègicagica

La relaciLa relaciLa relaciLa relacióóóó empresaempresaempresaempresa----entorn (recentorn (recentorn (recentorn (recííííproca)proca)proca)proca)

�� InfluInfluèència de lncia de l’’empresa sobre lempresa sobre l’’entorn: RSCentorn: RSC
�� InfluInfluèència de lncia de l’’entorn sobre lentorn sobre l’’empresa: estratempresa: estratèègiagia

�� Flexibilitat: capacitat dFlexibilitat: capacitat d’’adaptaciadaptacióó als canvisals canvis
�� EficiEficièència i eficncia i eficààciacia
�� AnAnààlisi de llisi de l’’entorn: estudi dels factors de lentorn: estudi dels factors de l’’entornentorn

ENTORN
Oportunitats i

amenaces

OBJECTIUS
Visió

a llarg termini

EMPRESA
Recursos i
capacitats

ESTRATÈGIA
Com a diàleg



La direcciLa direcciLa direcciLa direccióóóó estratestratestratestratèèèègica: definicigica: definicigica: definicigica: definicióóóó

�� Enfocament innovador del Enfocament innovador del managementmanagement

�� Busca lBusca l’’adaptaciadaptacióó i li l’’anticipacianticipacióó

�� Aconseguir un determinant avantatge competitiuAconseguir un determinant avantatge competitiu

�� Equilibri entre:Equilibri entre:
�� SituaciSituacióó interna i externa de linterna i externa de l’’empresa: anempresa: anààlisi lisi 

dobledoble
�� Variables Variables hardhard (tecnològiques i econòmiques) i (tecnològiques i econòmiques) i 

variables variables softsoft (socials, psicològiques i pol(socials, psicològiques i políítiques)tiques)
�� Perspectiva parcial (de negocis i funcional) i Perspectiva parcial (de negocis i funcional) i 

global (estratglobal (estratèègica) de lgica) de l’’empresaempresa



1.2. El proc1.2. El proc1.2. El proc1.2. El procéééés de la direccis de la direccis de la direccis de la direccióóóó
estratestratestratestratèèèègicagicagicagica

FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA

CONTROL ESTRATÈGIC

FERDECIDIR

Fase d’intel·ligència
• Diagnòstic estratègic:

• A què s’enfronta l’empresa?
• Què és capaç de fer l’empresa?

• Establiment dels objectius
• Què vol fer l’empresa?

• Determinació del gap estratègic
• Què ha de fer l’empresa?

Disseny de les línies d’acció

Avaluació i selecció d’estratègies

Planificació, assignació
i control de recursos

Sistemes 
d’informació
de l’empresa

Disseny organitzatiu 
de l’empresa

Comportament de 
les persones en 

l’empresa

Control d’implementació (a posteriori)

Control de vigilància i de premisses (a priori)



ProcProcProcProcéééés de la DE: caracters de la DE: caracters de la DE: caracters de la DE: caracteríííístiquesstiquesstiquesstiques

�� ÉÉs un procs un procéés sistems sistemààtic o adaptatiu?tic o adaptatiu?
�� ÉÉs un procs un procéés s úúnic? Igual per a tots els sectors i tipus nic? Igual per a tots els sectors i tipus 

dd’’empreses?empreses?
�� DirecciDireccióó estratestratèègica en contextos diferents:gica en contextos diferents:

�� PIMES: PIMES: importància dels valors i les expectatives de l'alta direcció
(= propietaris)

� Multinacionals: importància de la manera d’assignar recursos 
entre unitats disperses, coordinació del procés…

� Empreses de serveis: avantatge competitiu basat en intangibles 
(rapidesa del servei, actitud del personal, imatge…)

� Empreses públiques: importància de la ideologia, poca 
especialització (serveis universals), prioritats marcades pels 
proveïdors de fons

� Organitzacions sense ànim de lucre: importància dels valors i 
la ideologia, la pressió política, la centralització de decisions.

� Empreses cooperatives i d'economia social: prioritat del treball 
i la persona sobre el capital i les decisions democràtiques

�� RelaciRelacióó entre formulacientre formulacióó i implementacii implementacióó::
�� ProcProcéés seqs seqüüencial: cicle virtuencial: cicle virtuóóss
�� Quina de les dues fases Quina de les dues fases éés ms méés important i quina va primer?s important i quina va primer?
�� Ajust estratAjust estratèègiagia--estructura:estructura:

�� Canvi estratCanvi estratèègic gic -- canvi dcanvi d’’estructuraestructura
�� LL’’estructura actual limita lestructura actual limita l’’estratestratèègiagia



1.3. Estrat1.3. Estrat1.3. Estrat1.3. Estratèèèègia: definicigia: definicigia: definicigia: definicióóóó i componentsi componentsi componentsi components

Origen terminològic:Origen terminològic:
Del grec strategos: dirigir els exèrcits
(stratos: exèrcit i ag: dirigir)

AplicaciAplicacióó en el camp militar i en el polen el camp militar i en el políític:tic:
�� Segle V a. C.: Segle V a. C.: Tsun Tzu: L’art de la guerra
� Conceptes utilitzats:

�Estratègia i tàctica: guerra i batalla
�Estratègia ofensiva i defensiva
�Dualitat entre competència (rivalitat) i cooperació

EvoluciEvolucióó del terme:del terme:
� Teoria de jocs de Von Neumann i Morgenstern (1944): 

conflicte estratègic i procés de negociació (dilema del 
presoner)

� Resposta als problemes de les grans empreses nord-
americanes (1960): planificació estratègica, matrius i 
diversificació

� Economia de l’empresa: concepte ampli (1960-70)



Concepte dConcepte dConcepte dConcepte d’’’’estratestratestratestratèèèègiagiagiagia

�� DefiniciDefinicióó general:general:
�� AcciAccióó a llarg termini dirigida a l'obtencia llarg termini dirigida a l'obtencióó dels objectius de dels objectius de 

ll’’empresa en interacciempresa en interaccióó dindinààmica amb el seu entornmica amb el seu entorn

�� Dimensions clau:Dimensions clau:
�� Resposta en el seu entorn i en lResposta en el seu entorn i en l’à’àmbit intern (Ansoff, 1976)mbit intern (Ansoff, 1976)
�� PatrPatróó de presa de decisions coherent i integrador de presa de decisions coherent i integrador 

(Mintzberg, 1980)(Mintzberg, 1980)
�� Estableix objectius a llarg termini, programes dEstableix objectius a llarg termini, programes d’’acciaccióó i i 

prioritats en lprioritats en l’’assignaciassignacióó de recursos (Chandler, 1962)de recursos (Chandler, 1962)
�� Obtenir un determinant avantatge competitiu (Ohmae, 1980)Obtenir un determinant avantatge competitiu (Ohmae, 1980)
�� Facilitar lFacilitar l’è’èxit de lxit de l’’empresa (Peters i Waterman, 1980)empresa (Peters i Waterman, 1980)

�� Doble concepciDoble concepcióó::
�� AnalAnalíítica (com a citica (com a cièència): racionalncia): racional--sistemsistemààticatica
�� IntuIntuïïtiva (com a art): creativativa (com a art): creativa--informal (intelinformal (intel·· ligligèència ncia 

emocional)emocional)



Com sCom sCom sCom s’’’’elaboren realment les estratelaboren realment les estratelaboren realment les estratelaboren realment les estratèèèègiesgiesgiesgies

Enfocament de lEnfocament de l’’estratestratèègia deliberada:gia deliberada:
�� ProcProcéés sistems sistemààtic de ltic de l’’estratestratèègiagia
�� Aspectes positius:Aspectes positius:

�� Ens obliga a preguntar i qEns obliga a preguntar i qüüestionar (anestionar (anààlisi i reflexilisi i reflexióó))
�� ÉÉs ms méés fs fààcil comunicar lcil comunicar l’’estratestratèègia al personal, cosa gia al personal, cosa 

que afavoreix la seua implicacique afavoreix la seua implicacióó
�� Serveix com a referServeix com a referèència per al controlncia per al control
�� Fomenta la visiFomenta la visióó a llarg terminia llarg termini

�� Aspectes negatius:Aspectes negatius:
�� No tNo téé en compte les dimensions culturals i polen compte les dimensions culturals i políítiques: tiques: 

importimportàància del factor humncia del factor humàà
�� Possible desconnexiPossible desconnexióó entre planificadors i executorsentre planificadors i executors
�� Plantejament excessivament detallat i poc flexiblePlantejament excessivament detallat i poc flexible

Enfocament de lEnfocament de l’’estratestratèègia emergent:gia emergent:
�� LL’’elaboracielaboracióó de lde l’’estratestratèègia no gia no éés un procs un procéés continu, s continu, 

regular o sistemregular o sistemààtictic
�� LL’’estratestratèègia gia éés una pauta de comportaments o accions... s una pauta de comportaments o accions... 

siguen o no desitjatssiguen o no desitjats
�� Causes: canvis de lCauses: canvis de l’’entorn, acumulacientorn, acumulacióó del treball directiudel treball directiu



Diferents concepcions de lDiferents concepcions de lDiferents concepcions de lDiferents concepcions de l’’’’estratestratestratestratèèèègiagiagiagia

Com sCom s’’elaboren realment les estratelaboren realment les estratèègies en les gies en les 
empreses?empreses?

Estratègia deliberada
(intencions)

Estratègia deliberada 
realitzada

Estratègia no 
realitzada

Estratègia 
realitzada

Estratègia 
emergent

Processos polítics
Canvis imposatsAnàlisi racional



Els components de lEls components de lEls components de lEls components de l’’’’estratestratestratestratèèèègiagiagiagia
�� ÀÀmbit o camp dmbit o camp d’’activitat (on):activitat (on):

�� A quins negocis o activitats es dedica lA quins negocis o activitats es dedica l’’empresaempresa
�� La decisiLa decisióó depdepèèn del que sap fer o n del que sap fer o éés capas capaçç de fer lde fer l’’empresaempresa
�� Negoci: binomi Negoci: binomi producteproducte (b(béé o servei que cobreix unes necessitats o servei que cobreix unes necessitats 

concretes utilitzant una determinada tecnologia) mercat (clientsconcretes utilitzant una determinada tecnologia) mercat (clients als als 
quals es dirigeix lquals es dirigeix l’’empresa)empresa)

�� Capacitats distintives (amb quCapacitats distintives (amb quèè):):
�� QuQuèè éés el que sap fer ls el que sap fer l’’empresa: capacitatsempresa: capacitats
�� Quines sQuines sóón les capacitats mn les capacitats míínimes requerides per a competir en un nimes requerides per a competir en un 

negoci: capacitats necessnegoci: capacitats necessààriesries
�� QuQuèè permet a lpermet a l’’empresa competir amb empresa competir amb èèxit en aquest negoci xit en aquest negoci 

superant la resta dsuperant la resta d’’empreses: capacitats distintivesempreses: capacitats distintives
�� Avantatge competitiu (per a quAvantatge competitiu (per a quèè):):

�� PosiciPosicióó de superioritat davant els competidors: millors resultatsde superioritat davant els competidors: millors resultats
�� ValoraciValoracióó del client: del client: costoscostos enfront de enfront de diferenciacidiferenciacióó

�� Sinergia (com):Sinergia (com):
�� Aconseguir que el valor conjunt de les nostres accions i capacitAconseguir que el valor conjunt de les nostres accions i capacitats ats 

supere la suma del valor de cadascuna individualment supere la suma del valor de cadascuna individualment 
�� MMààxim potencial de combinacixim potencial de combinacióó de la resta de componentsde la resta de components



1.4. Els nivells de l1.4. Els nivells de l1.4. Els nivells de l1.4. Els nivells de l’’’’estratestratestratestratèèèègiagiagiagia i les UENi les UENi les UENi les UEN
�� Necessitat de diversos nivells: entorns turbulents i empreses Necessitat de diversos nivells: entorns turbulents i empreses 

multiactivitat (nivell intermedi)multiactivitat (nivell intermedi)
Nivells de lNivells de l’’estratestratèègiagia

�� ESTRATESTRATÈÈGIA CORPORATIVA, GLOBAL O MESTRAGIA CORPORATIVA, GLOBAL O MESTRA

�� Definir la relaciDefinir la relacióó de lde l’’empresa amb el seu entorn a partir empresa amb el seu entorn a partir 
de lde l’à’àmbit dmbit d’’activitat i de les capacitats distintives activitat i de les capacitats distintives 
requerides (importrequerides (importàància del primer i els segons nivells)ncia del primer i els segons nivells)

�� Una Una úúnica estratnica estratèègia per a lgia per a l’’empresaempresa
�� ESTRATESTRATÈÈGIA DE NEGOCIGIA DE NEGOCI

�� Definir com competir i les capacitats distintives Definir com competir i les capacitats distintives 
necessnecessààries per a fonamentar una posiciries per a fonamentar una posicióó dd’’avantatge avantatge 
en cadascun del negocisen cadascun del negocis

�� Crear unitats estratCrear unitats estratèègiques de negoci (UEN) per a giques de negoci (UEN) per a 
gestionar lgestionar l’’estratestratèègiagia

�� ESTRATESTRATÈÈGIA FUNCIONALGIA FUNCIONAL

�� Definir com utilitzar millor els recursos i les capacitats Definir com utilitzar millor els recursos i les capacitats 
dins de cada dins de cada ààrea funcionalrea funcional

�� Crear unitats funcionals: producciCrear unitats funcionals: produccióó, m, mààrqueting, rqueting, 
finances, recursos humansfinances, recursos humans



Relacions entre els nivells de lRelacions entre els nivells de lRelacions entre els nivells de lRelacions entre els nivells de l’’’’estratestratestratestratèèèègiagiagiagia

�� RelaciRelacióó de globalitat (vegeu la figura):de globalitat (vegeu la figura):
�� Unes engloben les altresUnes engloben les altres
�� Compatibilitat i dependCompatibilitat i dependèència entre els tres nivellsncia entre els tres nivells

�� RelaciRelacióó de finalitat (vegeu la figura):de finalitat (vegeu la figura):
�� Unes sUnes sóón els mitjans per a aconseguir les altresn els mitjans per a aconseguir les altres
�� Cadena mitjansCadena mitjans--finsfins

�� Quan Quan éés necessari el nivell de ls necessari el nivell de l’’estratestratèègia de negoci:gia de negoci:
�� En una empresa amb mEn una empresa amb múúltiples negocis no hi ha una posiciltiples negocis no hi ha una posicióó

competitiva global de lcompetitiva global de l’’empresa, sinempresa, sinóó de cada negoci o activitatde cada negoci o activitat
�� Cadascuna de les activitats es desenvolupa en un entorn Cadascuna de les activitats es desenvolupa en un entorn 

competitiu especcompetitiu especíífic que requereix competfic que requereix competèències diferentsncies diferents
�� Determinades activitats comparteixen factors dDeterminades activitats comparteixen factors d’è’èxit i, per tant, xit i, per tant, 

avantatges competitius necessaris, la qual cosa permet obtenir avantatges competitius necessaris, la qual cosa permet obtenir 
sinergies entre aquestes i les agrupasinergies entre aquestes i les agrupa



Relacions entre els nivellsRelacions entre els nivellsRelacions entre els nivellsRelacions entre els nivells

RelaciRelaciRelaciRelacióóóó de globalitatde globalitatde globalitatde globalitat

Estratègia
funcional

Estratègia global

Estratègia de negoci



Relacions entre els nivellsRelacions entre els nivellsRelacions entre els nivellsRelacions entre els nivells

RelaciRelacióó de finalitatde finalitat

Estratègia global

Estratègia 
UEN 2

Estratègia 
UEN 3

Estratègia 
UEN 1

Estratègia
màrqueting

Estratègia
finançament

Estratègia
R+D

Estratègia
producció

Estratègia
recursos humans



�� Origen:Origen:

�� Grans empreses diversificades nordGrans empreses diversificades nord--americanesamericanes

�� DiferenciaciDiferenciacióó i segmentacii segmentacióó estratestratèègicagica

�� DefiniciDefinicióó: : 

�� Conjunt homogeni dConjunt homogeni d’’activitats o negocis des del punt activitats o negocis des del punt 
de vista estratde vista estratèègicgic

�� Conjunt dConjunt d’’activitats per a les quals activitats per a les quals éés possible s possible 
formular una estratformular una estratèègia comuna i, a la vegada, gia comuna i, a la vegada, 
diferent de ldiferent de l’’estratestratèègia formulada per a altres activitats gia formulada per a altres activitats 
i/o unitats estrati/o unitats estratèègiquesgiques

�� CaracterCaracteríístiques:stiques:

�� Autònoma però no independent de lAutònoma però no independent de l’’estratestratèègia globalgia global

�� Unitat organitzativa autònoma amb recursos propisUnitat organitzativa autònoma amb recursos propis

�� CompetCompetèència entre les unitats: assignacincia entre les unitats: assignacióó de recursosde recursos

Unitat estratUnitat estratUnitat estratUnitat estratèèèègica de negoci (UEN)gica de negoci (UEN)gica de negoci (UEN)gica de negoci (UEN)



�� Nivell dNivell d’’autoritat entre les UEN i lautoritat entre les UEN i l’’alta direccialta direccióó::
�� AutonomiaAutonomia--independindependèènciancia
�� CoordinaciCoordinacióó entre les UENentre les UEN

�� Criteris de segmentaciCriteris de segmentacióó per a crear les UEN: per a crear les UEN: 
�� AgrupaciAgrupacióó de les activitats de lde les activitats de l’’empresaempresa
�� Criteris que cal utilitzar: clientsCriteris que cal utilitzar: clients--productesproductes--mercatsmercats

�� Nombre adequat de les UEN:Nombre adequat de les UEN:
�� No massa gran: evitar una excessiva complexitat No massa gran: evitar una excessiva complexitat 

organitzativaorganitzativa
�� No massa menut: reflectir la diversitat de lNo massa menut: reflectir la diversitat de l’’empresaempresa
�� Segons la dimensiSegons la dimensióó i el grau de diversificacii el grau de diversificacióó de de 

ll’’empresaempresa

ProblemProblemProblemProblemààààtica de les UEN:tica de les UEN:tica de les UEN:tica de les UEN:



DIRECCIDIRECCIÓÓ GENERAL I GENERAL I 
ESTRATESTRATÈÈGIA DE L'EMPRESAGIA DE L'EMPRESA

Curs 2011/2012Curs 2011/2012

Grau en Finances i ComptabilitatGrau en Finances i Comptabilitat

TEMA 2: PROPÒSIT ESTRATÈGIC



Tema 2: Propòsit estratTema 2: Propòsit estratèègicgic
2.1. Missió, valors i objectius
2.2. Govern corporatiu
2.3. Responsabilitat social empresarial
2.4. Parts interessades o stakeholders i mapa de poder

Objectius:
– Aprendre a dissenyar el sistema d’objectius
– Analitzar les stakeholders de l’empresa
Bibliografia:
� Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006):
capítol 2.
� Grant, R. (2006): capítol 5.
� Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítol 2.
� Ventura, J. (2008): capítol 2.



2.1. Missi2.1. Missi2.1. Missi2.1. Missióóóó, valors i objectius, valors i objectius, valors i objectius, valors i objectius

MISSIMISSIÓÓ

�� DeclaraciDeclaracióó gengenèèrica dels propòsits generals de lrica dels propòsits generals de l’’organitzaciorganitzacióó

�� Ha de ser...Ha de ser...
�� VisionVisionàària:ria:

�� VisiVisióó: estat futur desitjat per l: estat futur desitjat per l’’organitzaciorganitzacióó

�� MissiMissióó: objectiu general de l: objectiu general de l’’organitzaciorganitzacióó en len líínia nia 

amb els valors i les expectatives de les parts amb els valors i les expectatives de les parts 

interessades (interessades (stakeholdersstakeholders)) principalsprincipals
�� Deixar clar quines sDeixar clar quines sóón les intencions i aspiracions n les intencions i aspiracions 

principals de lprincipals de l’’organitzaciorganitzacióó i les raons de la seua i les raons de la seua 
existexistèènciancia

�� Descriure les activitats principals de lDescriure les activitats principals de l’’organitzaciorganitzacióó i la i la 
posiciposicióó que es desitja assolir en la indque es desitja assolir en la indúústriastria

�� Declarar els valors clau de lDeclarar els valors clau de l’’organitzaciorganitzacióó
�� Definir els estDefinir els estààndards de comportament dels membresndards de comportament dels membres



2.1. Missi2.1. Missi2.1. Missi2.1. Missióóóó, valors i objectius, valors i objectius, valors i objectius, valors i objectius

Components principals del contingut de la MISSIComponents principals del contingut de la MISSIÓÓ::

�� La definiciLa definicióó del negoci de ldel negoci de l’’organitzaciorganitzacióó

�� La visiLa visióó que tque téé ll’’empresa pel que fa a lempresa pel que fa a l’’estat en questat en quèè desitja que desitja que 

ll’’organitzaciorganitzacióó es trobe en el futur es trobe en el futur 

�� Els valors i principis morals de lEls valors i principis morals de l’’empresa. Determinen:empresa. Determinen:

�� Les relacions que lLes relacions que l’’empresa estableix amb els agents socials: empresa estableix amb els agents socials: 

treballadors, clients, provetreballadors, clients, proveïïdors, competidors, administracions dors, competidors, administracions 

ppúúbliquesbliques

�� El reconeixement social i El reconeixement social i èètic de ltic de l’’empresa (RESPONSABILITAT empresa (RESPONSABILITAT 

SOCIAL)SOCIAL)

�� Les parts interessades o Les parts interessades o stakeholdersstakeholders



Exemple de Exemple de Exemple de Exemple de missimissimissimissióóóó

Missió de la Universitat de València 
(recollida en el Pla Estratègic 2008-2011)

La Universitat de València té com a missió formar 
professionals competents en l’àmbit europeu i 

fomentar una investigació de prestigi i d’impacte 
internacional que contribuïsca al desenvolupament 
de la nostra societat. La formació i la investigació

fonamenten les tasques que també realitza en 
l’àmbit de difusió de la ciència i la cultura, i en 

l'afermament dels valors democràtics a favor de la 
societat en general, i de la valenciana en particular.



Exemple de Exemple de Exemple de Exemple de visivisivisivisióóóó
Visió de la Universitat de València 

(recollida en el Pla Estratègic 2008-2011)

La Universitat de València vol ser reconeguda en el futur com a: 
• Referent de qualitat en una formació de grau, àmplia i oberta a tothom, i que 
té com a objectiu la qualificació i la inserció professional de les titulades i els 
titulats.
• Institució que ofereix una formació de postgrau innovadora, flexible i 
atractiva, amb vocació internacional, orientada, fonamentalment, tant al nostre 
entorn com a l’àmbit europeu i llatinoamericà.
• Institució guiada per la qualitat i el volum de la seua producció científica, 
així com per la transferència de coneixements a la societat i l’impuls del 
desenvolupament valencià.
• Referent cultural en la societat valenciana, amb atenció especial a la seua 
cultura i la seua llengua.
• Referent universitari d’intercanvi, integració i mobilitat en l’àmbit de l’EEES.
• Organització accessible als usuaris, que gestiona de manera innovadora, 
eficaç i eficient.
• Comunitat universitària integrada per persones que comparteixen uns objectius 
comuns i que treballen juntes per aconseguir-los.



Exemple de Exemple de Exemple de Exemple de valorsvalorsvalorsvalors

Valors de la Universitat de València 
(recollits en el Pla Estratègic 2008-2011)

La Universitat de València ha plasmat en la seua història i en els Estatus 

els valors que han d’orientar la seua actuació. Així mateix, durant el 

procés de debat i d’elaboració del PEUV la comunitat universitària ha 

manifestat la voluntat d’emfasitzar alguns d’aquests valors de manera 

especial, per a convertir-los en autèntics principis inspiradors de les 

línies d’actuació que conté aquest document. En aquest sentit, la 

Universitat de València es defineix com a:

– UNIVERSITAT PÚBLICA

– VINCULADA A LA REALITAT VALENCIANA

– CRÍTICA I INNOVADORA

– DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA

– SOLIDÀRIA I RESPONSABLE

– ACTIVA A FAVOR DE LA IGUALTAT

– COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT

– INTEGRADORA DE LA DIVERSITAT



2.1. Missi2.1. Missi2.1. Missi2.1. Missióóóó, valors i objectius, valors i objectius, valors i objectius, valors i objectius
La missiLa missióó i el sistema di el sistema d’’objectius de lobjectius de l’’empresaempresa

OBJECTIUS:OBJECTIUS:
�� Generals:Generals:

�� Corporatius: solen definirCorporatius: solen definir--se en termes financers i per a cadascuna se en termes financers i per a cadascuna 

de les parts interessades o de les parts interessades o stakeholdersstakeholders

�� De les unitats estratDe les unitats estratèègiques de negoci:giques de negoci:

�� Fan referFan referèència a cadascuna de les unitats particularsncia a cadascuna de les unitats particulars

�� Poden haverPoden haver--hi objectius financershi objectius financers

�� Poden haverPoden haver--hi objectius mhi objectius múúltiples per a cadascuna de les UENltiples per a cadascuna de les UEN

�� Operatius:Operatius:

�� Permeten concretar objectius generals i possibilitarPermeten concretar objectius generals i possibilitar--ne la realitzacine la realitzacióó

�� Solen ser objectius mesurables (indicadors) per a facilitarSolen ser objectius mesurables (indicadors) per a facilitar--ne la ne la 

implantaciimplantacióó



Exemple dExemple dExemple dExemple d’’’’objectiusobjectiusobjectiusobjectius
Objectius de la Universitat de València 

(recollits en el Pla Estratègic 2008-2011)

A partir de la visió enunciada podem identificar els eixos estratègics (àrees d’actuació prioritàries) i 
l’objectiu estratègic o meta que es vol assolir per a cada eix.

Eix 1. Qualitat de l’ensenyament de grau i inserció professional
Objectiu estratègic: Disposar d’una oferta d’estudis de grau àmplia i oberta a tothom, de gran qualitat, 

orientada a la integració ciutadana i laboral dels titulats.
Eix 2. Formació de postgrau rellevant

Objectiu estratègic: Distingir l’oferta de postgrau de la Universitat de València pel seu caràcter 
innovador, flexible, atractiu i amb vocació internacional. 

Eix 3. Internacionalització i integració en l’EEES
Objectiu estratègic: Aconseguir una plena i adequada integració en l’EEES i una internacionalització

de la Universitat en tots els seus àmbits. 
Eix 4. Activitat investigadora i transferència de coneixements

Objectiu estratègic: Incrementar la producció científica de qualitat i fomentar la transferència de 
coneixement a la societat, per impulsar el desenvolupament valencià.

Eix 5. Difusió cultural i científica
Objectiu estratègic: Dinamitzar, comunicar i transmetre una oferta d’activitats culturals àmplia i 

diferenciada, així com els resultats de la investigació, acostant-los a la comunitat universitària i a la 
societat. 

Eix 6. Govern eficaç i eficient de l’organització
Objectiu estratègic: Aconseguir una organització accessible als usuaris, que planifica, innova i 

garanteix l’ús eficient dels recursos.
Eix 7. Treballar millor conjuntament

Objectiu estratègic: Aconseguir una major cohesió interna i un personal més informat, format i motivat.
Eix 8. Comunicació amb la societat i imatge de la Universitat

Objectiu estratègic: Aconseguir una visibilitat social adequada, amb una especial sensibilitat i atenció a 
les necessitats de la societat, adoptant una política d’imatge i de comunicació adient.



2.1. Missió, valors i objectius

La missiLa missióó i el sistema di el sistema d’’objectius de lobjectius de l’’empresaempresa

LA PRECISILA PRECISIÓÓ DE LA MISSIDE LA MISSIÓÓ I ELS OBJECTIUS:I ELS OBJECTIUS:

Els objectius no sEls objectius no sóón vn vààlids si no slids si no sóón realistes i n realistes i 
mesurables?mesurables?

�� MissiMissióó: consisteix a centrar l: consisteix a centrar l’’estratestratèègia i no a decidir qugia i no a decidir quèè éés s 

el que sel que s’’ha de fer => declaracions obertesha de fer => declaracions obertes

�� Poden haverPoden haver--hi objectius importants però difhi objectius importants però difíícils de cils de 
quantificar (p. e., ser lquantificar (p. e., ser lííder en tecnologia)der en tecnologia)

�� En situacions de crisi o de transiciEn situacions de crisi o de transicióó es requereixen objectius es requereixen objectius 

especespecíífics i precisosfics i precisos



2.1. Missi2.1. Missi2.1. Missi2.1. Missióóóó, valors i objectius, valors i objectius, valors i objectius, valors i objectius

Dos corrents de pensament sobre els objectius en Dos corrents de pensament sobre els objectius en 
ll’’empresa:empresa:

�� Enfocament financer o Enfocament financer o shareholdershareholder::
�� Els objectius de lEls objectius de l’’empresa sempresa sóón els dels seus n els dels seus 

propietaris o accionistespropietaris o accionistes
�� Els directius actuen dEls directius actuen d’’intermediaris per a intermediaris per a 

aconseguir la maximitzaciaconseguir la maximitzacióó del benefici o del del benefici o del 
valor dels propietarisvalor dels propietaris

�� Enfocament social o Enfocament social o stakeholderstakeholder::
�� LL’’empresa tempresa téé mmúúltiples objectius que poden estar ltiples objectius que poden estar 

en conflicteen conflicte
�� Els directius han de buscar lEls directius han de buscar l’’equilibri entre els equilibri entre els 

diferents grups amb objectius contraposatsdiferents grups amb objectius contraposats
�� Empresa socialment responsable: RSCEmpresa socialment responsable: RSC



2.2. Govern corporatiu2.2. Govern corporatiu2.2. Govern corporatiu2.2. Govern corporatiu

�� DescriuDescriu……
�� A qui serveix lA qui serveix l’’organitzaciorganitzacióó

�� Com cal decidir els propòsits i les prioritatsCom cal decidir els propòsits i les prioritats

�� Com hauria de funcionar una organitzaciCom hauria de funcionar una organitzacióó

�� Com es distribueix el poder entre les parts Com es distribueix el poder entre les parts 
interessadesinteressades

�� Cadena de govern: representa tots els grups Cadena de govern: representa tots els grups 
que tenen una influque tenen una influèència sobre els propòsits ncia sobre els propòsits 
de lde l’’organitzaciorganitzacióó per la seua participaciper la seua participacióó
directa, bdirecta, béé siga en la propietat o bsiga en la propietat o béé en la en la 
direccidireccióó de lde l’’organitzaciorganitzacióó



2.2. Govern corporatiu2.2. Govern corporatiu2.2. Govern corporatiu2.2. Govern corporatiu

PROBLEMESPROBLEMES::
�� Augment de dimensiAugment de dimensióó i, com a conseqi, com a conseqüèüència, mncia, méés s 

separaciseparacióó entre propietat i direccientre propietat i direccióó. Multitud de grups . Multitud de grups 
dd’’accionistes i necessitat de salvaguardar els seus accionistes i necessitat de salvaguardar els seus 
interessosinteressos

�� Desigual distribuciDesigual distribucióó del poderdel poder

�� Comportaments que maximitzen interessos Comportaments que maximitzen interessos 
particularsparticulars

……a ma méés, casos molt coneguts de frau o mal govern en s, casos molt coneguts de frau o mal govern en 
empreses a partir del 2000 (cas empreses a partir del 2000 (cas EnronEnron))

La cadena del govern corporatiuLa cadena del govern corporatiu

Necessitat de revisar els codis del bon govern



2.2. Govern corporatiu2.2. Govern corporatiu2.2. Govern corporatiu2.2. Govern corporatiu

�� Diverses estructures de propietat:Diverses estructures de propietat:
�� Cooperatives i societats laborals Cooperatives i societats laborals 

http://www.ruralcaja.es/comunes/memoria/informe_gobierno_corporahttp://www.ruralcaja.es/comunes/memoria/informe_gobierno_corporativo_2010.pdftivo_2010.pdf

�� Fundacions i associacionsFundacions i associacions

�� Empreses de capitals: S. A., S. L.Empreses de capitals: S. A., S. L.

�� Models anglosaxModels anglosaxóó, del Rin, llat, del Rin, llatíí i japoni japonèèss

�� Important per a lImportant per a l’’estratestratèègia internacionalgia internacional
�� El govern promou o obstaculitza la inversiEl govern promou o obstaculitza la inversióó??

�� El govern afecta la velocitat en quEl govern afecta la velocitat en quèè es mou la es mou la 
inversiinversióó??

�� Quines relacions sQuines relacions sóón crucials?n crucials?

�� Quan es poden esperar resultats de lQuan es poden esperar resultats de l’’estratestratèègia?gia?

El paper dels òrgans de governEl paper dels òrgans de govern



2.3. Responsabilitat social corporativa2.3. Responsabilitat social corporativa2.3. Responsabilitat social corporativa2.3. Responsabilitat social corporativa

�� Formes especFormes especíífiques en qufiques en quèè una organitzaciuna organitzacióó va va 
mméés enlls enllàà de les seues obligacions mde les seues obligacions míínimes nimes 
definides per la normativa i el govern corporatiudefinides per la normativa i el govern corporatiu

�� Reconcilia les exigReconcilia les exigèències conflictives de les ncies conflictives de les 
diverses parts interessadesdiverses parts interessades

�� Recull el compromRecull el compromíís s èètic de ltic de l’’empresa amb els empresa amb els 
clients amb els quals actua regularment (empleats, clients amb els quals actua regularment (empleats, 
clients, proveclients, proveïïdors, consumidors, comunitats dors, consumidors, comunitats 
nacionals i internacionalsnacionals i internacionals……))

�� Recull el conjunt de principis, valors i normes que Recull el conjunt de principis, valors i normes que 
una empresa estableix per a guiar el comportament una empresa estableix per a guiar el comportament 
de tots els seus membresde tots els seus membres
�� http://portal.lacaixa.es/responsabilidadcorporativa/responsahttp://portal.lacaixa.es/responsabilidadcorporativa/responsa

bilidadcorporativa_es.html?loce=esbilidadcorporativa_es.html?loce=es--particularsparticulars--HomeHome--
HomeHome--papa--i06i06--22--RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD



Tipus de responsabilitat social Tipus de responsabilitat social Tipus de responsabilitat social Tipus de responsabilitat social 

Producció
Ocupació
Creixement econòmic

Urbanisme
Desenvolupament econòmic
Desenvolupament cultural i artístic

Conservació del medi ambient
Informació al consumidor
Protecció accidents
Relacions laborals

RESPONSABILITATS
BÀSIQUES

DE PRIORITAT SOCIAL

DE CANVI SOCIAL 



Factors que influeixen en la RSCFactors que influeixen en la RSCFactors que influeixen en la RSCFactors que influeixen en la RSC

�� Factors externs:Factors externs:
�� PressiPressióó reguladora: acceptacireguladora: acceptacióó per part per part 

dd’’institucions pinstitucions púúbliques i privades (OCDE, ONU)bliques i privades (OCDE, ONU)
�� Canvis en la demanda: preferCanvis en la demanda: preferèència dels ncia dels 

consumidors per productes i marques socialment consumidors per productes i marques socialment 
responsablesresponsables

�� Factors interns:Factors interns:
�� ReducciReduccióó de riscos: evitar conflictes en de riscos: evitar conflictes en 

consensuar actuacions de lconsensuar actuacions de l’’empresaempresa
�� CreaciCreacióó i acumulacii acumulacióó dd’’actius intangibles: mactius intangibles: méés s 

compromcompromíís dels treballadors i dels directius, millor s dels treballadors i dels directius, millor 
ambient de treball, etc.ambient de treball, etc.



2.4. 2.4. 2.4. 2.4. StakeholdersStakeholdersStakeholdersStakeholders i mapa de poderi mapa de poderi mapa de poderi mapa de poder

��StakeholdersStakeholders o parts interessades: persones o grups de persones o parts interessades: persones o grups de persones 

que tenen els seus interessos o objectius propis dins de lque tenen els seus interessos o objectius propis dins de l’’organitzaciorganitzacióó. . 

�� Exerceixen la seua pressiExerceixen la seua pressióó, normalment a nivell de grup m, normalment a nivell de grup méés que de s que de 

manera individual, perqumanera individual, perquèè ll’’organitzaciorganitzacióó considere i satisfaconsidere i satisfaçça els seus a els seus 

objectius. objectius. 

�� IdentificaciIdentificacióó::

�� Estructura formal de lEstructura formal de l’’organitzaciorganitzacióó

�� StakeholdersStakeholders que no formen part de lque no formen part de l’’estructura formal de estructura formal de 
ll’’empresaempresa

�� Poden pertPoden pertàànyer a mnyer a méés ds d’’un grupun grup
�� SS’’alineen de forma diferent dalineen de forma diferent d’’acord amb lacord amb l’’assumpte o estratassumpte o estratèègiagia
�� Es formen a partir dEs formen a partir d’’esdeveniments especesdeveniments especííficsfics



Tipus de Tipus de Tipus de Tipus de stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders
RodrRodrííguez i Ricart (2002):guez i Ricart (2002):

�� Parts interessades consubstancials: accionistes i inversors, Parts interessades consubstancials: accionistes i inversors, 

empleats i socis estratempleats i socis estratèègicsgics

�� Parts interessades contractuals: clients, proveParts interessades contractuals: clients, proveïïdors i dors i 

subcontractistes i institucions financeressubcontractistes i institucions financeres

�� Parts interessades contextuals: administracions pParts interessades contextuals: administracions púúbliques, bliques, 

comunitat local i creadors dcomunitat local i creadors d’’opiniopinióó

�� Segons la procedSegons la procedèència:ncia:

�� Interns: exerceixen la seua influInterns: exerceixen la seua influèència o pressincia o pressióó des de la seua des de la seua 

posiciposicióó interior en linterior en l’’empresa: accionistes, alta direcciempresa: accionistes, alta direccióó o directius i o directius i 

empleatsempleats

�� Externs: exerceixen el seu poder i la seua influExterns: exerceixen el seu poder i la seua influèència des de ncia des de 

ll’’exterior de lexterior de l’’empresa: clients, competidors, proveempresa: clients, competidors, proveïïdors, sindicatsdors, sindicats



AnAnAnAnààààlisi estratlisi estratlisi estratlisi estratèèèègica de les gica de les gica de les gica de les stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders

ProcProcéés de formulacis de formulacióó de lde l’’estratestratèègia tenint en compte les gia tenint en compte les 
expectatives de les parts interessades o expectatives de les parts interessades o stakeholdersstakeholders::

�� IdentificaciIdentificacióó dels actors i de la relacidels actors i de la relacióó de lde l’’empresa empresa 

amb aquestsamb aquests

�� AnAnààlisi de llisi de l’’actitud probable dels actors cap a actitud probable dels actors cap a 

ll’’empresa empresa 

�� Especificar les accions orientades a transformar el Especificar les accions orientades a transformar el 

projecte dprojecte d’’estratestratèègia en una proposta dgia en una proposta d’’estratestratèègia gia 

acceptada i amb el suport dels actors interns i externsacceptada i amb el suport dels actors interns i externs



Matriu de les Matriu de les Matriu de les Matriu de les stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders

�� MATRIU INTERMATRIU INTERÈÈSS--PODER: PODER: la matriu indica el tipus de relacila matriu indica el tipus de relacióó que ha que ha 
dd’’establir lestablir l’’organitzaciorganitzacióó amb cadascun dels grup de amb cadascun dels grup de stakeholdersstakeholders

 Baix Alt 

 

Baix 

A 

Esforç 
mínim 

B 

Mantenir 
informats 

 

Alt 

C 

Mantenir 
satisfets 

D 

Actors 
clau 

 

 

GRAU D’INTERÈS

PODER



DIRECCIDIRECCIÓÓ GENERAL I GENERAL I 
ESTRATESTRATÈÈGIA DE LGIA DE L’’EMPRESAEMPRESA

Curs 2011/2012Curs 2011/2012

Grau en Finances i ComptabilitatGrau en Finances i Comptabilitat

TEMA 3: ANÀLISI EXTERNA



Tema 3: AnTema 3: Anààlisi externalisi externa

3.1. Anàlisi de l’entorn general: Anàlisi PESTEL
3.2. Anàlisi del sector i entorn competitiu
3.3. Diferències intrasectorials: els grups estratègics
3.4. Tècniques d’anàlisi de l’entorn: la prospectiva

i el mètode dels escenaris

Objectius:
– Aprendre a realitzar l’anàlisi externa de l’empresa
– Utilitzar tècniques d’anàlisi externa
Bibliografia:
� Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006):
capítol 3.
� Grant, R. (2006): capítol 6
� Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítols 3 i 4.
� Ventura, J. (2008): capítols 5 i 6.



3.1. An3.1. Anààlisi de llisi de l’’entorn generalentorn general

�� Concepte dConcepte d’’entornentorn: conjunt d: conjunt d’’elements que poden elements que poden 
influir de manera positiva (oportunitat) o negativa influir de manera positiva (oportunitat) o negativa 
(amena(amenaçça) sobre la) sobre l’’empresaempresa

�� Amplitud i diversitat de lAmplitud i diversitat de l’’entorn: factors estratentorn: factors estratèègics gics 
(nombre i varietat):(nombre i varietat):
�� TTéé repercussions sobre lrepercussions sobre l’’estratestratèègia de lgia de l’’empresaempresa
�� ÉÉs crs críític: impacte sobre ltic: impacte sobre l’’empresaempresa
�� Requereix accions urgents per part de lRequereix accions urgents per part de l’’empresaempresa

�� LL’’entorn influeix de manera diferent en cadascuna de entorn influeix de manera diferent en cadascuna de 
les empreses i en cada moment del tempsles empreses i en cada moment del temps



Dimensions i tipus dDimensions i tipus dDimensions i tipus dDimensions i tipus d’’’’entornsentornsentornsentorns

VARIABLEVARIABLE ENTORNENTORN

ComplexitatComplexitat simple simple versusversus complexcomplex

DinamismeDinamisme estestààtic tic versusversus dindinààmicmic

IncertesaIncertesa cert cert versusversus incertincert

DiversitatDiversitat diversificat o heterogeni diversificat o heterogeni vs.vs.
homogenihomogeni

HostilitatHostilitat hostil hostil versusversus favorablefavorable



EstructuraciEstructuraciEstructuraciEstructuracióóóó de lde lde lde l’’’’entornentornentornentorn

�� Entorn generalEntorn general::
�� ComComúú a totes les empreses ubicades en un mateix espai i temps: a totes les empreses ubicades en un mateix espai i temps: 

mateix sistema econòmicmateix sistema econòmic
�� AmpliaciAmpliacióó de lde l’’entorn general (globalitat) (UE) i disseminacientorn general (globalitat) (UE) i disseminacióó

(localitat)(localitat)
�� Diamant de Porter: uns paDiamant de Porter: uns païïsos ssos sóón mn méés competitius que els altress competitius que els altres

�� Entorn especEntorn especííficfic::

�� Empreses situades en un mateix sector o indEmpreses situades en un mateix sector o indúústriastria
�� DisseminaciDisseminacióó: relacions entre sectors: relacions entre sectors
�� Porter: entorns competitiusPorter: entorns competitius

�� Com poden evolucionar en el futur:Com poden evolucionar en el futur:
�� Si les tendSi les tendèències sncies sóón estables: previsin estables: previsióó
�� Si hi ha incertesa: prospectiva (escenaris futurs)Si hi ha incertesa: prospectiva (escenaris futurs)

�� ConnexiConnexióó entre els dos tipus dentre els dos tipus d’’entornentorn::

�� Factors comuns: tecnològicsFactors comuns: tecnològics
�� Relacions entre els factors generals i els competitiusRelacions entre els factors generals i els competitius



3.1. An3.1. An3.1. An3.1. Anààààlisi de llisi de llisi de llisi de l’’’’entorn general: anentorn general: anentorn general: anentorn general: anààààlisi PESTELlisi PESTELlisi PESTELlisi PESTEL

�� Factors polFactors políítics i legals (ambientals)tics i legals (ambientals)

�� LegislaciLegislacióó sobre monopolissobre monopolis

�� Lleis de protecciLleis de proteccióó mediambientalmediambiental

�� PolPolíítica fiscaltica fiscal

�� LegislaciLegislacióó mercantilmercantil

�� LegislaciLegislacióó laborallaboral

�� Estabilitat del govern...Estabilitat del govern...

�� Factors econòmics Factors econòmics 

�� Cicles econòmicsCicles econòmics

�� TendTendèències del PNB / PIB...ncies del PNB / PIB...

�� Tipus dTipus d’’interinterèèss

�� Oferta monetOferta monetààriaria

�� InflaciInflacióó

�� DesocupaciDesocupacióó

�� Renda disponibleRenda disponible

�� Disponibilitat i cost de lDisponibilitat i cost de l’’energia...energia...

�� FFactors socioculturalsactors socioculturals

�� DemografiaDemografia

�� DistribuciDistribucióó del nivell de rendadel nivell de renda

�� Mobilitat socialMobilitat social

�� Canvis de lCanvis de l’’estil de vidaestil de vida

�� Actituds cap al treball i lActituds cap al treball i l’’ocioci

�� Nivells dNivells d’’educacieducacióó......

�� Factors tecnològicsFactors tecnològics

�� Despesa pDespesa púública en investigaciblica en investigacióó

�� Enfocament del govern i del Enfocament del govern i del 
sector en lsector en l’’esforesforçç tecnològictecnològic

�� Nous descobriments / Nous descobriments / 
desenvolupamentsdesenvolupaments

�� Rapidesa en les transferRapidesa en les transferèències ncies 
de tecnologiade tecnologia

�� Taxes dTaxes d’’obsolescobsolescèència...ncia...



COMPETIDORS 
ACTUALS

COMPETIDORS 
POTENCIALS

PROVEÏDORS

PRODUCTES 
SUBSTITUTIUS

CLIENTS

Amenaça 
d’entrada

Poder de 
negociació dels 

proveïdors

Poder de 
negociació
dels clientsAmenaça de 

productes 
substitutius

3.2. An3.2. An3.2. An3.2. An3.2. An3.2. An3.2. An3.2. Anààààààààlisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de l’’’’’’’’entorn competitiuentorn competitiuentorn competitiuentorn competitiuentorn competitiuentorn competitiuentorn competitiuentorn competitiu



Intensitat de la competIntensitat de la competIntensitat de la competIntensitat de la competèèèència actualncia actualncia actualncia actual

�� Grau de concentraciGrau de concentracióó del sectordel sector::

�� Nombre de competidorsNombre de competidors

�� Equilibri entre els competidorsEquilibri entre els competidors

�� Taxa de creixement del mercat / cicle de vidaTaxa de creixement del mercat / cicle de vida

�� Intensitat de les accions de mIntensitat de les accions de mààrquetingrqueting

�� ExcExcéés de capacitats de capacitat

�� DiferenciaciDiferenciacióó de productesde productes

�� ExistExistèència de barreres dncia de barreres d’’eixidaeixida::

�� Actius especActius especííficsfics

�� Costos fixos altsCostos fixos alts

�� Barreres legalsBarreres legals

�� Barreres de mobilitatBarreres de mobilitat



AmenaAmenaAmenaAmenaçççça de competidors potencialsa de competidors potencialsa de competidors potencialsa de competidors potencials

�� DepDepèèn de ln de l’’existexistèència o no de barreres ncia o no de barreres 

dd’’entradaentrada

�� Principals barreres dPrincipals barreres d’’entradaentrada::

�� Economies dEconomies d’’escalaescala

�� Altres avantatges en costos independents de la dimensiAltres avantatges en costos independents de la dimensióó::

�� Efecte experiEfecte experièènciancia

�� Avantatges tecnològicsAvantatges tecnològics

�� AccAccéés favorable a mats favorable a matèèries primeres / canals de distribuciries primeres / canals de distribucióó / / 

fons de finanfons de finanççament / etc.ament / etc.

�� RepresRepresààlies esperades de les empreses installies esperades de les empreses instal·· ladeslades

�� Barreres legals o accions del governBarreres legals o accions del govern

�� DiferenciaciDiferenciacióó dels productes / fidelitzacidels productes / fidelitzacióó

�� Control de canals de distribuciControl de canals de distribucióó clausclaus



AmenaAmenaAmenaAmenaçççça de productes substitutiusa de productes substitutiusa de productes substitutiusa de productes substitutius

��SubstituciSubstitucióó producte a producte (per correu producte a producte (per correu 

electrònic, per fax):electrònic, per fax):

��Estableixen un sostre per als preus dels productesEstableixen un sostre per als preus dels productes

��Redueixen lRedueixen l’’atractiu del sectoratractiu del sector

��Afecten el poder de negociaciAfecten el poder de negociacióó enfront dels clientsenfront dels clients

��SubstituciSubstitucióó de necessitats:de necessitats:

��Grau de substituciGrau de substitucióó: elasticitats encreuades: elasticitats encreuades

��Grau dGrau d’’obsolescobsolescèènciancia

��AbstinAbstinèència (tabac)ncia (tabac)



Poder de negociaciPoder de negociaciPoder de negociaciPoder de negociacióóóó dels provedels provedels provedels proveïïïïdorsdorsdorsdors

�� Grau de concentraciGrau de concentracióó dels provedels proveïïdorsdors

�� Facilitat per a accedir a altres fonts de subministrament:Facilitat per a accedir a altres fonts de subministrament:

�� Costos de canvi: productes especialitzats, diferenciaciCostos de canvi: productes especialitzats, diferenciacióó

�� ExistExistèència de substituts dels productes dels provencia de substituts dels productes dels proveïïdorsdors

�� Possibilitat dPossibilitat d’’integraciintegracióó cap endavant dels provecap endavant dels proveïïdors dors 

davant la possibilitat de ldavant la possibilitat de l’’empresa dempresa d’’integrarintegrar--se cap se cap 

enrere:enrere:

�� Les empreses del sector, sLes empreses del sector, sóón clients importants per als n clients importants per als 

proveproveïïdors?dors?

�� Els productes dels proveEls productes dels proveïïdors, suposen un component dors, suposen un component 

important dels nostres costos? (pressiimportant dels nostres costos? (pressióó sobre els sobre els 

costos)costos)



Poder de negociaciPoder de negociaciPoder de negociaciPoder de negociacióóóó dels clientsdels clientsdels clientsdels clients

�� Grau de concentraciGrau de concentracióó dels clientsdels clients

�� Facilitat per a accedir a altres fonts de subministrament:Facilitat per a accedir a altres fonts de subministrament:

�� Costos de canvi: productes especialitzats, diferenciaciCostos de canvi: productes especialitzats, diferenciacióó

�� ExistExistèència de substituts dels nostres productesncia de substituts dels nostres productes

�� Els nostres productes, suposen un elevat percentatge Els nostres productes, suposen un elevat percentatge 

dels seus costos? I els clients, estan obtenint marges dels seus costos? I els clients, estan obtenint marges 

escassos? (pressiescassos? (pressióó sobre els preus)sobre els preus)

�� Quin tipus de clients tenim? SQuin tipus de clients tenim? Sóón importants per a n importants per a 

nosaltres? I quin nosaltres? I quin éés el seu volum de compra?s el seu volum de compra?

�� Capacitat dCapacitat d’’integraciintegracióó cap enrere dels clients davant la cap enrere dels clients davant la 

capacitat dcapacitat d’’integraciintegracióó cap endavant de les empreses del cap endavant de les empreses del 

sectorsector



LIMITACIONS DEL MODEL DE LES LIMITACIONS DEL MODEL DE LES LIMITACIONS DEL MODEL DE LES LIMITACIONS DEL MODEL DE LES 
FORCES COMPETITIVESFORCES COMPETITIVESFORCES COMPETITIVESFORCES COMPETITIVES

�� No totes les forces tenen la mateixa No totes les forces tenen la mateixa 
importimportàància: relacincia: relacióó del grau de rivalitat amb del grau de rivalitat amb 
les altres forcesles altres forces

�� Imatge estImatge estààtica de la compettica de la competèènciancia
�� Minimitza el paper de la innovaciMinimitza el paper de la innovacióó en la en la 

indindúústriastria
�� ImportImportàància excessiva de lncia excessiva de l’’estructura de la estructura de la 

indindúústria (anstria (anààlisi interna)lisi interna)
�� Necessitat dNecessitat d’’incloure altres agents: Govern, incloure altres agents: Govern, 

consumidors, etc.consumidors, etc.



o Per què sorgeixen: dins d'un determinat sector hi ha empreses molt 

heterogènies: estratègies diferents

o CONCEPTE: conjunt d’empreses que dins d'un sector industrial 

mantenen comportaments similars entre si i, per tant, segueixen 

estratègies similars. Característiques comunes:

o La consideració dels grups estratègics suposa l’adopció d'un marc de 

referència intermedi entre el conjunt del sector industrial i cadascuna 

de les empreses per separat

Cobertura geogrCobertura geogrààficafica Grau dGrau d’’innovaciinnovacióó

Diversitat productes/serveisDiversitat productes/serveis Canals de distribuciCanals de distribucióó

QualitatQualitat Nombre de marquesNombre de marques

PolPolíítica de preustica de preus DimensiDimensióó de lde l’’empresaempresa

EsforEsforçç en men mààrquetingrqueting Segments de mercatSegments de mercat

3.3. Difer3.3. Difer3.3. Difer3.3. Difer3.3. Difer3.3. Difer3.3. Difer3.3. Diferèèèèèèèències intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratèèèèèèèègicsgicsgicsgicsgicsgicsgicsgics



o Metodologia dels grups estratègics:

� Variables funcionals: actuacions de l’empresa

� Recursos i capacitats de l’empresa

� Grups cognitius: percepció del grau de similitud entre empreses

� Grups competitius percebuts: percepció del grau de rivalitat entre 

empreses

o Implicacions de l’existència de grups estratègics

� Competència intragrup: comportament competitiu de les empreses 

situades dins d'un mateix grup

� Competència intergrups: comportament competitiu de les empreses 

situades en grups diferents

� Barreres de mobilitat: determinen la permeabilitat entre els diferents 

grups estratègics i s’han de considerar com a barreres d’accés 

específiques per a cadascun dels grups estratègics

3.3. Difer3.3. Difer3.3. Difer3.3. Difer3.3. Difer3.3. Difer3.3. Difer3.3. Diferèèèèèèèències intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratncies intrasectorials: grups estratèèèèèèèègicsgicsgicsgicsgicsgicsgicsgics



Exemple de GE: distribuciExemple de GE: distribuciExemple de GE: distribuciExemple de GE: distribucióóóó comercialcomercialcomercialcomercial

DimensióPetita Gran

Preu

Baix

Alt

Hipermercat

Supermercat

Minoristes

Botigues 
especialitzades



PrevisiPrevisiPrevisiPrevisióóóó i prospectiva: conceptesi prospectiva: conceptesi prospectiva: conceptesi prospectiva: conceptes

�� PREVISIPREVISIÓÓ: projecci: projeccióó acompanyada amb assignaciacompanyada amb assignacióó de de 
probabilitatprobabilitat

�� PROJECCIPROJECCIÓÓ: prolongaci: prolongacióó cap al futur d'una situacicap al futur d'una situacióó passada passada 
dd’’acord amb determinades hipòtesis dacord amb determinades hipòtesis d’’extrapolaciextrapolacióó de tendde tendèènciesncies

�� PROSPECTIVA: panorama de futurs possibles, dPROSPECTIVA: panorama de futurs possibles, d’’escenaris no escenaris no 
improbables, tenint en compte les tendimprobables, tenint en compte les tendèències del passat i la ncies del passat i la 
confrontaciconfrontacióó de projectes dels actors de projectes dels actors 

tPassat Present Futur

tPassat Present Futurs
possibles

3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. Tèèèèèèèècniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques d’’’’’’’’ananananananananààààààààlisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de l’’’’’’’’entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: 
la prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mèèèèèèèètode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris 



PREVISIPREVISIÓÓ PROSPECTIVAPROSPECTIVA

VisiVisióó Parcial (Parcial (caeteris paribus)caeteris paribus) Global (res no Global (res no éés igual)s igual)

VariablesVariables Quantitatives, objectives i conegudesQuantitatives, objectives i conegudes Qualitatives, subjectivesQualitatives, subjectives

RelacionsRelacions Estructura constantEstructura constant Estructura evolutivaEstructura evolutiva

ExplicaciExplicacióó ““El passat explica el futurEl passat explica el futur”” ““El futur, raEl futur, raóó de de 
ser del presentser del present””

FuturFutur ÚÚnicnic MMúúltiples i incertsltiples i incerts

MMèètodetode Models deterministes i quantitatiusModels deterministes i quantitatius Models qualitatius Models qualitatius 
(an(anààlisi estructural)lisi estructural)

Actitud futuraActitud futura Passiva i adaptativaPassiva i adaptativa Activa i creativaActiva i creativa

3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. Tèèèèèèèècniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques d’’’’’’’’ananananananananààààààààlisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de l’’’’’’’’entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: 
la prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mèèèèèèèètode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris tode dels escenaris 

PrevisiPrevisiPrevisiPrevisióóóó i prospectiva: conceptesi prospectiva: conceptesi prospectiva: conceptesi prospectiva: conceptes



Tipus de tTipus de tTipus de tTipus de tèèèècniques de projeccicniques de projeccicniques de projeccicniques de projeccióóóó::::

PREVISIPREVISIÓÓ

�� AnAnààlisi de slisi de sèèries temporalsries temporals

�� Models de regressiModels de regressióó

�� Models economModels economèètricstrics

�� Indicadors econòmicsIndicadors econòmics

�� InvestigaciInvestigacióó operativaoperativa

PROSPECTIVAPROSPECTIVA

MMèètode Delphitode Delphi

MMèètode dels impactes tode dels impactes 
encreuatsencreuats

MMèètode dels escenaristode dels escenaris



MMMMèèèètode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaris::::

Escenari: descripció de les circumstàncies, les 
condicions o els esdeveniments que poden 

representar la situació de l’entorn en un futur

• Mètode Delphi: fase d’identificació de variables clau 
i d'assignació de valors i probabilitats a cadascuna 
de les variables

• Mètode dels impactes encreuats: fase d’elaboració
dels escenaris (relacions entre les variables)

• Procés (vegeu la figura)

3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. Tèèèèèèèècniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques d’’’’’’’’ananananananananààààààààlisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de l’’’’’’’’entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: 
la prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mèèèèèèèètode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaris



ProcProcProcProcéééés del ms del ms del ms del mèèèètode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaris

Identificació de les variables clau:

– Període de temps i variables clau

Assignació de valors i probabilitats a 
cadascuna de les variables rellevants:

– Interval de valors possibles i 
probabilitat d'ocurrència

Elaboració dels futurs més probables



MMMMèèèètode Delphi:tode Delphi:tode Delphi:tode Delphi:

�� MMèètode dtode d’’experts experts com a tcom a tèècnica de prospectiva o cnica de prospectiva o 

dins del mdins del mèètode dels escenaristode dels escenaris

�� FASESFASES

�� ConstituciConstitucióó del grup ddel grup d’’expertsexperts

�� ElaboraciElaboracióó del qdel qüüestionariestionari

�� Consulta i anConsulta i anààlisi de dadeslisi de dades

3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T3.4. Tèèèèèèèècniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques dcniques d’’’’’’’’ananananananananààààààààlisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de llisi de l’’’’’’’’entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: entorn: 
la prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mla prospectiva i el mèèèèèèèètode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaristode dels escenaris



ProcProcProcProcéééés del ms del ms del ms del mèèèètode Delphitode Delphitode Delphitode Delphi

Identificació de les àrees d’estudi principals

Primera etapa: establir el període d’ocurrència

Segona etapa: revisar per a confirmar diferències

Tercera etapa: confirmar - crear contraarguments

Quarta etapa: predicció final



MMMMèèèètode dels impactes encreuatstode dels impactes encreuatstode dels impactes encreuatstode dels impactes encreuats

�� Relacions de dependRelacions de dependèència entre un succncia entre un succéés i l'altre: la s i l'altre: la 
probabilitat dprobabilitat d’’ocurrocurrèència dncia d’’un succun succéés influeix en s influeix en 
ll’’ocurrocurrèència de lncia de l’’altrealtre

�� ForForçça de la de l’’impacte: grau dimpacte: grau d’’influinfluèència dncia d’’un succun succéés sobre s sobre 
ll’’altrealtre

�� Temps de difusiTemps de difusióó: temps necessari perqu: temps necessari perquèè un succun succéés s 
influinfluïïsca sobre lsca sobre l’’altrealtre

�� Tipus dTipus d’’impacte:impacte:
�� Impacte positiu: la probabilitat dImpacte positiu: la probabilitat d’’ocurrocurrèència del ncia del 

segon succsegon succéés augmenta quan es produeix el primers augmenta quan es produeix el primer
�� Impacte negatiu: la probabilitat disminueixImpacte negatiu: la probabilitat disminueix



Matriu dMatriu dMatriu dMatriu d’’’’impactes encreuatsimpactes encreuatsimpactes encreuatsimpactes encreuats

Fenòmens A B C D

A

C

D

B

Impacte positiu

Impacte negatiu

No hi ha impacte



DIRECCIDIRECCIÓÓ GENERAL I GENERAL I 
ESTRATESTRATÈÈGIA DE L'EMPRESAGIA DE L'EMPRESA

Curs 2011/2012Curs 2011/2012

Grau en Finances i ComptabilitatGrau en Finances i Comptabilitat

TEMA 4: ANÀLISI INTERNA



Tema 4: AnTema 4: Anààlisi Internalisi Interna

4.1. Recursos, capacitats i avantatges competitius
4.2. Mètodes d’anàlisi
4.3. Integració de l’anàlisi interna i externa: anàlisi DAFO

Objectius:
– Aprendre a realitzar l’anàlisi externa de l’empresa
– Utilitzar tècniques d’anàlisi externa
Bibliografia:
� Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006):
capítol 4.
� Grant, R. (2006): capítol 6
� Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítols 5, 6 i 7.
� Ventura, J. (2008): capítols 7 i 12.



4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 
competitiuscompetitiuscompetitiuscompetitius

Conceptes i relacionsConceptes i relacions

�� Les empreses posseeixen recursos i capacitats/competLes empreses posseeixen recursos i capacitats/competèències ncies 
que poden ser: que poden ser: 
�� Heterogenis entre unes empreses i altres: diferents resultatsHeterogenis entre unes empreses i altres: diferents resultats
�� MMéés o menys fs o menys fààcils dcils d’’imitar o de copiarimitar o de copiar

�� Recursos:Recursos:
�� Conjunt de factors de quConjunt de factors de quèè disposa i que controla una empresadisposa i que controla una empresa
�� TipusTipus

�� Tangibles: fTangibles: fíísics, financers, humanssics, financers, humans
�� Intangibles: humans, no humansIntangibles: humans, no humans

�� Capacitats:Capacitats:
�� CombinaciCombinacióó de recursosde recursos
�� TipusTipus

�� TTèècniques: associades al lloc de treballcniques: associades al lloc de treball
�� GenGenèèriques: visiriques: visióó de futur, creativitat, capacitat dde futur, creativitat, capacitat d’’adaptaciadaptacióó

als canvisals canvis……



4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 
competitiuscompetitiuscompetitiuscompetitius

CONCEPTE DE CAPACITAT:CONCEPTE DE CAPACITAT:

�� Les capacitats sLes capacitats sóón les habilitats que ln les habilitats que l’’organitzaciorganitzacióó ha fet ha fet 
seues, amb independseues, amb independèència dels individus que les ncia dels individus que les 
executen (habilitats => corresponen a individus)executen (habilitats => corresponen a individus)

�� El procEl procéés pel qual una habilitat individual passa a ser una s pel qual una habilitat individual passa a ser una 
capacitat colcapacitat col·· lectiva => rutina organitzativalectiva => rutina organitzativa

�� Les capacitats estan organitzades en estructures Les capacitats estan organitzades en estructures 
jerjerààrquiquesrquiques

Forma en què l’empresa 
desplega els seus 
recursos de manera 
combinada (Amit i 
Schoemaker, 1993)

Les capacitats es poden associar 
a la idea de flux, mentre que els 
recursos s’associen a la d'estoc 

(Mahoney i Pandian, 1992)



EFICIÈNCIA

QUALITAT

INNOVACIÓ

CAPACITAT DE
SATISFACCIÓ

AL CLIENT

COSTOS BAIXOS

DIFERENCIACIÓ
DE PRODUCTES

AVANTATGE
COMPETITIU

(més rendibilitat)
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Origen Factors Avantatges
competitius

genèrics

4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 
competitiuscompetitiuscompetitiuscompetitius

Factors interns de creació de l'avantatge competitiu



4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 
competitiuscompetitiuscompetitiuscompetitius

Conceptes i relacionsConceptes i relacions
�� La qualitat i quantitat dels recursos i les capacitats La qualitat i quantitat dels recursos i les capacitats 

de lde l’’empresa determinaran el seu potencial per a empresa determinaran el seu potencial per a 
competir amb competir amb èèxit en cadascun dels negocis en quxit en cadascun dels negocis en quèè
actueactue

Igual que els 
competidors

Superior als 
competidors

Recursos 
necessaris

Capacitats
clau

Recursos únics 
o exclusius

Llindar de
capacitats

RECURSOS

CAPACITATS

Recursos 
insuficients

Capacitats 
insuficients

Inferior als 
competidors

Desavantatge 
competitiu

Paritat 
competitiva

Avantatge 
competitiu



4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 4.1. Recursos, capacitats i avantatges 
competitiuscompetitiuscompetitiuscompetitius

Conceptes i relacionsConceptes i relacions

�� Condicions i caracterCondicions i caracteríístiques dels recursos i les stiques dels recursos i les 
capacitats perqucapacitats perquèè puguen generar avantatges puguen generar avantatges 
competitius:competitius:
�� VALORVALOR

�� RARESA / ESCASSESA RARESA / ESCASSESA 

�� Condicions i caracterCondicions i caracteríístiques addicionals dels stiques addicionals dels 
recursos i les capacitats perqurecursos i les capacitats perquèè els avantatges els avantatges 
competitius que generen siguen sostenibles:competitius que generen siguen sostenibles:
�� DIFDIFÍÍCILMENT IMITABLES CILMENT IMITABLES 

�� ORGANITZACIORGANITZACIÓÓ / APROPIATIVITAT/ APROPIATIVITAT



4.2. M4.2. M4.2. M4.2. Mèèèètodes dtodes dtodes dtodes d’’’’ananananààààlisilisilisilisi

Auditoria de recursos i identificaciAuditoria de recursos i identificacióó de capacitatsde capacitats

�� ProcProcéés ds d’’ananààlisi internalisi interna

��Auditoria dels recursos de lAuditoria dels recursos de l’’empresaempresa
�� InventariInventari

��AnAnààlisi de les capacitats de llisi de les capacitats de l’’empresaempresa
�� IdentificaciIdentificacióó: eines (cadena de valor...): eines (cadena de valor...)

��AnAnààlisi del potencial competitiulisi del potencial competitiu
�� IdentificaciIdentificacióó dels recursos i les capacitats que comporten dels recursos i les capacitats que comporten 

paritat o desavantatges competitius + anparitat o desavantatges competitius + anààlisi de lisi de 
rigideses (rutines, barreres al canvi)rigideses (rutines, barreres al canvi)

�� IdentificaciIdentificacióó dels recursos i les capacitats que ens dels recursos i les capacitats que ens 
permeten superar els competidors + anpermeten superar els competidors + anààlisi de la lisi de la 
sostenibilitat dels avantatgessostenibilitat dels avantatges



4.2. M4.2. M4.2. M4.2. Mèèèètodes dtodes dtodes dtodes d’’’’ananananààààlisilisilisilisi
Auditoria de recursos i identificaciAuditoria de recursos i identificacióó de capacitatsde capacitats

AUDITORIA DE RECURSOSAUDITORIA DE RECURSOS
RECURSOS FINANCERSRECURSOS FINANCERS

�� Capacitat dCapacitat d’’endeutament de lendeutament de l’’empresa i empresa i 
generacigeneracióó de recursos internsde recursos interns

�� Capacitat dCapacitat d’’inversiinversióó

�� Capacitat de resistCapacitat de resistèència als cicles ncia als cicles 
econòmicseconòmics

INDICADORS CLAU:INDICADORS CLAU:

�� RRààtio dtio d’’endeutamentendeutament

�� Flux de caixa (Flux de caixa (cash flowcash flow)) net / actiu fixnet / actiu fix

RECURSOS FRECURSOS FÍÍSICSSICS

�� DimensiDimensióó, localitzaci, localitzacióó, sofisticaci, sofisticacióó ttèècnica i cnica i 
flexibilitat de planta i equipflexibilitat de planta i equip

�� LocalitzaciLocalitzacióó i usos alternatius de terrenys i i usos alternatius de terrenys i 
dd’’edificisedificis

�� Reserves de matReserves de matèèries primeresries primeres

INDICADORS CLAU:INDICADORS CLAU:

�� Valor de revenda dValor de revenda d’’actius fixosactius fixos

�� ObsolescObsolescèència de bncia de bééns dns d’’equipequip

�� DimensiDimensióó de les plantesde les plantes

�� Usos alternatius dels actius fixosUsos alternatius dels actius fixos

RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS

�� Entrenament i experiEntrenament i experièència dels empleatsncia dels empleats

�� LL’’adaptabilitat dels empleatsadaptabilitat dels empleats

�� CompromCompromíís dels empleatss dels empleats

INDICADORS CLAU:INDICADORS CLAU:

�� Qualificacions professionals, tQualificacions professionals, tèècniques i cniques i 
educatives dels empleatseducatives dels empleats

�� Nivells retributius respecte a la mitjana de la Nivells retributius respecte a la mitjana de la 
indindúústriastria

RECURSOS TECNOLÒGICSRECURSOS TECNOLÒGICS

�� Tecnologia protegida per patents, drets dTecnologia protegida per patents, drets d’’autor autor 
i secrets industrialsi secrets industrials

�� Recursos per a la innovaciRecursos per a la innovacióó (mitjans per a la (mitjans per a la 
recerca, personal cientrecerca, personal cientíífic i tfic i tèècnic)cnic)

INDICADORS CLAU:INDICADORS CLAU:

�� EmpleatsEmpleats

RECURSOS ORGANITZATIUSRECURSOS ORGANITZATIUS

�� ReputaciReputacióó davant de clients i provedavant de clients i proveïïdorsdors

INDICADORS CLAU:INDICADORS CLAU:

�� Reconeixement de marca (permet el sobrepreu)Reconeixement de marca (permet el sobrepreu)

�� RepeticiRepeticióó de compresde compres



Auditoria de recursos i identificaciAuditoria de recursos i identificacióó de capacitatsde capacitats
EINES DEINES D’’IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓ I ANI ANÀÀLISI DE CAPACITATSLISI DE CAPACITATS

Cadena de valor de lCadena de valor de l’’empresaempresa

Infraestructura de l’empresa

Direcció de recursos humans

Desenvolupament tecnològic

Aprovisionament

Activitats de 
suport

Activitats primàries

Marge

Logística 
interna

Operació Logística 
externa

Màrqueting 
i vendes

Servei 
postvenda
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Auditoria de recursos i identificaciAuditoria de recursos i identificacióó de capacitatsde capacitats
EINES DEINES D’’IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓ I ANI ANÀÀLISI DE CAPACITATSLISI DE CAPACITATS

Cadena de valor de lCadena de valor de l’’empresaempresa

Cadenes de valor 
dels proveïdors

Cadenes de 
valor dels clients

Cadenes de 
valor dels canals

Cadena de 
valor de 

l’empresa

4.2. M4.2. M4.2. M4.2. Mèèèètodes dtodes dtodes dtodes d’’’’ananananààààlisilisilisilisi



Fonts dFonts dFonts dFonts d’’’’avantatges competitiusavantatges competitiusavantatges competitiusavantatges competitius

CRITERISCRITERIS RELACIONSRELACIONS

OptimitzaciOptimitzacióó: reducci: reduccióó de de 
costos en l'execucicostos en l'execucióó de les de les 

activitatsactivitats

Vincles horitzontalsVincles horitzontals: relacions entre : relacions entre 
activitats de la cadena de lactivitats de la cadena de l’’empresa: empresa: 

entre activitats primentre activitats primààries o entre ries o entre 
primprimààries i secundries i secundààriesries

CoordinaciCoordinacióó: relacions entre : relacions entre 
les diferents activitats de la les diferents activitats de la 

cadena de valorcadena de valor

Vincles verticalsVincles verticals: relacions entre les : relacions entre les 
activitats de la cadena de lactivitats de la cadena de l’’empresa i la empresa i la 

dels provedels proveïïdors i/o clientsdors i/o clients



Auditoria de recursos i identificaciAuditoria de recursos i identificacióó de capacitatsde capacitats
EINES DEINES D’’IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓ I ANI ANÀÀLISI DE CAPACITATSLISI DE CAPACITATS

Cadena de valor de lCadena de valor de l’’empresaempresa

Tipus de relació Tipus d’activitat Exemple

Interna primària-primària Coordinació entre departaments
(vincles (p. e.: logística interna i producció)
horitzontals) primària-suport Sistemes de treball assistit per ordinador

(tecnologia i producció)
suport-suport Innovació per a 

persones i capacitats
(recursos humans i tecnologia)

Externa integració vertical Ampliar la propietat a activitats de la
(vincles cadena proveïdor / client
verticals)

Especificació i control...  Compliment del proveïdor/ distribuïdor

Reconfigurar la cadena de ... Eliminant activitats
valor

Aliances estratègiques amb proveïdors, clients, subcontractistes

4.2. M4.2. M4.2. M4.2. Mèèèètodes dtodes dtodes dtodes d’’’’ananananààààlisilisilisilisi



Reptes de lReptes de l’’entorn i valor estratentorn i valor estratèègic de les capacitats gic de les capacitats 
distintives de ldistintives de l’’empresaempresa

�� Els reptes de lEls reptes de l’’entorn es corresponen amb amenaces o entorn es corresponen amb amenaces o 
oportunitats, tot dependent de la nostra capacitat per a feroportunitats, tot dependent de la nostra capacitat per a fer--les les 
front o aprofitar la situacifront o aprofitar la situacióó

�� El El VALORVALOR dels recursos i les capacitats de la nostra empresa dels recursos i les capacitats de la nostra empresa 
depdepèèn de com es fa front als reptes de ln de com es fa front als reptes de l’’entornentorn

 FACTORS ESTRATÈGICS DE L’ENTORN 

RECURSOS I 
CAPACITATS 

Preocupació salut 
Restriccions 
exportació 

Canvi demogràfic 
Fragmentació 

proveïdors 
Concentració de 

clients  + -  

Capacitat d’innovació -- - --  - 0 6  
Imatge de marca + + - + + 4 1  
Qualitat de la producció  +   + 2 0  
Polítiques 
d’aprovisionament 

+ ++  ++  5 0  

         
         

+ 
- 

2 
2 

4 
1 

0 
3 

3 
0 

3 
1 

   

 

Amenaça important 
d’acord amb les nostres 
capacitats

Punt feble important

Competència valuosa que 
contribueix a evitar 
amenaces i aprofitar 
oportunitats

4.2. M4.2. M4.2. M4.2. Mèèèètodes dtodes dtodes dtodes d’’’’ananananààààlisilisilisilisi



Reptes de lReptes de l’’entorn i valor estratentorn i valor estratèègic de les capacitats gic de les capacitats 
distintives de ldistintives de l’’empresaempresa

�� Eines de comparaciEines de comparacióó ((RARESA O ESCASSESARARESA O ESCASSESA))

�� Perfil estratPerfil estratèègicgic
�� ComparaciComparacióó diferents diferents 

indicadors d'eficiindicadors d'eficièència ncia 
o de valoro de valor

 
Indicadors Feble Mitjà Fort 
   1 2 3 4 5 
Activitats comercials / màrqueting     

– Mercat: quota de mercat   
– Competitivitat del preu   
– Posicionament de la marca   
...   

Activitats d’operacions     
– Costos productius variables   
– Qualitat final del producte   
– Utilització de la capacitat   
...   

Capacitats financeres     
– Estructura financera   
– Rendibilitat de les inversions   
– Costos financers   
...   

Capacitats tecnològiques     
– Nombre d’innovacions   
– Desenvolupament tecnològic   
...   

 
Perfil empresa Perfil ideal Perfil competència 

4.2. M4.2. M4.2. M4.2. Mèèèètodes dtodes dtodes dtodes d’’’’ananananààààlisilisilisilisi



Sostenibilitat dels avantatges competitius de lSostenibilitat dels avantatges competitius de l’’empresaempresa

�� A mA méés de les qs de les qüüestions del valor i de lestions del valor i de l’’escassesa dels recursos i escassesa dels recursos i 
les capacitats, cal considerar....les capacitats, cal considerar....

�� La qLa qüüestiestióó de la imitacide la imitacióó
�� Formes dFormes d’’imitaciimitacióó

�� Còpia / rCòpia / rèèplicaplica
�� SubstituciSubstitucióó

�� Barreres a la imitaciBarreres a la imitacióó
�� Condicions històriques Condicions històriques úúniques niques 

�� Els avantatges competitius estan determinats per situacions Els avantatges competitius estan determinats per situacions 
passades que difpassades que difíícilment es poden tornar a donar...cilment es poden tornar a donar...

�� AmbigAmbigüüitat causal itat causal 
�� No No éés fs fààcil determinar quina cil determinar quina éés la font dels avantatges competitius...s la font dels avantatges competitius...

�� Complexitat social Complexitat social 
�� Relacions socialment complexes, cultura organitzativa, reputaciRelacions socialment complexes, cultura organitzativa, reputacióó

entre els clients o proveentre els clients o proveïïdors...dors...
�� Patents? Patents? 

�� En algunes indEn algunes indúústries poden protegir a lstries poden protegir a l’’empresa de la imitaciempresa de la imitacióó... ... 
�� En altres indEn altres indúústries pot passar just al contraristries pot passar just al contrari

4.2. M4.2. M4.2. M4.2. Mèèèètodes dtodes dtodes dtodes d’’’’ananananààààlisilisilisilisi



Sostenibilitat dels avantatges competitius de lSostenibilitat dels avantatges competitius de l’’empresaempresa

�� La qLa qüüestiestióó de l'apropiativitat i de lde l'apropiativitat i de l’’organitzaciorganitzacióó

�� EstEstàà organitzada lorganitzada l’’empresa de manera que puga aprofitar tot empresa de manera que puga aprofitar tot 
el potencial dels seus recursos i les seues capacitats?el potencial dels seus recursos i les seues capacitats?

�� Tenir lTenir l’’organitzaciorganitzacióó apropiada (sistemes de control, informaciapropiada (sistemes de control, informacióó, , 
remuneraciremuneracióó, etc.) constitueix un aspecte clau per al millor , etc.) constitueix un aspecte clau per al millor 
aprofitament del potencial dels recursos i les capacitats aprofitament del potencial dels recursos i les capacitats 

�� Pot lPot l’’empresa retenir els seus avantatges encara que es empresa retenir els seus avantatges encara que es 
perden alguns recursos concrets?perden alguns recursos concrets?

�� LL’’amplitud i la complexitat de les interrelacions entre diferents amplitud i la complexitat de les interrelacions entre diferents 
recursos i capacitats fan mrecursos i capacitats fan méés difs difíícil que es perden els cil que es perden els 
avantatges competitiusavantatges competitius

�� LL’’empresa ha de retenir les persones clau o assegurarempresa ha de retenir les persones clau o assegurar--se de se de 
que els avantatges no resideixen en uns pocs individusque els avantatges no resideixen en uns pocs individus

4.2. M4.2. M4.2. M4.2. Mèèèètodes dtodes dtodes dtodes d’’’’ananananààààlisilisilisilisi



4.2. M4.2. M4.2. M4.2. Mèèèètodes dtodes dtodes dtodes d’’’’ananananààààlisilisilisilisi

• Sostenibilitat dels avantatges competitius de 
l’empresa

• Anàlisi VRIO
A B1 B2 C 

Recursos i capacitats 
Quins d’aquests recursos i capacitats  

podrien contribuir a: 
Quines seran fonts d’avantatges competitius 

sostenibles 

(fonts d’avantatges i bases 
de l’estratègia) Reduir costos 

Afegir valor en termes de 
percepció dels clients 

Valuós Escàs Difícil 
d’imitar 

Explotat per 
l’organització 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



4.3. Integració de l’anàlisi interna i 
externa: anàlisi DAFO

�� TTèècnica de diagnòstic de lcnica de diagnòstic de l’’empresaempresa::
�� Fortaleses i debilitats (febleses): anFortaleses i debilitats (febleses): anààlisi internalisi interna
�� Oportunitats i amenaces: anOportunitats i amenaces: anààlisi externalisi externa

�� ObjectiusObjectius::
�� Mantenir i reforMantenir i reforççar les fortalesesar les fortaleses
�� Eliminar o reduir les feblesesEliminar o reduir les febleses
�� AprofitarAprofitar--se de les oportunitatsse de les oportunitats
�� DefensarDefensar--se de les amenacesse de les amenaces

�� ResultatResultat::
�� Potencial intern i extern de lPotencial intern i extern de l’’empresa respecte als seus empresa respecte als seus 

competidorscompetidors



AnAnAnAnààààlisi DAFOlisi DAFOlisi DAFOlisi DAFO

Oportunitats i
amenaces

Fortaleses i
Debilitats 

Entorn

Recursos i
capacitats

Estratègia

Anàlisi
externa

Anàlisi
interna

Ajust DAFO



Aspectes que cal estudiarAspectes que cal estudiarAspectes que cal estudiarAspectes que cal estudiar
FORTALESESFORTALESES

•• Capacitats clausCapacitats claus
•• Recursos financers adequatsRecursos financers adequats
•• Bona imatge de lBona imatge de l’’empresaempresa
•• Reconegut lReconegut lííder en el mercatder en el mercat
•• EstratEstratèègies funcionals clausgies funcionals claus
•• AccAccéés a economies ds a economies d’’escalaescala
•• Avantatges en costosAvantatges en costos
•• DirecciDireccióó capacitadacapacitada
•• Habilitats tecnològiquesHabilitats tecnològiques
•• Millors campanyes de publicitatMillors campanyes de publicitat

DEBILITATSDEBILITATS
•• InexistInexistèència de capacitats clausncia de capacitats claus
•• Falta de recursos financersFalta de recursos financers
•• Mala imatge de lMala imatge de l’’empresaempresa
•• Falta de reconeixements del mercatFalta de reconeixements del mercat
•• EstratEstratèègies mal definidesgies mal definides
•• AbundAbundàància de problemesncia de problemes
•• Retard en R+DRetard en R+D
•• LLíínies de productes limitadesnies de productes limitades
•• Costos mCostos méés altss alts
•• Personal poc qualificatPersonal poc qualificat

OPORTUNITATSOPORTUNITATS
•• ExistExistèència de barreres dncia de barreres d’’entradaentrada
•• InexistInexistèència de substitutiusncia de substitutius
•• DisminuciDisminucióó de competidorsde competidors
•• Poder negociador baix dels clientsPoder negociador baix dels clients
•• Creixement del sectorCreixement del sector
•• FragmentaciFragmentacióó del sectordel sector
•• Incentius fiscalsIncentius fiscals
•• Mesures de foment de la contractaciMesures de foment de la contractacióó
•• SituaciSituacióó econòmica favorableeconòmica favorable
•• ReducciReduccióó dels tipus ddels tipus d’’interinterèèss

AMENACESAMENACES
•• Entrada de nous competidorsEntrada de nous competidors
•• ApariciAparicióó de substitutiusde substitutius
•• Augment dels competidorsAugment dels competidors
•• Poder alt negociador dels clientsPoder alt negociador dels clients
•• DisminuciDisminucióó de la demandade la demanda
•• ConcentraciConcentracióó del sectordel sector
•• Restriccions pressupostRestriccions pressupostààriesries
•• TrTrààmits administratius altsmits administratius alts
•• PressiPressióó dels sindicatsdels sindicats
•• Augment dels tipus dAugment dels tipus d’’interinterèèss



EstratEstratEstratEstratèèèègies proposades  / matriu DAFOgies proposades  / matriu DAFOgies proposades  / matriu DAFOgies proposades  / matriu DAFO

DebilitatsDebilitats FortalesaFortalesa

AmenaAmenaççaa ACCIACCIÓÓ DE DE 
SUPERVIVSUPERVIVÈÈNCIANCIA

ACCIACCIÓÓ
DEFENSIVADEFENSIVA

OportunitatOportunitat ACCIACCIÓÓ
ADAPTATIVAADAPTATIVA

ACCIACCIÓÓ
OFENSIVAOFENSIVA



TEMA 5: ESTRATÈGIES CORPORATIVES

DIRECCIDIRECCIÓÓ GENERAL I GENERAL I 
ESTRATESTRATÈÈGIA DE LGIA DE L’’EMPRESAEMPRESA

Curs 2011/2012Curs 2011/2012

Grau en Finances i ComptabilitatGrau en Finances i Comptabilitat



Tema 5: Opcions estratTema 5: Opcions estratèègiques (I): giques (I): 
estratestratèègies corporativesgies corporatives

5.1. Marc per al disseny de l5.1. Marc per al disseny de l’’estratestratèègia gia 
5.2. Decisions sobre l5.2. Decisions sobre l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat
5.3. Matrius de negocis: BCG i tutela5.3. Matrius de negocis: BCG i tutela
5.4. Decisions sobre les modalitats de creixement5.4. Decisions sobre les modalitats de creixement

Objectius:Objectius:
ConConèèixer els diferents tipus dixer els diferents tipus d’’opcions estratopcions estratèègiquesgiques
que poden formular les empresesque poden formular les empreses

Bibliografia:Bibliografia:
Grant, R. M. (2006): capGrant, R. M. (2006): capíítols 2, 12, 14 i 15tols 2, 12, 14 i 15
Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006): capJohnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006): capíítols 5, 6 i 7tols 5, 6 i 7
Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capNavas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capíítols 11 al 16tols 11 al 16
Ventura, J. (2008): capVentura, J. (2008): capíítols 14, 15 i 16tols 14, 15 i 16



5.1. Marc per al disseny de l5.1. Marc per al disseny de l’’estratestratèègiagia

�� On competirOn competiràà ll’’empresa?empresa?
�� Activitat o activitats que Activitat o activitats que 

cal realitzar: cal realitzar: negocisnegocis
�� ÀÀmbit geogrmbit geogrààfic fic 

dd’’actuaciactuacióó:: mercatsmercats

�� Quins arguments Quins arguments 
competitius utilitzarcompetitius utilitzaràà??

�� Per als diferents negocisPer als diferents negocis
�� Basats en els costos o en Basats en els costos o en 

la diferenciacila diferenciacióó

�� Quines opcions o Quines opcions o 
instruments utilitzarinstruments utilitzaràà??

�� Modalitats de Modalitats de 
desenvolupament desenvolupament 
estratestratèègicgic

�� Opcions estratOpcions estratèègiquesgiques

LL’’EMPRESA HA DE EMPRESA HA DE 
FORMULAR LES FORMULAR LES 

QQÜÜESTIONS ESTIONS 
SEGSEGÜÜENTS PER A ENTS PER A 

DISSENYAR LA DISSENYAR LA 
SEUA SEUA 

ESTRATESTRATÈÈGIAGIA

Les respostes a aquestes qüestions

estaran influïdes per:
Les condicions de l’entorn 

Les condicions internes de l’empresa



5.1. Marc per al disseny de l5.1. Marc per al disseny de l’’estratestratèègiagia

On competirOn competirOn competirOn competiràààà llll’’’’empresa?empresa?empresa?empresa?

�� Decisions relacionades amb els negocisDecisions relacionades amb els negocis

�� EspecialitzaciEspecialitzacióó / expansi/ expansióó / diversificaci/ diversificacióó

�� InternalitzaciInternalitzacióó / externalitzaci/ externalitzacióó

�� Decisions relacionades amb els mercats:Decisions relacionades amb els mercats:

�� ExpansiExpansióó o desenvolupament de mercatso desenvolupament de mercats

�� InternacionalitzaciInternacionalitzacióó (deslocalitzaci(deslocalitzacióó))



5.1. Marc per al disseny de l5.1. Marc per al disseny de l’’estratestratèègiagia

Quins arguments competitius utilitzarQuins arguments competitius utilitzarQuins arguments competitius utilitzarQuins arguments competitius utilitzaràààà????

�� DeterminaciDeterminacióó dels arguments competitiusdels arguments competitius

�� Arguments basats en els costosArguments basats en els costos

�� Arguments basats en la diferenciaciArguments basats en la diferenciacióó

�� Opcions estratOpcions estratèègiques (tema 6):giques (tema 6):

�� EstratEstratèègia de lideratge en costosgia de lideratge en costos

�� EstratEstratèègia de diferenciacigia de diferenciacióó

�� EstratEstratèègia mixtagia mixta



5.1. Marc per al disseny de l5.1. Marc per al disseny de l’’estratestratèègiagia

Quines opcions o instruments utilitzarQuines opcions o instruments utilitzarQuines opcions o instruments utilitzarQuines opcions o instruments utilitzaràààà llll’’’’empresa?empresa?empresa?empresa?

�� DeterminaciDeterminacióó de les modalitats de desenvolupament de les modalitats de desenvolupament 
estratestratèègic que cal realitzargic que cal realitzar
�� Segons on competirSegons on competiràà
�� Segons l'argument competitiu amb el qual Segons l'argument competitiu amb el qual 

competircompetiràà

�� Opcions estratOpcions estratèègiques:giques:

�� Desenvolupament intern / desenvolupament externDesenvolupament intern / desenvolupament extern

�� FusiFusióó / adquisici/ adquisicióó / absorci/ absorcióó

�� Sanejament / collita / desinversiSanejament / collita / desinversióó / liquidaci/ liquidacióó

�� Aliances estratAliances estratèègiquesgiques



5.2. Decisions sobre l5.2. Decisions sobre l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat

EspecialitzaciEspecialitzaciEspecialitzaciEspecialitzacióóóó enfront de enfront de enfront de enfront de diversificacidiversificacidiversificacidiversificacióóóó::::

�� DecisiDecisióó en el nivell de len el nivell de l’’estratestratèègia corporativagia corporativa

�� Opcions estratOpcions estratèègiques (vector de creixement giques (vector de creixement 
dd’’Ansoff: binomi productesAnsoff: binomi productes--mercats):mercats):
�� EspecialitzaciEspecialitzacióó: l: l’’empresa desenvolupa la seua empresa desenvolupa la seua 

activitat en un negoci activitat en un negoci úúnic nic 
�� ExpansiExpansióó: l: l’’empresa afegeix nous productes o empresa afegeix nous productes o 

nous mercatsnous mercats
�� DiversificaciDiversificacióó: l: l’’empresa afegeix nous productes i empresa afegeix nous productes i 

nous mercatsnous mercats



5.2. Decisions sobre l5.2. Decisions sobre l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat

VisiVisióó dindinààmica de lmica de l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat

Matriu de creixement dMatriu de creixement d’’Ansoff (1965)Ansoff (1965)

ProductesProductes

ActualsActuals NousNous

MercatsMercats

ActualsActuals ConsolidaciConsolidacióó Desenvolupament Desenvolupament 
de productesde productes

NousNous
Desenvolupament de Desenvolupament de 

mercatsmercats DiversificaciDiversificacióó

ÀÀÀÀmbit dmbit dmbit dmbit d’’’’activitatactivitatactivitatactivitat



5.2. Decisions sobre l5.2. Decisions sobre l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat
La diversificaciLa diversificaciLa diversificaciLa diversificacióóóó::::

�� EstratEstratèègia mgia méés arriscadas arriscada

�� Recerca de sinergies: compartir recursos i capacitats entre Recerca de sinergies: compartir recursos i capacitats entre 
negocis o activitatsnegocis o activitats

�� Motius per a diversificarMotius per a diversificar--se:se:

�� Buscar noves oportunitats de mercatBuscar noves oportunitats de mercat

�� Reduir el risc global de lReduir el risc global de l’’empresaempresa

�� Invertir els excedents financers de lInvertir els excedents financers de l’’empresaempresa

�� ReforReforççar la posiciar la posicióó competitiva de lcompetitiva de l’’empresaempresa

�� Inconvenients de la diversificaciInconvenients de la diversificacióó::

�� MMéés complexitat organitzativas complexitat organitzativa

�� CompetCompetèència entre divisions (per assignacincia entre divisions (per assignacióó de de 
recursos)recursos)

�� Canvi organitzatiu cap a estructures divisionalsCanvi organitzatiu cap a estructures divisionals



5.2. Decisions sobre l5.2. Decisions sobre l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat

�� DiversificaciDiversificacióó relacionadarelacionada::
�� Sinergies de tot tipus: funcionalsSinergies de tot tipus: funcionals
�� ReducciReduccióó de costos: economies dde costos: economies d’’escalaescala
�� Tipus: horitzontal i vertical (integraciTipus: horitzontal i vertical (integracióó cap cap 

endavantendavant--enrere)enrere)

�� DiversificaciDiversificacióó no relacionadano relacionada::
�� Sinergies financeres: desviar recursosSinergies financeres: desviar recursos
�� Nova rendibilitat: activitat mNova rendibilitat: activitat méés rendibles rendible
�� Reduir el risc global de lReduir el risc global de l’’empresaempresa
�� Objectius de la direcciObjectius de la direccióó: estatus: estatus

Tipus de diversificaciTipus de diversificaciTipus de diversificaciTipus de diversificacióóóó::::



5.2. Decisions sobre l5.2. Decisions sobre l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat

�� Concepte:Concepte:
�� DecisiDecisióó dd’’externalitzarexternalitzar--internalitzarinternalitzar
�� ExtensiExtensióó de la cadena de valor de lde la cadena de valor de l’’empresaempresa
�� Reduir els costos de transacciReduir els costos de transaccióó de lde l’’empresaempresa

�� Variables:Variables:
�� Amplitud: nombre dAmplitud: nombre d’’activitats diferents de lactivitats diferents de l’’empresaempresa
�� Nombre dNombre d’’estadis de la cadena de valor cobertsestadis de la cadena de valor coberts
�� Modalitat: grau dModalitat: grau d’’integraciintegracióó de cadascuna de les activitatsde cadascuna de les activitats
�� Forma dForma d’’integraciintegracióó: horitzontal: horitzontal--vertical i totalvertical i total--parcialparcial

�� Inconvenients:Inconvenients:
�� Requereix quantitats elevades de capitalRequereix quantitats elevades de capital
�� Redueix la flexibilitat de lRedueix la flexibilitat de l’’empresa a llarg terminiempresa a llarg termini
�� Afavoreix situacions de monopoli o oligopoliAfavoreix situacions de monopoli o oligopoli
�� Augmenta els costos fixos de producciAugmenta els costos fixos de produccióó de lde l’’empresaempresa

La integraciLa integraciLa integraciLa integracióóóó vertical:vertical:vertical:vertical:



Reparacions i 
manteniment

INTEGRACIÓ VERTICAL CAP ENRERE

DIVERSIFICACIÓ
HORITZONTAL

INTEGRACIÓ VERTICAL CAP ENDAVANT 

Productors de 
matèries primeres

Productors de 
components

Fabricants de 
maquinària

R+D en 
productes o 
processos

Proveïdors de 
matèries primeres

Proveïdors de 
components

Proveïdors de 
maquinària

Finançament

Transport

Productes 
substitutius

Productes 
complementari

s

AccessorisFabricant

Distribució / 
punts de venda

Transport Màrqueting

5.2. Decisions sobre l5.2. Decisions sobre l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat



5.2. Decisions sobre l5.2. Decisions sobre l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat

�� DesintegraciDesintegracióó vertical:vertical:

�� ProcProcéés invers a la integracis invers a la integracióó verticalvertical

�� Recentratge: abandRecentratge: abandóó de negocis que no sde negocis que no sóón centralsn centrals

�� ExternalitzaciExternalitzacióó dd’’activitats:activitats:

�� Abandonar les activitats que no sAbandonar les activitats que no sóón de valor per a n de valor per a 

ll’’empresaempresa

�� Signatura dSignatura d’’acords de cooperaciacords de cooperacióó amb altres amb altres 

empresesempreses

�� ““CadascCadascúú a la seua feinaa la seua feina””: especialitzaci: especialitzacióó

Opcions estratOpcions estratOpcions estratOpcions estratèèèègiques contrgiques contrgiques contrgiques contrààààries a la ries a la ries a la ries a la 
diversificacidiversificacidiversificacidiversificacióóóó::::



5.2. Decisions sobre l5.2. Decisions sobre l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat

�� La internacionalitzaciLa internacionalitzacióó suposa:suposa:

�� Ampliar el mercat de lAmpliar el mercat de l’’empresa: a altres paempresa: a altres païïsossos

�� Competir en un nou context: cultural, legislatiu, etc.Competir en un nou context: cultural, legislatiu, etc.

�� Nous costos: distNous costos: distàància geogrncia geogrààfica i psfica i psííquica, risc de canvi i risc de quica, risc de canvi i risc de 

papaíís.s.

�� Motius per a la internacionalitzaciMotius per a la internacionalitzacióó::

�� Factors dFactors d’’impuls (impuls (pushpush): saturaci): saturacióó del mercat nacional, dimensidel mercat nacional, dimensióó

mmíínima eficient, condicions desfavorables al panima eficient, condicions desfavorables al paíís ds d’’origen.origen.

�� Factors dFactors d’’estirada (estirada (pullpull): oportunitats d): oportunitats d’’altres mercats, recerca altres mercats, recerca 

d'avantatges comparatius, resposta a accions de competidors, d'avantatges comparatius, resposta a accions de competidors, 

clients o proveclients o proveïïdors.dors.

�� Altres motius (facilitadors): globalitzaciAltres motius (facilitadors): globalitzacióó, avan, avançços tecnològics, os tecnològics, 

subvencions o ajudes psubvencions o ajudes púúbliquesbliques

EstratEstratEstratEstratèèèègies dgies dgies dgies d’’’’internacionalitzaciinternacionalitzaciinternacionalitzaciinternacionalitzacióóóó::::



5.2. Decisions sobre l5.2. Decisions sobre l’à’àmbit dmbit d’’activitatactivitat

�� Opcions de creixement intern:Opcions de creixement intern:

�� ExportaciExportacióó ocasionalocasional

�� ExportaciExportacióó experimentalexperimental

�� ExportaciExportacióó regularregular

�� CreaciCreacióó de filials de vendade filials de venda

�� Empreses subsidiEmpreses subsidiààriesries

�� Opcions de creixement extern:Opcions de creixement extern:

�� Fusions, absorcions i adquisicionsFusions, absorcions i adquisicions

�� CreaciCreacióó de consorcis dde consorcis d’’exportaciexportacióó

�� CreaciCreacióó dd’’aliances daliances d’’empreses (empreses (joint venturesjoint ventures))

�� Participacions encreuadesParticipacions encreuades

Opcions dOpcions dOpcions dOpcions d’’’’internacionalitzaciinternacionalitzaciinternacionalitzaciinternacionalitzacióóóó::::



5.3. Les matrius estrat5.3. Les matrius estrat5.3. Les matrius estrat5.3. Les matrius estratèèèègiquesgiquesgiquesgiques

�� OrigenOrigen::
�� Inici dels anys setanta: planificaciInici dels anys setanta: planificacióó estratestratèègicagica
�� Consultores nordConsultores nord--americanesamericanes
�� Pensades per a les grans empreses multinacionalsPensades per a les grans empreses multinacionals

�� ObjectiuObjectiu::
�� Posicionament de lPosicionament de l’’empresa en relaciempresa en relacióó amb la competamb la competèència ncia 

per a cadascuna de les seues activitats o negocisper a cadascuna de les seues activitats o negocis

�� Classes de matrius estratClasses de matrius estratèègiquesgiques::
�� Matrius estMatrius estààndard: BCG i GEndard: BCG i GE
�� Matrius adaptades: orgMatrius adaptades: orgàànica i de posicionament estratnica i de posicionament estratèègicgic
�� Matrius tuteladesMatrius tutelades



5.3.1. Matrius estrat5.3.1. Matrius estrat5.3.1. Matrius estrat5.3.1. Matrius estratèèèègiques estgiques estgiques estgiques estààààndardndardndardndard

Matriu del BCGMatriu del BCG

�� Dues dimensions:Dues dimensions:
�� PosiciPosicióó competitivacompetitiva
�� Atractiu del mercatAtractiu del mercat

�� Dues variables:Dues variables:
�� Quota de mercatQuota de mercat
�� Taxa de creixementTaxa de creixement

�� Dues posicions:Dues posicions:
�� AltaAlta
�� BaixaBaixa

Matriu Matriu GEGE--MckinseyMckinsey

Dues dimensions:Dues dimensions:
PosiciPosicióó competitivacompetitiva
Atractiu del mercatAtractiu del mercat

Variables mVariables múúltiplesltiples
(vegeu la taula)(vegeu la taula)

Tres posicions:Tres posicions:
AltaAlta
MitjanaMitjana
BaixaBaixa



Matriu del BCGMatriu del BCGMatriu del BCGMatriu del BCG

Quota de 
mercat baixa

Quota de 
mercat alta

Creixement 
del mercat alt

Creixement 
mercat baix $

?

X



Variables que determinen la posiciVariables que determinen la posiciVariables que determinen la posiciVariables que determinen la posicióóóó
competitiva de lcompetitiva de lcompetitiva de lcompetitiva de l’’’’empresaempresaempresaempresa

VariablesVariables PesPes AvaluaciAvaluacióó Nota ponderadaNota ponderada

Quota de mercatQuota de mercat
Taxa de creixementTaxa de creixement
Gamma de productesGamma de productes
ForForçça de vendesa de vendes
Preu competitiuPreu competitiu
EficEficààcia de la promocicia de la promocióó
LocalitzaciLocalitzacióó de les vendesde les vendes
Capacitat de producciCapacitat de produccióó
ProductivitatProductivitat
Efecte experiEfecte experièènciancia
Cost de les matCost de les matèèries primeresries primeres
Qualitat dels productesQualitat dels productes

0,050,05
0,100,10

0,0050,005
0,100,10
0,150,15
0,050,05
0,100,10
0,100,10
0,150,15
0,050,05
0,100,10

33
33
44
44
55
33
22
44
55
44
55

0,150,15
0,300,30
0,200,20
0,400,40
0,750,75
0,150,15
0,200,20
0,400,40
0,750,75
0,200,20
0,500,50



Variables que determinen el grau Variables que determinen el grau Variables que determinen el grau Variables que determinen el grau 
dddd’’’’atractiu del sectoratractiu del sectoratractiu del sectoratractiu del sector

VariablesVariables PesPes AvaluaciAvaluacióó Nota ponderadaNota ponderada

DimensiDimensióó
CreixementCreixement
PreuPreu
Estructura competitivaEstructura competitiva
AprofitamentAprofitament
InflaciInflacióó
CarCarààcter estacionaricter estacionari
MaduresaMaduresa
DiferenciaciDiferenciacióó dels mercatsdels mercats
SolvSolvèència de la clientelancia de la clientela
TendTendèències socialsncies socials
Clima socialClima social

0,100,10
0,200,20
0,050,05
0,050,05
0,100,10
0,050,05
0,150,15
0,150,15
0,050,05
0,100,10

--
--

33
44
22
55
55
55
22
44
44
33
--
--

0,300,30
0,800,80
0,100,10
0,250,25
0,500,50
0,250,25
0,300,30
0,600,60
0,200,20
0,300,30

--
--



Matriu General ElectricMatriu General ElectricMatriu General ElectricMatriu General Electric----McKinseyMcKinseyMcKinseyMcKinsey

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Posició
competitiva 

baixa

Posició
competitiva 

mitjana

Posició
competitiva 

alta

Atractiu del 
sector baix

Atractiu del 
sector mitjà

Atractiu del 
sector alt



Accions estratAccions estratAccions estratAccions estratèèèègiques de lesgiques de lesgiques de lesgiques de les
matrius estmatrius estmatrius estmatrius estààààndard (per ndard (per ndard (per ndard (per activitats))))

Matriu BCGMatriu BCG

�� Invertir: activitats Invertir: activitats 
estrellaestrella

�� Mantenir: activitats Mantenir: activitats 
generadores de caixageneradores de caixa

�� Desinvertir: activitats Desinvertir: activitats 
desastredesastre

�� Estudiar cada cas: Estudiar cada cas: 
activitats dilemesactivitats dilemes

Matriu GEMatriu GE--MckinseyMckinsey

Invertir: activitats Invertir: activitats 
guanyadoresguanyadores

Abandonar: activitats Abandonar: activitats 
perdedoresperdedores

Estudiar cada cas: Estudiar cada cas: 
activitats intermactivitats intermèèdiesdies



5.3.2. Matrius estrat5.3.2. Matrius estrat5.3.2. Matrius estrat5.3.2. Matrius estratèèèègiques giques giques giques 
adaptadesadaptadesadaptadesadaptades

Matriu ADLMatriu ADL

�� Tres dimensions:Tres dimensions:
�� PosiciPosicióó competitivacompetitiva
�� Atractiu del sectorAtractiu del sector
�� Cicle de vidaCicle de vida

�� Variables mVariables múúltiplesltiples
�� Quatre posicions:Quatre posicions:

�� Marginal, dMarginal, dèèbil, bil, 
favorable, forta i favorable, forta i 
dominantdominant

�� Fases cicle de vidaFases cicle de vida

Posicionament estratPosicionament estratèègicgic

Quatre dimensions:Quatre dimensions:
Avantatge competitiuAvantatge competitiu
Atractiu del sectorAtractiu del sector
ForForçça financeraa financera
Estabilitat de lEstabilitat de l’’entornentorn

MMúúltiples variablesltiples variables
Dues posicions:Dues posicions:

AltaAlta
BaixaBaixa



Matriu ADLMatriu ADLMatriu ADLMatriu ADL

Dominant

Fort

Favorable

Dèbil

Marginal

Introducció Creixement Maduresa Declivi

Desenvo-
lupament

Natural

Selecció

Abandó



Matriu de posicionament estratMatriu de posicionament estratMatriu de posicionament estratMatriu de posicionament estratèèèègicgicgicgic

Estabilitat de l’entorn

Força financera

Atractiu 
del sector

Posició
competitiva

Estratègia 
conservadora

Estratègia 
agressiva

Estratègia 
defensiva

Estratègia 
competitiva



Accions estratAccions estratAccions estratAccions estratèèèègiques de lesgiques de lesgiques de lesgiques de les
matrius adaptadesmatrius adaptadesmatrius adaptadesmatrius adaptades

Matriu ADLMatriu ADL

�� Invertir: activitats de Invertir: activitats de 
desenvolupament desenvolupament 
naturalnatural

�� Abandonar: activitats Abandonar: activitats 
dd’’abandabandóó

�� Estudiar cada cas: Estudiar cada cas: 
activitats de selecciactivitats de seleccióó

Posicionament estratPosicionament estratèègicgic

EstratEstratèègia conservadoragia conservadora

EstratEstratèègia agressivagia agressiva

EstratEstratèègia defensivagia defensiva

EstratEstratèègia competitivagia competitiva



Matrius de tutela: Matrius de tutela: Matrius de tutela: Matrius de tutela: 
diagrama de cartera ddiagrama de cartera ddiagrama de cartera ddiagrama de cartera d’’’’AshridgeAshridgeAshridgeAshridge

�� Utilitat: afavoreix lUtilitat: afavoreix l’’ajust entre negocis o activitatsajust entre negocis o activitats

�� Dues dimensionsDues dimensions::

�� AdequaciAdequacióó entre factors dentre factors d’è’èxit crxit críítics de negoci i els recursos tics de negoci i els recursos 
i les capacitats de li les capacitats de l’’empresaempresa

�� AdequaciAdequacióó entre oportunitats de tutela (de millora del entre oportunitats de tutela (de millora del 
negoci) de negoci i els recursos i les capacitats de lnegoci) de negoci i els recursos i les capacitats de l’’empresaempresa

�� Dues posicions: alta i baixaDues posicions: alta i baixa

�� Tipus de negocis i estratTipus de negocis i estratèègies que cal seguirgies que cal seguir::

�� Negocis llasts: intervenciNegocis llasts: intervencióó mmíínimanima
�� Negocis centrals: nucli de les estratNegocis centrals: nucli de les estratèègies futuresgies futures
�� Negocis extraterrestres: cal eixirNegocis extraterrestres: cal eixir--se'nse'n
�� Negocis trampa de valor: cada cas en particularNegocis trampa de valor: cada cas en particular



Matriu de tutela:Matriu de tutela:Matriu de tutela:Matriu de tutela:
representacirepresentacirepresentacirepresentacióóóó grgrgrgrààààficaficaficafica

Alt

Baix

Baix AltAjust op. tutela- recursos UEN

Ajust factors 
d’èxit - recursos 

UEN

UEN llasts UEN centrals

UEN 
extraterrestres

UEN trampa de 
valor



5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament

�� DistinciDistincióó::

�� Creixement: augment de la dimensiCreixement: augment de la dimensióó de lde l’’empresaempresa

�� Desenvolupament: evoluciDesenvolupament: evolucióó progressiva de lprogressiva de l’’empresaempresa

�� RelaciRelacióó entre creixement i dimensientre creixement i dimensióó::

�� Factor dFactor d’’identitat empresarial: classificaciidentitat empresarial: classificacióó de lde l’’empresa empresa 

segons la dimensisegons la dimensióó: micro, pime, gran: micro, pime, gran

�� Factor de competitivitat: economies dFactor de competitivitat: economies d’’escala, reducciescala, reduccióó de de 

costos (justificacicostos (justificacióó de les fusions en sectors determinats)de les fusions en sectors determinats)

�� Factor de contingFactor de contingèència: relacincia: relacióó dimensidimensióó--estructura estructura 

organitzativa de lorganitzativa de l’’empresaempresa

Desenvolupament i creixement de lDesenvolupament i creixement de lDesenvolupament i creixement de lDesenvolupament i creixement de l’’’’empresa:empresa:empresa:empresa:



5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament

�� Creixement intern:Creixement intern:

�� DefiniciDefinicióó: l: l’’empresa creix individualment a partir empresa creix individualment a partir 

dels seus recursos i les seues capacitatsdels seus recursos i les seues capacitats

�� Opcions: especialitzaciOpcions: especialitzacióó, expansi, expansióó, diversificaci, diversificacióó

�� Creixement externCreixement extern::

�� DefiniciDefinicióó: l: l’’empresa creix mitjanempresa creix mitjanççant lant l’ú’ús de s de 

recursos i capacitats drecursos i capacitats d’’altres empresesaltres empreses

�� Opcions: fusions i aliances estratOpcions: fusions i aliances estratèègiquesgiques

Tipus de creixement:Tipus de creixement:Tipus de creixement:Tipus de creixement:



Creixement intern enfront del creixement externCreixement intern enfront del creixement externCreixement intern enfront del creixement externCreixement intern enfront del creixement extern

Creixement internCreixement intern

�� IntervenciIntervencióó individualindividual

�� ProcProcéés ms méés lent i s lent i 
laborilaborióóss

�� Requereix menys Requereix menys 
inversionsinversions

�� TTéé menys riscmenys risc

�� ÉÉs reversibles reversible

Creixement externCreixement extern

IntervIntervéé amb altres amb altres 
empresesempreses

MMéés rs rààpidpid

Requereix mRequereix méés inversionss inversions

TTéé major riscmajor risc

En alguns casos En alguns casos éés s 
irreversibleirreversible



Creixement extern: Creixement extern: Creixement extern: Creixement extern: 
fusions enfront dfusions enfront dfusions enfront dfusions enfront d’’’’aliancesaliancesaliancesaliances

FusionsFusions
�� ConcentraciConcentracióó del del 

mercatmercat

�� Redueix la competRedueix la competèènciancia

�� RelaciRelacióó de dependde dependèència ncia 
entre les empresesentre les empreses

�� Xocs culturalsXocs culturals

�� Costos socialsCostos socials

�� ÉÉs irreversibles irreversible

AliancesAliances
DesconcentraciDesconcentracióó del del 
mercatmercat
Potencia la competPotencia la competèènciancia
Les empreses sLes empreses sóón n 
independentsindependents
Xocs culturalsXocs culturals
Comportaments Comportaments 
oportunistesoportunistes
ÉÉs reversibles reversible



5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament

�� Concepte:Concepte:

�� DissoluciDissolucióó de totes o algunes de les empresesde totes o algunes de les empreses

�� TransmissiTransmissióó de patrimonisde patrimonis

�� AgrupaciAgrupacióó en una entitat en una entitat úúnicanica

�� Classes de fusionsClasses de fusions::

�� Programades: reflexiProgramades: reflexióó estratestratèègica (BBVA a Amgica (BBVA a Amèèrica Llatina)rica Llatina)

�� No programades: no previstes, aprofitar oportunitats del mercatNo programades: no previstes, aprofitar oportunitats del mercat

�� Modalitats de fusionsModalitats de fusions::

�� FusiFusióó purapura

�� FusiFusióó per absorciper absorcióó

�� FusiFusióó amb aportaciamb aportacióó parcial dparcial d’’actiusactius

Fusions entre empreses:Fusions entre empreses:Fusions entre empreses:Fusions entre empreses:



5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament

�� ConcepteConcepte::

�� Acord entre dues o mAcord entre dues o méés empresess empreses

�� HHííbrid entre el mercat i lbrid entre el mercat i l’’empresaempresa

�� Relacions clientsRelacions clients--proveproveïïdors (verticals) i entre competidorsdors (verticals) i entre competidors

�� Tipus des del punt de vista contractualTipus des del punt de vista contractual::

�� FranquFranquíícia: fraccionament dcia: fraccionament d’’unitats operativesunitats operatives

�� SubcontractaciSubcontractacióó: relacions formals clients: relacions formals clients--proveproveïïdors (tdors (tèèxtil)xtil)

�� Consorcis: estructura pròpia per a la cooperaciConsorcis: estructura pròpia per a la cooperacióó (exportaci(exportacióó))

�� Joint venturesJoint ventures o aliances do aliances d’’empresa: empresa filla (Fagor)empresa: empresa filla (Fagor)

�� Tipus des del punt de vista funcional (activitat mTipus des del punt de vista funcional (activitat múúltipleltiple))::

�� Desenvolupament tecnològic: transferDesenvolupament tecnològic: transferèències, complementarietatsncies, complementarietats

�� OperaciOperacióó i logi logíísticastica

�� MMààrqueting, vendes i serveisrqueting, vendes i serveis

�� Recursos humansRecursos humans

Aliances estratAliances estratAliances estratAliances estratèèèègiques:giques:giques:giques:



5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament

�� AnorAnorèèxia organitzativaxia organitzativa::

�� DowsouzingDowsouzing: decreixement de l: decreixement de l’’empresaempresa

�� EscissiEscissióó: desconcentraci: desconcentracióó dd’’empresesempreses

�� OutsourzingOutsourzing: externalitzaci: externalitzacióó

�� EstratEstratèègies de sanejament (CAMP)gies de sanejament (CAMP)::

�� Reiniciar el creixement de lReiniciar el creixement de l’’empresaempresa

�� Frenar el declivi de lFrenar el declivi de l’’empresaempresa

�� EstratEstratèègies dgies d’’eixidaeixida::

�� EstratEstratèègia de collita: recollir els fruitsgia de collita: recollir els fruits

�� EstratEstratèègia de desinversigia de desinversióó: deixar d: deixar d’’invertir (Gas Naturalinvertir (Gas Natural--Endesa)Endesa)

�� EstratEstratèègia de liquidacigia de liquidacióó: abandonar l: abandonar l’’activitat (CAMP)activitat (CAMP)

Altres opcions estratAltres opcions estratAltres opcions estratAltres opcions estratèèèègiques de desenvolupamentgiques de desenvolupamentgiques de desenvolupamentgiques de desenvolupament



TEMA 6: ESTRATÈGIES COMPETITIVES

DIRECCIDIRECCIÓÓ GENERAL I GENERAL I 
ESTRATESTRATÈÈGIA DE LGIA DE L’’EMPRESAEMPRESA

Curs 2011/2012Curs 2011/2012

Grau en Finances i ComptabilitatGrau en Finances i Comptabilitat



Tema 6. Opcions estratTema 6. Opcions estratèègiques (II): giques (II): 
estratestratèègies competitivesgies competitives

6.1.6.1. EstratEstratèègies gengies genèèriques: lideratge en costos riques: lideratge en costos 
enfront de diferenciacienfront de diferenciacióó

6.2.6.2. LL’’estratestratèègia dgia d’’enfocament o de segmentacienfocament o de segmentacióó
6.3.6.3. El model del rellotge estratEl model del rellotge estratèègic: aportacions i gic: aportacions i 

limitacionslimitacions

Objectius:Objectius:
–– ConConèèixer els diferents tipus dixer els diferents tipus d’’estratestratèègies competitives de gies competitives de 

ll’’empresaempresa
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6.1. Estrat6.1. Estrat6.1. Estrat6.1. Estratèèèègies gengies gengies gengies genèèèèriques: lideratge en costos riques: lideratge en costos riques: lideratge en costos riques: lideratge en costos 
enfront de diferenciacienfront de diferenciacienfront de diferenciacienfront de diferenciacióóóó

�� Concepte dConcepte d’’avantatge competitiuavantatge competitiu::
�� LL’’empresa ha de ser diferent als seus competidorsempresa ha de ser diferent als seus competidors
�� LL’’empresa ha de ser superior als seus competidorsempresa ha de ser superior als seus competidors

�� CaracterCaracteríístiques d'un avantatge competitiustiques d'un avantatge competitiu::
�� Relacionat amb un factor clau dRelacionat amb un factor clau d’è’èxit en el sectorxit en el sector
�� Generar realment una diferGenerar realment una diferèència enfront dels competidorsncia enfront dels competidors
�� Ser sostenible en el tempsSer sostenible en el temps

�� Bases de les capacitats que fonamenten lBases de les capacitats que fonamenten l’’avantatge avantatge 
competitiu de lcompetitiu de l’’empresaempresa
�� EficiEficièència en costos: lideratge en costosncia en costos: lideratge en costos
�� GeneraciGeneracióó de valor afegit: diferenciacide valor afegit: diferenciacióó



Factors que fan perdurar un avantatge Factors que fan perdurar un avantatge Factors que fan perdurar un avantatge Factors que fan perdurar un avantatge 
competitiu:competitiu:competitiu:competitiu:

�� Barreres a la imitaciBarreres a la imitacióó::

�� Efecte experiEfecte experièència i informacincia i informacióó privilegiadaprivilegiada
�� PossessiPossessióó dd’’actius o recursos actius o recursos úúnicsnics
�� Coneixement protegit (patents, marques) i restriccions legalsConeixement protegit (patents, marques) i restriccions legals
�� AmbigAmbigüüitat causal: desconitat causal: desconèèixer lixer l’’existexistèència dncia d’’un avantatge un avantatge 

(del competidor o de la mateixa empresa)(del competidor o de la mateixa empresa)
�� Cultura de lCultura de l’’empresa i imatge externaempresa i imatge externa

�� Capacitat dCapacitat d’’imitaciimitacióó dels competidorsdels competidors::

�� Descobrir lDescobrir l’’empresa que tempresa que téé un avantatgeun avantatge
�� La motivaciLa motivacióó del competidor per a imitardel competidor per a imitar--lala
�� El diagnòstic o lEl diagnòstic o l’’ambigambigüüitat causalitat causal
�� LL’’adquisiciadquisicióó de recursos necessaris per a aconseguirde recursos necessaris per a aconseguir--lala

�� Dinamisme del sector (canvis):Dinamisme del sector (canvis):
�� Risc dRisc d’’obsolescobsolescèència alta: deixar de tenir un avantatgencia alta: deixar de tenir un avantatge



EstratEstratEstratEstratèèèègies competitives gengies competitives gengies competitives gengies competitives genèèèèriquesriquesriquesriques

AvantatgeAvantatge CostosCostos DiferenciaciDiferenciacióó

Sector Sector 
((ààmbit mbit 

competitiucompetitiu))

LIDERATGELIDERATGE
ENEN

COSTOSCOSTOS

DIFERENCIACIDIFERENCIACIÓÓ

Segment Segment 
((ààmbit mbit 

competitiucompetitiu))

ENFOCAMENTENFOCAMENT
AMB AMB 

COSTOSCOSTOS

ENFOCAMENT ENFOCAMENT 
AMBAMB

DIFERENCIACIDIFERENCIACIÓÓ



L'estratL'estratL'estratL'estratèèèègia de lideratge en costos:gia de lideratge en costos:gia de lideratge en costos:gia de lideratge en costos:

�� OrigenOrigen::
�� Anys 70: demanda > oferta i Anys 70: demanda > oferta i boomboom econòmiceconòmic
�� Resultat de lResultat de l’’aplicaciaplicacióó de lde l’’efecte experiefecte experièènciancia

�� DefiniciDefinicióó::
�� ReducciReduccióó dels costos de ldels costos de l’’empresaempresa
�� Es converteix en un avantatge quan els costos de lEs converteix en un avantatge quan els costos de l’’empresa sempresa sóón n 

inferiors als de la competinferiors als de la competèència (vegeu la figura)ncia (vegeu la figura)
�� Pot anar acompanyada dPot anar acompanyada d’’una estratuna estratèègia de preus baixos, però no gia de preus baixos, però no 

éés el mateix preus que costoss el mateix preus que costos

�� RequereixRequereix::
�� Control pressupostariControl pressupostari
�� Volums alts de producciVolums alts de produccióó i inversionsi inversions



Avantatge competitiu en costos:Avantatge competitiu en costos:Avantatge competitiu en costos:Avantatge competitiu en costos:

Marge Marge

Cost
Cost

Preu

Empresa 
A

Empresa 
B



Factors que afavoreixen un avantatge en Factors que afavoreixen un avantatge en Factors que afavoreixen un avantatge en Factors que afavoreixen un avantatge en 
costoscostoscostoscostos

�� Economies dEconomies d’’escala: disminuciescala: disminucióó dels costos unitarisdels costos unitaris

�� Efecte experiEfecte experièència: aprenentatge de tasquesncia: aprenentatge de tasques

�� Processos innovadors: en tecnologiaProcessos innovadors: en tecnologia

�� AccAccéés a mats a matèèries primeres i altres recursosries primeres i altres recursos

�� LocalitzaciLocalitzacióó adequada: costos de transportadequada: costos de transport

�� CooperaciCooperacióó amb els clients i proveamb els clients i proveïïdorsdors

�� Control de costos per part de lControl de costos per part de l’’empresaempresa

�� Ajustar la capacitat productiva a la demandaAjustar la capacitat productiva a la demanda



Riscos en el lideratge en costos:Riscos en el lideratge en costos:Riscos en el lideratge en costos:Riscos en el lideratge en costos:

�� Que la resta dQue la resta d’’empreses aconseguisquen una empreses aconseguisquen una 
reduccireduccióó de costos similarde costos similar

�� Que la reducciQue la reduccióó de costos no compense la pde costos no compense la pèèrdua de rdua de 
beneficis per falta de qualitatbeneficis per falta de qualitat

�� Que els clients demanen un producte / servei de mQue els clients demanen un producte / servei de méés s 
qualitatqualitat

�� Que aparega un lQue aparega un líímit a la reduccimit a la reduccióó de costosde costos



LLLL’’’’estratestratestratestratèèèègia de diferenciacigia de diferenciacigia de diferenciacigia de diferenciacióóóó::::

�� El client ha de percebre el producte / servei de El client ha de percebre el producte / servei de 
ll’’empresa com a diferentempresa com a diferent

�� La qualitat La qualitat éés un aspecte de la diferenciacis un aspecte de la diferenciacióó però no però no 
ll’ú’únicnic

�� Preus mPreus méés alts per a compensar ls alts per a compensar l’’augment de costos augment de costos 
produproduïïtsts

�� Requereix:Requereix:
�� Habilitat comercialitzadora i motivaciHabilitat comercialitzadora i motivacióó dels dels 

treballadorstreballadors
�� ReputaciReputacióó empresarial, sobretot en qualitatempresarial, sobretot en qualitat
�� Llarga tradiciLlarga tradicióó en el sector i forta coordinacien el sector i forta coordinacióó
�� Forta cooperaciForta cooperacióó en els canals de distribucien els canals de distribucióó



Avantatge en diferenciaciAvantatge en diferenciaciAvantatge en diferenciaciAvantatge en diferenciacióóóó::::

Preu
B

Preu
A

Marge

Marge

Cost
Cost

Empresa 
A

Empresa 
B



Factors que afavoreixen la diferenciaciFactors que afavoreixen la diferenciaciFactors que afavoreixen la diferenciaciFactors que afavoreixen la diferenciacióóóó

�� Procedents de caracterProcedents de caracteríístiques del productestiques del producte
�� Factors fFactors fíísics: dimensisics: dimensióó, forma, etc., forma, etc.
�� Factors de rendiments: fiabilitat, seguretatFactors de rendiments: fiabilitat, seguretat
�� Complements al producte principalComplements al producte principal
�� Factors intangibles: socials, psicològics, estFactors intangibles: socials, psicològics, estèèticstics

�� Procedents de caracterProcedents de caracteríístiques del mercatstiques del mercat
�� PercepciPercepcióó i valoracii valoracióó del producte i varietat de gustosdel producte i varietat de gustos
�� PreferPreferèències i necessitats dels clientsncies i necessitats dels clients

�� Procedents de caracterProcedents de caracteríístiques de lstiques de l’’empresaempresa
�� Forma de concebre o portar el negociForma de concebre o portar el negoci
�� Forma de relacionarForma de relacionar--se amb els clientsse amb els clients
�� ÈÈtica i prestigi de ltica i prestigi de l’’empresaempresa



Riscos en la diferenciaciRiscos en la diferenciaciRiscos en la diferenciaciRiscos en la diferenciacióóóó::::

�� Quan la diferQuan la diferèència de qualitat del nostre producte no ncia de qualitat del nostre producte no 
éés prou per a compensar la difers prou per a compensar la diferèència en preus: el ncia en preus: el 
client no client no éés fidel (banca: hipoteques Internet)s fidel (banca: hipoteques Internet)

�� Quan el client ja no veu el nostre producte com a Quan el client ja no veu el nostre producte com a 
diferent: canvi de preferdiferent: canvi de preferèènciesncies

�� GeneralitzaciGeneralitzacióó de la diferenciacide la diferenciacióó: imitaci: imitacióó de la de la 
competcompetèènciancia



Lideratge en costos enfront de diferenciació

�� Model de Porter (1980):Model de Porter (1980):
�� Lideratge de costos i diferenciaciLideratge de costos i diferenciacióó ssóón incompatiblesn incompatibles
�� LL’’empresa pot quedar empresa pot quedar ““atrapada a la meitatatrapada a la meitat””

�� JustificaciJustificacióó del model de Porter:del model de Porter:
�� La diferenciaciLa diferenciacióó requereix un augment de costosrequereix un augment de costos
�� Els recursos i les capacitats necessaris sEls recursos i les capacitats necessaris sóón diferentsn diferents

�� EvidEvidèència empncia empíírica:rica:
�� Empreses diversificades: complementarietat de productesEmpreses diversificades: complementarietat de productes
�� Empreses no diversificades: compatibilitat (estratEmpreses no diversificades: compatibilitat (estratèègia mixta)gia mixta)

�� Altres models alternatius: rellotge estratAltres models alternatius: rellotge estratèègicgic



�� Superioritat de les estratSuperioritat de les estratèègies gengies genèèriques enfront de les riques enfront de les 
““posicionades a la meitatposicionades a la meitat””

Performance
(ROI)

Dimensió: quota de mercat
Volum de producció

Estratègia d'enfocament 
/  diferenciació

Posicionament a la 
meitat

Estratègia de lideratge 
en costos

Estratègia 
d'enfocament 

Posicionament a la 
meitat

Estratègies de lideratge en 
costos / diferenciació

Wright

Porter

Posicionament a la meitatPosicionament a la meitatPosicionament a la meitatPosicionament a la meitat



6.2. L6.2. L6.2. L6.2. L’’’’estratestratestratestratèèèègia dgia dgia dgia d’’’’enfocamentenfocamentenfocamentenfocament

�� Dirigir lDirigir l’’activitat de lactivitat de l’’empresa cap a un segment empresa cap a un segment 
concret del mercatconcret del mercat

�� Cobrir les necessitats del client amb mCobrir les necessitats del client amb méés efectivitat s efectivitat 
que la competque la competèènciancia

�� Pot suposar una limitaciPot suposar una limitacióó en el creixement de en el creixement de 
ll’’empresaempresa

�� Es pot combinar amb el lideratge en costos o amb la Es pot combinar amb el lideratge en costos o amb la 
diferenciacidiferenciacióó



Condicions per a lCondicions per a lCondicions per a lCondicions per a l’’’’enfocamentenfocamentenfocamentenfocament

�� El segment El segment éés prou gran per a ser rendibles prou gran per a ser rendible

�� El segment tEl segment téé un bon potencial de creixementun bon potencial de creixement

�� El segment no El segment no éés crucial per a ls crucial per a l’è’èxit dels competidors xit dels competidors 
importantsimportants

�� LL’’empresa tempresa téé les capacitats i els recursos adequats les capacitats i els recursos adequats 
per a competir en el segmentper a competir en el segment

�� LL’’empresa tempresa téé una imatge i un prestigi entre els clients una imatge i un prestigi entre els clients 
dins del segmentdins del segment



Riscos de lRiscos de lRiscos de lRiscos de l’’’’enfocamentenfocamentenfocamentenfocament

�� Els competidors poden igualar lEls competidors poden igualar l’’empresa en el empresa en el 
segment de mercat: ampliacisegment de mercat: ampliacióó del segmentdel segment

�� Les preferLes preferèències i necessitats del clients del segment ncies i necessitats del clients del segment 
poden canviar cap al mercat global: desapareix el poden canviar cap al mercat global: desapareix el 
segmentsegment

�� Si el segment es converteix en atractiu per a altres Si el segment es converteix en atractiu per a altres 
empreses, aquestes poden entrar a competir en el empreses, aquestes poden entrar a competir en el 
segmentsegment



6.3. El 6.3. El 6.3. El 6.3. El rellotge estratrellotge estratrellotge estratrellotge estratèèèègicgicgicgic

V
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s 

pe
rc

eb
ut

Preu relatiu percebut

Alt

Mitjà

Baix

AltMitjàBaix

A

***

*** **
****



Rutes possibles per a lRutes possibles per a lRutes possibles per a lRutes possibles per a l’’’’empresa:empresa:empresa:empresa:

4
NVP

PP

A

1
SO

2
O

8
S

3
NO

5
NE

6
E

7
SE



Movimiento inicial                                                                                  Posibles resultados

A

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

A

Precio

VP

A

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

A

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

A

A verdadero líder en 
costes

Imitación

A

VP

X
X

X

X

X

X

Restablecimiento de la 
situación inicial con 
menores márgenes

El cliente relaciona 
precio y valor. La 

disminución del precio 
penaliza el valor 

percibido

Precio

Ruta 2. CompetRuta 2. Competèència basada en preusncia basada en preus



Ruta 4. CompetRuta 4. Competèència basada en la diferenciacincia basada en la diferenciacióó

Movimiento inicial                                                                                              Posibles resultados

A

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

A

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

A

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

A

Precio

XVP
X

X
XX

X

A

X

X

X

Precio

X

VP

X

X

X

X

A1

Precio

X

VP
X

X

X

X

X

Precio

X

VP

X

X

X

A2

Difícil imitación Movimientos de 
aumento de valor 

sistemáticos
Estrategia de innovador

Posible imitación y 
respuesta defensiva 

disminuyendo precios. 
Formación de Grupos 

Estratégicos

Posibilidad de que el cliente no perciba 
el incremento del valor:

Relaciona precio y valor
Error de diagnóstico en la valoración 
de los atributos...



Movimiento inicial                                                                                  Posibles 
resultados

A

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

A

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

A1 A2

Ruta 4

A

Precio

VP

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

?

A

Precio

VP

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Nueva industria

Nueva industria

Se percibe el 
incremento del precio 
pero no del valor. La 
empresa queda como 
las más cara entre los 

competidores

¿Existe un mercado 
potencial para la nueva 

oferta?

Para la nueva oferta:
¿Existen ya 

competidores? ¿Cuál es 
nuestra posición frente 
a ellos? ¿Qué potencial 

ofrece?

Ruta 5. CompetRuta 5. Competèència basada en la diferenciacincia basada en la diferenciacióó
i l'elevacii l'elevacióó de preusde preus



Ruta 3. CompetRuta 3. Competèència mixta entre competncia mixta entre competèència ncia 
en preus i diferenciacien preus i diferenciacióó

Movimiento inicial                                                                                  Posibles resultados

A
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X

VP

X

X

X

X
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X
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X

X
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VP

A
X

X

X
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A
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X

VP

X

X

X

X
X

A

Precio

X

VP

X

X

X

X

X
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1

3 Camino 2

Camino 1

Camino 3

A

Movimiento directo: 
posible penalización del 

valor percibido por la 
disminución del precio

Riesgo de fácil imitación 
de la disminución de 
precios y dificultad 

añadida para aumentar 
posteriormente el valor 

percibido
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VP

A
X

X

X

X

X

X
A X



Movimiento inicial                                                                                  Posibles resultados

A
Precio

X

VP

X

X

X

X

X

A

A

Precio

VP

Precio

VP

? Nueva industria

X
X

X

X

X

X

A
Precio

VP

Precio

VP

Nueva industria

X
X

X

X

X

X

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Precio

A
Precio

VP

VP

Nueva industria

X
X

X

X

XX

¿Existe un mercado 
potencial para la nueva 

oferta? 

Si en la nueva industria ya existe competencia o nos 
siguen algunos competidores a la nueva posición se 

debe valorar el potencial del segmento y nuestra 
posición frente a los nuevos competidores en el 

mismo.

Ruta 1. CompetRuta 1. Competèència en preus amb reduccincia en preus amb reduccióó
del valor percebutdel valor percebut



Rutes 6, 7 i 8. CompetRutes 6, 7 i 8. Competèència destinada al fracncia destinada al fracààss

A6

Precio

X

VP

X

X

X

X

X

A

A7

A8
Precio

VP

Zona 
competitiva 

no viable

Zonas de duda en 
función de las ofertas 

de referencia  
existentes



Aportacions i limitacions del rellotge Aportacions i limitacions del rellotge Aportacions i limitacions del rellotge Aportacions i limitacions del rellotge 
estratestratestratestratèèèègicgicgicgic

�� Aportacions:Aportacions:
�� Ruta 3: estratRuta 3: estratèègia hgia hííbridabrida
�� Rutes 1 i 2: estratRutes 1 i 2: estratèègies basades en preusgies basades en preus
�� Ruta 4: estratRuta 4: estratèègia de diferenciacigia de diferenciacióó (valor afegit)(valor afegit)
�� Ruta 5: segmentaciRuta 5: segmentacióó en diferenciacien diferenciacióó
�� Rutes 6, 7 i 8: estratRutes 6, 7 i 8: estratèègies de fracgies de fracààss

�� Limitacions:Limitacions:
�� Identifica Identifica variable preu variable preu amb amb variable costosvariable costos
�� Identifica Identifica variable VAP variable VAP amb amb variable diferenciacivariable diferenciacióó



DIRECCIDIRECCIÓÓ GENERAL I GENERAL I 
ESTRATESTRATÈÈGIA DE LGIA DE L’’EMPRESAEMPRESA

Curs 2011/2012Curs 2011/2012

Grau en Finances i ComptabilitatGrau en Finances i Comptabilitat

TEMA 7: AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE 
L’ESTRATÈGIA



Tema 7: AvaluaciTema 7: Avaluacióó i seleccii seleccióó de lde l’’estratestratèègiagia

7.1. Criteris d7.1. Criteris d’’avaluaciavaluacióó de les alternatives estratde les alternatives estratèègiquesgiques

7.2. An7.2. Anààlisi de la convenilisi de la convenièència i seleccincia i seleccióó dd’’opcionsopcions

7.3. An7.3. Anààlisi de l'acceptabilitat i la fiabilitatlisi de l'acceptabilitat i la fiabilitat

ObjectiusObjectius::
–– Utilitzar tUtilitzar tèècniques dcniques d’’avaluaciavaluacióó dd’’estratestratèègiesgies
–– Mesurar el grau dMesurar el grau d’’adequaciadequacióó de lde l’’estratestratèègiagia

Bibliografia:Bibliografia:
Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006): capítol 7.
Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítol 17.



7.1. 7.1. 7.1. 7.1. Criteris dCriteris dCriteris dCriteris d’’’’avaluaciavaluaciavaluaciavaluacióóóó de les alternatives de les alternatives de les alternatives de les alternatives 
estratestratestratestratèèèègiquesgiquesgiquesgiques

�� Tres grans preguntes sobre les quals cal reflexionar Tres grans preguntes sobre les quals cal reflexionar 
per avaluar i seleccionar les estratper avaluar i seleccionar les estratèègiesgies

�� Quines sQuines sóón les alternatives mn les alternatives méés oportunes o s oportunes o 
convenients dconvenients d’’acord amb el diagnòstic realitzat? acord amb el diagnòstic realitzat? 
�� OPORTUNITAT / CONVENIOPORTUNITAT / CONVENIÈÈNCIANCIA

�� Quines dQuines d’’aquestes tenen maquestes tenen méés probabilitat de rebre el s probabilitat de rebre el 
suport necessari per part de les parts interessades suport necessari per part de les parts interessades 
((stakeholders)stakeholders)??
�� ACCEPTABILITATACCEPTABILITAT

�� Quins recursos sQuins recursos sóón necessaris per a posarn necessaris per a posar--les en les en 
prprààctica amb ctica amb èèxit?xit?
�� FACTIBILITATFACTIBILITAT



7.1.7.1.7.1.7.1. Criteris dCriteris dCriteris dCriteris d’’’’avaluaciavaluaciavaluaciavaluacióóóó de les alternatives de les alternatives de les alternatives de les alternatives 
estratestratestratestratèèèègiquesgiquesgiquesgiques

Diagnòstic estratègic

Identifica les 
circumstàncies a les 

quals s’enfronta 
l’empresa

Opcions estratègiques

Identifica les possibilitats 
de desenvolupament de 

l’empresa

Conveniència / oportunitat

• Racionalitat de les opcions
• Selecció d’opcions

Acceptabilitat
• Rendiment
• Risc
• Reaccions de les 

stakeholders

Factibilitat 

Selecció d’estratègies 

• Planificada
• Forçada
• Aprenentatge
• Imposada

Adaptació a les condicions
de l’entorn i a les capacitats
de l’empresa

Ajust a les expectatives
dels diferents grups

de l’empresa

Possibilitat de portar 
endavant l’estratègia 
(recursos i capacitat 

estratègica)



7.2.7.2.7.2.7.2. AnAnAnAnààààlisi de la convenilisi de la convenilisi de la convenilisi de la convenièèèència ncia ncia ncia 
i seleccii seleccii seleccii seleccióóóó dddd’’’’opcionsopcionsopcionsopcions

OPORTUNITAT / CONVENIOPORTUNITAT / CONVENIÈÈNCIANCIA
�� EstratEstratèègia vgia vààlida per a les circumstlida per a les circumstààncies en les quals es troba ncies en les quals es troba 

ll’’empresa?empresa?

�� Consisteix a determinar, per a cadascuna de les opcions...Consisteix a determinar, per a cadascuna de les opcions...
�� Si Si éés una opcis una opcióó bona per si mateixa (anbona per si mateixa (anààlisi de la racionalitat)lisi de la racionalitat)

�� Aprofita les oportunitats de lAprofita les oportunitats de l’’entornentorn
�� Explota les fortaleses i les capacitats clau de lExplota les fortaleses i les capacitats clau de l’’empresaempresa
�� SS’’ajusta a la missiajusta a la missióó i als valors que estableix li als valors que estableix l’’empresaempresa

�� Els mEls mèèrits relatius davant drits relatius davant d’’altres opcions possibles altres opcions possibles 
(selecci(seleccióó dd’’opcions)opcions)
�� Classificacions o rClassificacions o ràànquingsnquings
�� Arbres de decisiArbres de decisióó
�� ConveniConvenièència segons els escenaris possiblesncia segons els escenaris possibles



7.2.7.2.7.2.7.2. AnAnAnAnààààlisi de la convenilisi de la convenilisi de la convenilisi de la convenièèèència ncia ncia ncia 
i seleccii seleccii seleccii seleccióóóó dddd’’’’opcionsopcionsopcionsopcions

RACIONALITATRACIONALITAT

Anàlisi de cadena de valor

• Canviarà i millorarà la 
configuració de la c. valor?

• Explota les competències 
clau?

Posicionament

És viable l’argument 
competitiu que 

s’utilitzarà?

Anàlisi del cicle de 
vida

S’ajusta a l’etapa 
actual de l’empresa?

Anàlisis de cartera

Afavoreix l’equilibri entre 
els diversos negocis de 

l’empresa?

Conveniència

És una bona 
estratègia?



7.2.7.2.7.2.7.2. AnAnAnAnààààlisi de la convenilisi de la convenilisi de la convenilisi de la convenièèèència ncia ncia ncia 
i seleccii seleccii seleccii seleccióóóó dddd’’’’opcionsopcionsopcionsopcions

SELECCISELECCIÓÓ DD’’OPCIONS:OPCIONS: permet comparar els mpermet comparar els mèèrits de les rits de les 
diverses estratdiverses estratèègiesgies

La conveniència relativa de diverses opcions estratègiques es poden valorar per:

MÈTODE

Classificació (ranking)

Arbres de decisió

Elaboració d’escenaris

ENFOCAMENT

� Les opcions es valoren tenint en compte els factors clau d’èxit 
� S’estableix una puntuació (i rànquing) per a cadascuna de les 

opcions
� El grau en què cadascuna de les opcions s’ajusta a aquests 

criteris determina la seua posició en la classificació

� Les opcions s’eliminen progressivament mitjançant la 
introducció de criteris (exemple: creixement, inversió, 
diversificació...)

� Ajust de les opcions a diversos escenaris futurs possibles
� Es preparen plans contingents



7.2.7.2.7.2.7.2. AnAnAnAnààààlisi de la convenilisi de la convenilisi de la convenilisi de la convenièèèència ncia ncia ncia 
i seleccii seleccii seleccii seleccióóóó dddd’’’’opcionsopcionsopcionsopcions

 

 
FCE 

Opcions 

Dimensió 
internacional 

Notorietat   
de la marca 

Flexibilitat 
Valoració 

global 

 
Adquisició 
competidor C 

���� ���� ���� B 
 
Inversió per a crear 
filials pròpies 

���� ���� ���� C 
 
Aliança internacional 
amb l’empresa B 

���� ���� ���� B 
 
Aliança internacional 
amb l’empresa C 

���� ���� ���� A 
 

 



7.3.7.3.7.3.7.3. AnAnAnAnààààlisi de llisi de llisi de llisi de l’’’’acceptabilitat acceptabilitat acceptabilitat acceptabilitat 
i la factibilitati la factibilitati la factibilitati la factibilitat

ACCEPTABILITATACCEPTABILITAT

�� Una vegada determinades les opcions mUna vegada determinades les opcions méés convenients s convenients 
o oportunes:o oportunes:
�� Quins resultats prometen?Quins resultats prometen?

��Rendibilitat financeraRendibilitat financera
��AnAnààlisi costlisi cost--benefici (inclou intangibles)benefici (inclou intangibles)
��Efectes sobre el valor de les accionsEfectes sobre el valor de les accions

�� Quin Quin éés el seu risc?s el seu risc?

�� Com reaccionaran les diferents parts interessades o Com reaccionaran les diferents parts interessades o 
stakeholdersstakeholders de lde l’’empresa?empresa?



7.3.7.3.7.3.7.3. AnAnAnAnààààlisi de llisi de llisi de llisi de l’’’’acceptabilitat acceptabilitat acceptabilitat acceptabilitat 
i la factibilitati la factibilitati la factibilitati la factibilitat

• Acceptabilitat

� Anàlisi dels resultats
 

Enfocament 
 

 
Usat per a valorar 

 
Exemples 

 
Limitacions 

1. Anàlisi de 
rendibilitat 

Rendibilitat financera de 
les inversions 

Rendib. capital 
pay back 
Cash flow actualitzat 
 

Només aplicable a 
projectes 
Només costos i 
beneficis tangibles 

2. Anàlisi 
cost/benefici 

Més ampli 
(inclou 
intangibles) 
 

Projectes 
d’infraestructures 
importants 

Dificultats de 
quantificació 

3. Anàlisi del valor 
de les accions 

Impacte de la nova 
estratègia sobre el valor 
de les accions 

Fusions / adquisicions Detalls tècnics a 
vegades difícils 

 

 



7.3.7.3.7.3.7.3. AnAnAnAnààààlisi de llisi de llisi de llisi de l’’’’acceptabilitat acceptabilitat acceptabilitat acceptabilitat 
i la factibilitati la factibilitati la factibilitati la factibilitat

• Acceptabilitat

� Anàlisi del risc
 

Enfocament 
 

 
Utilitzat per a avaluar 

 
Exemples 

 
Limitacions 

1. Projeccions de 
ràtios financeres 

Robustesa de l’estratègia Llindar de rendibilitat 
Impacte en liquiditat 
 

 

2. Anàlisi de 
sensibilitat 

Robustesa de l’estratègia 
Comprovar les 
presumpcions  
 

Anàlisi “Què passa si” Consideració 
individual de 
factors 

3. Models de 
simulació 

Impacte agregat de factors 
múltiples 
 

Models integradors 
Anàlisi de riscos 
 

Qualitat de les 
dades en les 
relacions causals 

 

 



7.3.7.3.7.3.7.3. AnAnAnAnààààlisi de llisi de llisi de llisi de l’’’’acceptabilitat acceptabilitat acceptabilitat acceptabilitat 
i la factibilitati la factibilitati la factibilitati la factibilitat

FACTIBILITATFACTIBILITAT

�� TambTambéé ss’’ha de valorar:ha de valorar:
�� Viabilitat financera (previsiViabilitat financera (previsióó de flux de fons)de flux de fons)

�� Umbracle de rendibilitat i previsiUmbracle de rendibilitat i previsióó del seu abastdel seu abast

�� AnAnààlisi del desplegament de recursos necessarislisi del desplegament de recursos necessaris

Mantenir-se en el 
negoci

Competir amb èxit

� Ens falten recursos d’algun tipus?
� Estem actuant per sota del llindar en alguna 

activitat (capacitats)?

� Amb quins recursos únics comptem ja?
� Quines competències clau tenim ja?
� Podem aconseguir noves competències clau?
� Quins nous recursos o noves activitats poden ser 

únics o competències clau?



DIRECCIDIRECCIÓÓ GENERAL I GENERAL I 
ESTRATESTRATÈÈGIA DE LGIA DE L’’EMPRESAEMPRESA

Curs 2011/2012Curs 2011/2012

Grau en Finances i ComptabilitatGrau en Finances i Comptabilitat

TEMA 8: SISTEMES CLAU PER A LA 
IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA



Tema 8: Sistemes clau per a la Tema 8: Sistemes clau per a la 
implementaciimplementacióó de lde l’’estratestratèègiagia

8.1. Decisions d8.1. Decisions d’’implementaciimplementacióó
8.2. Objectius, estrat8.2. Objectius, estratèègia i planificacigia i planificacióó
8.3. El proc8.3. El procéés de controls de control
8.4. Sistemes de planificaci8.4. Sistemes de planificacióó i controli control
8.5. Sistemes d8.5. Sistemes d’’informaciinformacióó i de comunicacii de comunicacióó

ObjectiusObjectius::
–– ConConèèixer el procixer el procéés ds d’’implementaciimplementacióó de lde l’’estratestratèègiagia

BibliografiaBibliografia::
� Johnson, G., Scholes i Whittington, R. (2006): capítol 8

� Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítol 19
� Laudon, K. C. i Laudon, J. P. (2002): capítol 2



8.1. Decisions d8.1. Decisions d8.1. Decisions d8.1. Decisions d’’’’implementaciimplementaciimplementaciimplementacióóóó

FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA

CONTROL ESTRATÈGIC

FERDECIDIR

Fase d’intel·ligència
• Diagnòstic estratègic

• A què s’enfronta l’empresa?
• Què és capaç de fer l’empresa?

• Establiment d’objectius
• Què vol fer l’empresa?

• Determinació del gap estratègic
• Què ha de fer l'empresa?

Disseny de línies d’acció

Avaluació i selecció d’estratègies

Planificació, assignació
i control de recursos

Sistemes d’informació
de l’empresa

Disseny organitzatiu 
de l’empresa

Comportament de 
les persones en 

l’empresa

Control d’implementació (a posteriori)

Control de vigilància i de premisses (a priori)



8.1. Decisions d8.1. Decisions d8.1. Decisions d8.1. Decisions d’’’’implementaciimplementaciimplementaciimplementacióóóó

RELACIONS ESTRATRELACIONS ESTRATÈÈGIAGIA--PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓ--CONTROLCONTROL

�� Cercle virtuCercle virtuóós del procs del procéés: objectiuss: objectius--estratestratèègiagia--planificaciplanificacióó--
controlcontrol

�� La planificaciLa planificacióó com a lcom a l’’acciaccióó per a executar lper a executar l’’estratestratèègia amb la gia amb la 
finalitat dfinalitat d’’aconseguir un objectiu:aconseguir un objectiu:
�� AcciAccióó a mitja mitjàà i a curt terminii a curt termini
�� Implementar lImplementar l’’estratestratèègiagia
�� Concretar objectius a curt termini: missiConcretar objectius a curt termini: missióó

�� Punt de connexiPunt de connexióó entre la formulacientre la formulacióó i la implementacii la implementacióó de de 
ll’’estratestratèègiagia

�� El control com a acciEl control com a accióó per a comprovar lper a comprovar l’’execuciexecucióó de de 
ll’’estratestratèègia:gia:
�� Control dels resultatsControl dels resultats
�� ComparaciComparacióó amb els objectius establertsamb els objectius establerts



8.2. Objectius, estrat8.2. Objectius, estrat8.2. Objectius, estrat8.2. Objectius, estratèèèègia i planificacigia i planificacigia i planificacigia i planificacióóóó

PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓ DE LDE L’’EMPRESAEMPRESA
�� ConcepteConcepte

�� DeterminaciDeterminacióó de les accions i dels recursos necessaris per a de les accions i dels recursos necessaris per a 
ll’’execuciexecucióó de lde l’’estratestratèègiagia

�� Respondre a: quRespondre a: quèè, qui, quan, de quina manera i amb quins mitjans , qui, quan, de quina manera i amb quins mitjans 
ss’’han d'executar les accions de lhan d'executar les accions de l’’estratestratèègiagia

�� Estructura de la planificaciEstructura de la planificacióó
�� Plans: mPlans: mèètode pel qual es fixen les accions i els mitjans necessaris tode pel qual es fixen les accions i els mitjans necessaris 

per a aconseguir els objectius de lper a aconseguir els objectius de l’’empresaempresa
�� Programes: activitats concretes que cal fer, tot especificantProgrames: activitats concretes que cal fer, tot especificant--ne ne 

ll’’ordre, qui ha de ferordre, qui ha de fer--les i el termini necessari per a acabarles i el termini necessari per a acabar--lesles
�� Pressupostos: concreciPressupostos: concrecióó en termes monetaris dels programesen termes monetaris dels programes

�� Variables de disseny de la planificaciVariables de disseny de la planificacióó
�� HoritzHoritzóó temporal: llarg temporal: llarg -- mitjmitjàà -- curt terminicurt termini
�� Grau de repeticiGrau de repeticióó dels plans: fixos o repetitius dels plans: fixos o repetitius -- úúnics o singularsnics o singulars
�� Grau de flexibilitat: rGrau de flexibilitat: ríígids gids -- flexiblesflexibles
�� ÀÀmbit dmbit d’’aplicaciaplicacióó: parcials : parcials -- globalsglobals
�� Nivell jerNivell jerààrquic: estratrquic: estratèègics gics -- ttààctics ctics -- operatiusoperatius



Exemple dExemple dExemple dExemple d’’’’estructura de planificaciestructura de planificaciestructura de planificaciestructura de planificacióóóó

1. Estrat1. Estratèègia de supervivgia de supervivèència per a un creixement posteriorncia per a un creixement posterior
2. Plans a llarg termini i adaptaci2. Plans a llarg termini i adaptacióó de lde l’’organitzaciorganitzacióó: : 

a) Reestructuracia) Reestructuracióó organitzativaorganitzativa
b) Increment de la capacitat productivab) Increment de la capacitat productiva
c) Desenvolupament d'una xarxa pròpia de distribucic) Desenvolupament d'una xarxa pròpia de distribucióó

3. Planificaci3. Planificacióó a mitja mitjàà termini (poltermini (políítica de productes):tica de productes):
a) Establir un programa de llana) Establir un programa de llanççament de nous productesament de nous productes
b) Redissenyar els productes actuals b) Redissenyar els productes actuals 
c) Programa de millores en el procc) Programa de millores en el procéés productius productiu

4. Planificaci4. Planificacióó i programacii programacióó a curt termini:a curt termini:
a) Programa de vendesa) Programa de vendes
b) Programa de fabricacib) Programa de fabricacióó
c) Programa de compres i existc) Programa de compres i existèènciesncies
d) Programa de dd) Programa de d’’inversiinversióó--finanfinanççamentament

5. Pressupostar:5. Pressupostar:
a) Pressupostos operatius: vendes, costos de produccia) Pressupostos operatius: vendes, costos de produccióó, compres i , compres i 
existexistèències, despeses generals i inversincies, despeses generals i inversióó--finanfinanççamentament
b) Pressupostos mestres: compte de resultats, tresoreria i balanb) Pressupostos mestres: compte de resultats, tresoreria i balançç de situacide situacióó



8.3. El proc8.3. El proc8.3. El proc8.3. El procéééés de controls de controls de controls de control

CONTROL DE LCONTROL DE L’’EMPRESAEMPRESA
�� Concepte clConcepte clààssic (control dssic (control d’’implementaciimplementacióó):):

�� Serveix per a (vegeu la figura):Serveix per a (vegeu la figura):
�� Mesura i avaluaciMesura i avaluacióó de lde l’’actuaciactuacióó
�� IdentificaciIdentificacióó de les desviacions respecte al que sde les desviacions respecte al que s’’ha planificatha planificat
�� DeterminaciDeterminacióó de les accions correctores i del seu seguimentde les accions correctores i del seu seguiment

�� CaracterCaracteríístiques:stiques:
�� Control Control a posterioria posteriori

�� QuantitatiuQuantitatiu
�� Principalment financerPrincipalment financer

�� Concepte estratConcepte estratèègic (control estratgic (control estratèègic):gic):
�� Serveix per a (vegeu la figura):Serveix per a (vegeu la figura):

�� Control de premisses: incloureControl de premisses: incloure--hi el diagnòstic estrathi el diagnòstic estratèègic (formulacigic (formulacióó))
�� Control de vigilControl de vigilàància: incorporarncia: incorporar--hi possibles canvis (formulacihi possibles canvis (formulacióó))
�� Control dControl d’’implementaciimplementacióó: concepte cl: concepte clààssicssic

�� CaracterCaracteríístiques:stiques:
�� Control Control previprevi o o a posterioria posteriori

�� Qualitatiu i quantitatiuQualitatiu i quantitatiu
�� Control globalControl global



ProcProcProcProcéééés del control cls del control cls del control cls del control clààààssicssicssicssic

Plans
Programes 

Pressupostos
Execució Mesura de 

l'actuació real
Comparació amb
el que es pretenia

Retroalimentació Mesures 
correctores

Anàlisi de les
desviacions



ProcProcProcProcéééés del control estrats del control estrats del control estrats del control estratèèèègicgicgicgic

Diagnòstic estratègic

Disseny i selecció de l’estratègia

Concreció de l’estratègia en plans, 
programes i pressupostos

Execució d’accions

Mesura, comparació, correccióIn
fo

rm
ac

ió
pe

r 
a 

fu
tu

re
s 

es
tr

at
èg

ie
s

M
es

u
re

s 
co

rr
ec

to
re

s

Han canviat les condicions?
Control de vigilància

Continua sent vàlida l’estratègia?
Control de premisses

CONTROL DURANT 
I A POSTERIORI

CONTROL EX ANTE



TTTTèèèècniques de controlcniques de controlcniques de controlcniques de control

Control de la gestiControl de la gestióó

�� TTèècniques pressupostcniques pressupostààriesries

�� Altres tAltres tèècniques:cniques:
�� ObservaciObservacióó personalpersonal

�� Informes d'Informes d'ààreesrees

�� Auditories internesAuditories internes

�� Control de costosControl de costos

�� AnAnààlisi del punt mortlisi del punt mort

�� AnAnààlisi de rlisi de rààtiostios

Control integrat de la gestiControl integrat de la gestióó

BalanBalançç de punts forts i feblesde punts forts i febles

AnAnààlisi comparativa interempresalisi comparativa interempresa

Quadre de comandamentQuadre de comandament



8.4. Sistemes de planificaci8.4. Sistemes de planificaci8.4. Sistemes de planificaci8.4. Sistemes de planificacióóóó i control i control i control i control 
en len len len l’’’’empresaempresaempresaempresa

PlanificaciPlanificacióó de projectesde projectes
�� Origen: 1959 EUA (Armada) Origen: 1959 EUA (Armada) 

i Frani Françça (Dupont)a (Dupont)
�� AplicaciAplicacióó: empreses : empreses 

industrialsindustrials
�� Concepte: descomposiciConcepte: descomposicióó de de 

ll’’empresa en projectesempresa en projectes
�� CaracterCaracteríístiques:stiques:

�� Durada limitada del Durada limitada del 
projecteprojecte

�� DescomposiciDescomposicióó del del 
projecte en activitatsprojecte en activitats

�� Control de recursos, Control de recursos, 
temps i costostemps i costos

�� Tipus: Gantt, Pert, CPM, Tipus: Gantt, Pert, CPM, 
MRP i JITMRP i JIT

Sistema PPBSSistema PPBS
Origen: 1961 Rand Corp. i Origen: 1961 Rand Corp. i 

Departament de Defensa Departament de Defensa 
(EUA)(EUA)

AplicaciAplicacióó: empreses industrials: empreses industrials
Concepte: sistema integrat de Concepte: sistema integrat de 

planificaciplanificacióó i controli control
CaracterCaracteríístiques:stiques:

–– Prioritat en els objectiusPrioritat en els objectius
–– EstimaciEstimacióó de costos de costos 

financersfinancers
–– El programa com a element El programa com a element 

principalprincipal



8.4. Sistemes de planificaci8.4. Sistemes de planificaci8.4. Sistemes de planificaci8.4. Sistemes de planificacióóóó i control i control i control i control 
en len len len l’’’’empresaempresaempresaempresa

PBCPBC
�� Origen: 1970 (Texas) Origen: 1970 (Texas) 

Instruments i control Instruments i control 
despesa pdespesa púública EUAblica EUA

�� AplicaciAplicacióó: activitat de suport i : activitat de suport i 
serveis, administracions serveis, administracions 
ppúúbliquesbliques

�� Concepte: pressupost inicial Concepte: pressupost inicial 
zerozero

�� CaracterCaracteríístiques:stiques:
�� Paquets de decisiPaquets de decisióó
�� ImportImportàància del ncia del 

pressupostpressupost

DPODPO
Origen: 1954, Peter DruckerOrigen: 1954, Peter Drucker
AplicaciAplicacióó: tot tipus d: tot tipus d’’empreses empreses 

((TelefTelefóónicanica))
Concepte: sistema de Concepte: sistema de 

participaciparticipacióó i motivacii motivacióó
CaracterCaracteríístiques:stiques:

–– ÀÀrees de responsabilitat rees de responsabilitat 
individualindividual

–– ÈÈmfasi en els resultats o mfasi en els resultats o 
finalitatsfinalitats

–– Llibertat en els mitjansLlibertat en els mitjans



8.4. Sistemes de planificaci8.4. Sistemes de planificaci8.4. Sistemes de planificaci8.4. Sistemes de planificacióóóó i control i control i control i control 
en len len len l’’’’empresaempresaempresaempresa

QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL (QCI)QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL (QCI)
((BALANCED SCORECARDBALANCED SCORECARD))

�� Objectiu: traducciObjectiu: traduccióó i posada en marxa de li posada en marxa de l’’estratestratèègiagia
�� Integra i complementa els objectius emanats des de Integra i complementa els objectius emanats des de 

ll’’estratestratèègia mitjangia mitjanççant un sistema dant un sistema d’’indicadorsindicadors
�� Es fonamenta al voltant de quatre perspectivesEs fonamenta al voltant de quatre perspectives::

�� FinanceraFinancera
�� ClientClient
�� ProcessosProcessos
�� Recursos i capacitatsRecursos i capacitats

�� Es basa en un Es basa en un ““mapa estratmapa estratèègicgic”” de relacions causade relacions causa--efecte efecte 
entre les diferents perspectives consideradesentre les diferents perspectives considerades

�� Permet detectar les deficiPermet detectar les deficièències de gestincies de gestióó i els aspectes que i els aspectes que 
s'estan gestionant bs'estan gestionant béé (sistema de control)(sistema de control)



QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL 
((((BALANCED SCORECARDBALANCED SCORECARDBALANCED SCORECARDBALANCED SCORECARD))))

Indicadors dels objectiusIndicadors dels objectius

Rendibilitat

Creixement

Fidelització

Satisfacció
del client

Qualitat del
servei

Satisfacció dels
empleats

Plans 
d’incentius

Financera

Clients

Processos

Capacitats 
i recursos

Quota de 
mercat

% Reclamacions
Repetició
compra



8.5. Sistemes d8.5. Sistemes d8.5. Sistemes d8.5. Sistemes d’’’’informaciinformaciinformaciinformacióóóó
�� La informaciLa informacióó éés la s la matmatèèria primera ria primera de la presa de de la presa de 

decisionsdecisions

�� El sistema dEl sistema d’’informaciinformacióó éés el sistema nervis el sistema nervióós central de s central de 
ll’’organitzaciorganitzacióó
�� Dissenyar o establir un sistema dDissenyar o establir un sistema d’’informaciinformacióó no significa no significa 
““informatitzar linformatitzar l’’empresaempresa””, sin, sinóó coordinar i integrar la coordinar i integrar la 
informaciinformacióó obtinguda i generadaobtinguda i generada

Informació
interna de 
l’empresa

Captació i 

processament 

d’informació
de l’entorn Inf

orm
aci

ó

cor
po

rat
iva

. 

De
 l’e

mpre
sa 

a l
’en
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n



8.5. Sistemes d8.5. Sistemes d8.5. Sistemes d8.5. Sistemes d’’’’informaciinformaciinformaciinformacióóóó

�� InformaciInformacióó significativasignificativa::
�� Dades / soroll / informaciDades / soroll / informacióó

�� Valor de la informaciValor de la informacióó::
�� Redueix la incertesa perquRedueix la incertesa perquèè proporciona mproporciona méés racionalitat a les s racionalitat a les 
decisionsdecisions

�� MatMatèèria primera de les decisionsria primera de les decisions

�� Pot influir sobre les conseqPot influir sobre les conseqüèüències de la decisincies de la decisióó

�� ComunicaciComunicacióó en len l’’empresa:empresa:
�� TransferTransferèència de la informacincia de la informacióó (a l(a l’’exterior i a lexterior i a l’’interior)interior)

�� Obstacles en la comunicaciObstacles en la comunicacióó::

�� TTèècnics i fcnics i fíísics (falta de formacisics (falta de formacióó o falta de recursos)o falta de recursos)

�� Psicològics (falta dPsicològics (falta d’’interinterèès, resists, resistèència)ncia)

�� Formes de comunicaciFormes de comunicacióó::

�� Vertical (descendent o ascendent)Vertical (descendent o ascendent)

�� HoritzontalHoritzontal

�� EncreuadaEncreuada



LA INFORMACILA INFORMACILA INFORMACILA INFORMACIÓÓÓÓ: UN RECURS CLAU: UN RECURS CLAU: UN RECURS CLAU: UN RECURS CLAU

Nivell estratègic

Nivell d'administració

Nivell de 
coneixements

Nivell 
operatiu

Alta direcció

Administradors de nivell mitjà

Treballadors de 
coneixements i dades

Administradors 
operatius

Vendes i màrqueting Producció Comptabilitat Recursos humansFinances

TIPUS DE SISTEMA D’INFORMACIÓ GRUPS ALS QUALS SERVEIX



LA INFORMACILA INFORMACILA INFORMACILA INFORMACIÓÓÓÓ: UN RECURS CLAU EN : UN RECURS CLAU EN : UN RECURS CLAU EN : UN RECURS CLAU EN 
LA DIRECCILA DIRECCILA DIRECCILA DIRECCIÓÓÓÓ ESTRATESTRATESTRATESTRATÈÈÈÈGICAGICAGICAGICA

Alta direcció

Administradors de nivell mitjà

Treballadors de 
coneixements i dades

Administradors 
operatius

Vendes i màrqueting Producció Comptabilitat Recursos humansFinances

UTILITAT GRUPS ALS QUALS SERVEIX

Planificació a LT, control estratègic

Implantació / control / seguiment

Descobrir, crear, organitzar, integrar, distribuir informació…

Seguiment de les activitats quotidianes (transaccions elementals)



SISTEMES DSISTEMES DSISTEMES DSISTEMES D’’’’INFORMACIINFORMACIINFORMACIINFORMACIÓÓÓÓ: TIPUS, : TIPUS, : TIPUS, : TIPUS, 
COMPONENTS I FUNCIONSCOMPONENTS I FUNCIONSCOMPONENTS I FUNCIONSCOMPONENTS I FUNCIONS

�� DefiniciDefinicióó de de sistema dsistema d’’informaciinformacióó::
�� Sistema que recopila, processa i distribueix la informaciSistema que recopila, processa i distribueix la informacióó
necessnecessàària per al funcionament de lria per al funcionament de l’’organitzaciorganitzacióó, en tots , en tots 
els nivells i les funcions de lels nivells i les funcions de l’’empresa, cosa que permet empresa, cosa que permet 
ll’’operativitat habitual de loperativitat habitual de l’’organitzaciorganitzacióó i di dóóna suport a na suport a 
ll’’ananààlisi, la planificacilisi, la planificacióó, la presa de decisions, etc., la presa de decisions, etc.

�� Components:Components:
�� Usuaris: necessitats dUsuaris: necessitats d’’informaciinformacióó dels usuarisdels usuaris
�� Conjunts de dades estructurades sobre les quals opera el Conjunts de dades estructurades sobre les quals opera el 
sistemasistema

�� Fonts de dadesFonts de dades
�� Processos / procediments. RecopilaciProcessos / procediments. Recopilacióó, processament, , processament, 
ananààlisi, distribucilisi, distribucióó ((comunicacicomunicacióó))……

�� Equips, eines, utensilis per a lEquips, eines, utensilis per a l’’emmagatzematge, emmagatzematge, 
processament i distribuciprocessament i distribucióó de la informacide la informacióó



SISTEMES DSISTEMES DSISTEMES DSISTEMES D’’’’INFORMACIINFORMACIINFORMACIINFORMACIÓÓÓÓ: TIPUS, : TIPUS, : TIPUS, : TIPUS, 
COMPONENTS I FUNCIONSCOMPONENTS I FUNCIONSCOMPONENTS I FUNCIONSCOMPONENTS I FUNCIONS

Classes / tipus de sistemesClasses / tipus de sistemes

Sistemes en el nivell estratègic
Suport a la presa de decisions no estructurada.

Gràfics i comunicacions avançades

Sistemes en el nivell d’administració
DSS. Combinació de dades i models. Eines d'anàlisi. Presa de decisions

MIS. Planificar, control, presa de decisions. Informes rutinaris i d'excepcions

Sistemes en el nivell de coneixements
KWS. Sistemes que ajuden els treballadors a crear i integrar nous coneixements

OAS. Sistemes dissenyats per a incrementar la productivitat dels qui treballen amb dades

Sistemes en el nivell operatiu
Sistemes per ordinador que efectuen i registren transaccions 

diàries rutinàries per a la marxa del negoci

Vendes i màrqueting Producció Comptabilitat Recursos humansFinances

ESS (executive 
support system)

DSS (decision 
support system)

MIS (management 
information system)

KWS (knowledge 
work systems)

OAS (office 
automation system)

TPS (transaction 
processing system)



SISTEMES DSISTEMES DSISTEMES DSISTEMES D’’’’INFORMACIINFORMACIINFORMACIINFORMACIÓÓÓÓ: TIPUS, : TIPUS, : TIPUS, : TIPUS, 
COMPONENTS I FUNCIONS COMPONENTS I FUNCIONS COMPONENTS I FUNCIONS COMPONENTS I FUNCIONS 

�� ESS:ESS:
�� Donen suport a decisions no estructuradesDonen suport a decisions no estructurades
�� Incorporen informaciIncorporen informacióó interna (resums MIS i DSS) i interna (resums MIS i DSS) i 
externa (lleis, competidorsexterna (lleis, competidors……))

�� Filtren, rastregen i resumeixenFiltren, rastregen i resumeixen dades claudades clau
�� SoftwareSoftware grgrààficfic

�� DSS:DSS:
�� Donen suport a decisions semiestructurades difDonen suport a decisions semiestructurades difíícils cils 
d'anticipard'anticipar

�� Ofereixen flexibilitat, adaptabilitat, resposta rOfereixen flexibilitat, adaptabilitat, resposta rààpidapida
�� Utilitzen Utilitzen ananààlisis de dadeslisis de dades i eines de modelitzacii eines de modelitzacióó
avanavanççadesades

�� Utilitzen informaciUtilitzen informacióó de TPS i MIS i, sovint, fonts externesde TPS i MIS i, sovint, fonts externes
�� Analitzen i condensen gran quantitat de dadesAnalitzen i condensen gran quantitat de dades



SISTEMES DSISTEMES DSISTEMES DSISTEMES D’’’’INFORMACIINFORMACIINFORMACIINFORMACIÓÓÓÓ: TIPUS, : TIPUS, : TIPUS, : TIPUS, 
COMPONENTS I FUNCIONS COMPONENTS I FUNCIONS COMPONENTS I FUNCIONS COMPONENTS I FUNCIONS 

�� MIS:MIS:
�� Donen suport a la planificaciDonen suport a la planificacióó, el control i la presa de decisions , el control i la presa de decisions 
(estructurades però no di(estructurades però no diààries o quotidianes)ries o quotidianes)

�� Proporcionen informes i accProporcionen informes i accéés als registres de desenvolupament s als registres de desenvolupament 
actuals i històricsactuals i històrics

�� Orientats a aspectes internsOrientats a aspectes interns

�� KWS i OAS:KWS i OAS:
�� KWS ajuden els treballadors de coneixements (enginyers, cientKWS ajuden els treballadors de coneixements (enginyers, cientíífics, fics, 
advocatsadvocats……))

�� Promouen la creaciPromouen la creacióó de coneixements nousde coneixements nous

�� OAS ajuden els treballadors de dades (secretaris, comptablesOAS ajuden els treballadors de dades (secretaris, comptables……))

�� Persegueixen un increment en la productivitat dels empleats, Persegueixen un increment en la productivitat dels empleats, 
tot donant suport a les activitats de coordinacitot donant suport a les activitats de coordinacióó i comunicacii comunicacióó

�� TPS:TPS:
�� Sistemes per ordinador que efectuen i registren les transaccionsSistemes per ordinador que efectuen i registren les transaccions
didiààries rutinries rutinààries de la marxa del negociries de la marxa del negoci

�� Les tasques i decisions a quLes tasques i decisions a quèè donen suport estan molt estructuradesdonen suport estan molt estructurades



DIRECCIDIRECCIÓÓ GENERAL I GENERAL I 
ESTRATESTRATÈÈGIA DE L'EMPRESAGIA DE L'EMPRESA

Curs 2011/2012Curs 2011/2012

Grau en Finances i ComptabilitatGrau en Finances i Comptabilitat

TEMA 9: DISSENY DE L'ORGANITZACIÓ



Tema 9: Disseny de lTema 9: Disseny de l’’organitzaciorganitzacióó

9.1. El disseny de l9.1. El disseny de l’’organitzaciorganitzacióó i li l’’estratestratèègiagia
9.2. Factors de conting9.2. Factors de contingèènciancia
9.3. Variables de disseny: el disseny dels llocs de 9.3. Variables de disseny: el disseny dels llocs de 
treballtreball
9.4. Tipus d9.4. Tipus d’’estructures organitzativesestructures organitzatives

Objectius:Objectius:
–– ConConèèixer com es dissenya lixer com es dissenya l’’estructura organitzativa destructura organitzativa d’’una una 

empresa i els tipus existentsempresa i els tipus existents

Bibliografia:Bibliografia:
Johnson, G., Scholes i Whittington, R. (2006): capJohnson, G., Scholes i Whittington, R. (2006): capíítol 8.tol 8.
Grant (2006): capGrant (2006): capíítol 15.tol 15.
Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capNavas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capíítol 18.tol 18.



9.1. Disseny i estrat9.1. Disseny i estrat9.1. Disseny i estrat9.1. Disseny i estratèèèègiagiagiagia

FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA

CONTROL ESTRATÈGIC

FERDECIDIR

Fase d’intel·ligència
• Diagnòstic estratègic

• A què s’enfronta l’empresa?
• Què és capaç de fer l’empresa?

• Establiment d’objectius
• Què vol fer l’empresa?

• Determinació del gap estratègic
• Què ha de fer l'empresa?

Disseny de les línies d’acció

Avaluació i selecció d’estratègies

Planificació, assignació
i control de recursos

Sistemes 
d’informació
de l’empresa

Disseny organitzatiu 
de l’empresa

Comportament de 
les persones en 

l’empresa

Control d’implementació (a posteriori)

Control de vigilància i de premisses (a priori)



9.1. Disseny i estrat9.1. Disseny i estrat9.1. Disseny i estrat9.1. Disseny i estratèèèègiagiagiagia

RELACIONS ENTRE FORMULACIRELACIONS ENTRE FORMULACIÓÓ--IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓ
�� Cercle virtuCercle virtuóós del procs del procéés: formular s: formular -- executar executar -- formularformular

�� Contrast formulaciContrast formulacióó--implementaciimplementacióó::
�� ColCol·· locar les forces abans de llocar les forces abans de l’’acciaccióó enfront denfront d’’administrar les forces administrar les forces 

durant ldurant l’’acciaccióó
�� EficEficààciacia enfront denfront d’’eficieficièènciancia
�� ProcProcéés intels intel·· lectual lectual enfront de enfront de procprocéés operatius operatiu
�� Capacitats intuCapacitats intuïïtives i analtives i analíítiques tiques enfront de enfront de capacitats de capacitats de 

motivacimotivacióó i lideratgei lideratge
�� Coordinar un grup limitat de persones Coordinar un grup limitat de persones enfront de enfront de coordinar tots els coordinar tots els 

membres de lmembres de l’’empresaempresa

�� Punts de connexiPunts de connexióó entre formulacientre formulacióó i implementacii implementacióó::
�� Disseny dDisseny d’’objectius: la missiobjectius: la missióó (formulaci(formulacióó) es concreta en objectius ) es concreta en objectius 

generals i operatius (implementacigenerals i operatius (implementacióó))
�� Les estratLes estratèègies (a llarg termini) es concreten en accions (a curt gies (a llarg termini) es concreten en accions (a curt 

termini)termini)
�� Per a executar lPer a executar l’’estratestratèègia cal assignar recursosgia cal assignar recursos



El disseny de lEl disseny de lEl disseny de lEl disseny de l’’’’organitzaciorganitzaciorganitzaciorganitzacióóóó
PER A QUPER A QUÈÈ SERVEIX?SERVEIX?

�� COORDINAR i INTEGRAR les diverses tasques dels COORDINAR i INTEGRAR les diverses tasques dels 
diferents membres de ldiferents membres de l’’empresa per tal de empresa per tal de 
garantir la correcta posada en prgarantir la correcta posada en prààctica de lctica de l’’estratestratèègia gia 
plantejadaplantejada

�� De manera mDe manera méés concreta, el disseny organitzatiu ha de...s concreta, el disseny organitzatiu ha de...

�� Garantir que els diferents membres de lGarantir que els diferents membres de l’’empresa estan empresa estan 
desenvolupant els esfordesenvolupant els esforçços en una mateixa direccios en una mateixa direccióó, , éés a dir, s a dir, 
cap a la consecucicap a la consecucióó dels objectius de ldels objectius de l’’empresaempresa

(PRINCIPI D(PRINCIPI D’’UNITAT D'OBJECTIU)UNITAT D'OBJECTIU)

�� Assegurar que les tasques es desenvolupen d'una manera Assegurar que les tasques es desenvolupen d'una manera 
eficient i els objectius seficient i els objectius s’’obtenen al menor cost possibleobtenen al menor cost possible

(PRINCIPI D(PRINCIPI D’’EFICIEFICIÈÈNCIA)NCIA)



Conceptes bConceptes bConceptes bConceptes bààààsics de lsics de lsics de lsics de l’’’’organitzaciorganitzaciorganitzaciorganitzacióóóó

Per a realitzar el disseny de lPer a realitzar el disseny de l’’organitzaciorganitzacióó que garantisca la que garantisca la 
realitzacirealitzacióó de les tasques necessde les tasques necessààries i la posada en marxa de ries i la posada en marxa de 

les nostres estratles nostres estratèègies hem de considerar...gies hem de considerar...

�� Els processos Els processos 

�� LL’’estructura organitzativaestructura organitzativa

�� Les polLes políítiques de recursos humans (tema 10)tiques de recursos humans (tema 10)

�� Les relacions entre els tres elementsLes relacions entre els tres elements

Aspectes que conflueixen i es reflecteixen en Aspectes que conflueixen i es reflecteixen en 

el disseny dels llocs de treball



Conceptes bConceptes bConceptes bConceptes bààààsics de lsics de lsics de lsics de l’’’’organitzaciorganitzaciorganitzaciorganitzacióóóó

ELS PROCESSOSELS PROCESSOS

�� Estan determinats per les caracterEstan determinats per les caracteríístiques del negoci en el qual stiques del negoci en el qual 
competeix lcompeteix l’’empresa i per lempresa i per l’’estratestratèègia que aquesta pretgia que aquesta pretéén posar n posar 
en marxaen marxa

�� CaracterCaracteríístiques dels productes i serveisstiques dels productes i serveis
�� CaracterCaracteríístiques dels sistemes tstiques dels sistemes tèècnics necessariscnics necessaris
�� CaracterCaracteríístiques dels coneixements tecnològics vigents en el stiques dels coneixements tecnològics vigents en el 

sectorsector

�� Aquestes caracterAquestes caracteríístiques determinen:stiques determinen:

�� Els requeriments sobre els tipus de treball de lEls requeriments sobre els tipus de treball de l’’organitzaciorganitzacióó
�� La diversitat i la interdependLa diversitat i la interdependèència de les tasques que cal realitzarncia de les tasques que cal realitzar



Conceptes bConceptes bConceptes bConceptes bààààsics de lsics de lsics de lsics de l’’’’organitzaciorganitzaciorganitzaciorganitzacióóóó

LL’’ESTRUCTURA ORGANITZATIVAESTRUCTURA ORGANITZATIVA
�� Es defineix com...Es defineix com...

““el conjunt de responsabilitats i relacions que determinen el conjunt de responsabilitats i relacions que determinen 
formalment la missiformalment la missióó que ha de complir cadascuna de les que ha de complir cadascuna de les 
unitats de lunitats de l’’organitzaciorganitzacióó i les formes de coli les formes de col·· laboracilaboracióó entre entre 
unitatsunitats””

�� Les caracterLes caracteríístiques concretes de lstiques concretes de l’’estructura depenen de:estructura depenen de:
�� Els objectius perseguits i lEls objectius perseguits i l’’estratestratèègia de lgia de l’’empresaempresa
�� La dimensiLa dimensióó de lde l’’organitzaciorganitzacióó
�� El tipus de tecnologia que utilitza i el seu dinamismeEl tipus de tecnologia que utilitza i el seu dinamisme
�� Les caracterLes caracteríístiques de lstiques de l’’entorn al qual sentorn al qual s’’enfrontaenfronta

�� Estructura:Estructura:
�� Formal:Formal:

�� Planificada per la direcciPlanificada per la direccióó de lde l’’empresaempresa
�� Resultat dResultat d’’una suna sèèrie de decisions explrie de decisions explíícitescites
�� PrescriptivaPrescriptiva

�� Informal:Informal:
�� No planificada explNo planificada explíícitamentcitament
�� DescriptivaDescriptiva
�� Pot afavorir o dificultar la consecuciPot afavorir o dificultar la consecucióó dels objectiusdels objectius



Conceptes bConceptes bConceptes bConceptes bààààsics de lsics de lsics de lsics de l’’’’organitzaciorganitzaciorganitzaciorganitzacióóóó

RELACIONS ENTRE ELS ELEMENTS: PROCRELACIONS ENTRE ELS ELEMENTS: PROCÉÉS DE FORMACIS DE FORMACIÓÓ I I 
DESENVOLUPAMENT DE LDESENVOLUPAMENT DE L’’ESTRUCTURAESTRUCTURA

�� Cicle de vida organitzatiu:Cicle de vida organitzatiu:
�� EvoluciEvolucióó del disseny organitzatiudel disseny organitzatiu
�� Canvi organitzatiuCanvi organitzatiu

�� Fases de lFases de l’’evolucievolucióó del disseny organitzatiu:del disseny organitzatiu:
�� Estat empresarial: ambigEstat empresarial: ambigüüitat d'objectius, alta creativitat, estructura en itat d'objectius, alta creativitat, estructura en 

formaciformacióó i predomini de relacions informalsi predomini de relacions informals
�� Estat colEstat col·· lectiu: objectius clars, alta creativitat, estructura formada i lectiu: objectius clars, alta creativitat, estructura formada i nivell alt nivell alt 

de relacions informalsde relacions informals
�� Estat de formaciEstat de formacióó i control: estructura estable, nivell alt de relacions i control: estructura estable, nivell alt de relacions 

formals, objectius concrets, menor creativitat, alta formalitzacformals, objectius concrets, menor creativitat, alta formalitzaciióó i decisions i decisions 
centralitzadescentralitzades

�� Estat dEstat d’’elaboracielaboracióó de lde l’’estructura: objectius de diversificaciestructura: objectius de diversificacióó, buscar nous , buscar nous 
productesproductes--mercats, estructura complexa, alta formalitzacimercats, estructura complexa, alta formalitzacióó i decisions i decisions 
descentralitzadesdescentralitzades

�� Estat de declivi: objectius de supervivEstat de declivi: objectius de supervivèència, escassa creativitat, estructura ncia, escassa creativitat, estructura 
recentralitzada, mrecentralitzada, méés racionalitzacis racionalitzacióó dels recursosdels recursos



Parts de lParts de lParts de lParts de l’’’’organitzaciorganitzaciorganitzaciorganitzacióóóó i mecanismes i mecanismes i mecanismes i mecanismes 
de coordinacide coordinacide coordinacide coordinacióóóó

�� Vegeu les figures (dues transparVegeu les figures (dues transparèències segncies següüents)ents)
�� No totes les empreses tenen totes les parts descritesNo totes les empreses tenen totes les parts descrites::

�� Microempreses: no tenen una lMicroempreses: no tenen una líínia mitjanania mitjana
�� Empreses que no tenen Empreses que no tenen staffsstaffs perquperquèè ssóón costososn costosos

�� En una empresa es donen tots els mecanismes de coordinaciEn una empresa es donen tots els mecanismes de coordinacióó
amb diferents graus damb diferents graus d’’importimportàànciancia::
�� Petites i simples: adaptaciPetites i simples: adaptacióó mmúútuatua
�� Grans i complexes: normalitzaciGrans i complexes: normalitzacióó

�� RelaciRelacióó entre les entre les parts de lparts de l’’organitzaciorganitzacióó i els i els mecanismes de mecanismes de 
coordinacicoordinacióó::
�� Alta direcciAlta direccióó: adaptaci: adaptacióó mmúútuatua
�� LLíínia mitjana: supervisinia mitjana: supervisióó directadirecta
�� Nucli dNucli d’’operacions: supervisioperacions: supervisióó directadirecta
�� TecnocrTecnocrààciacia--estructura i estructura i staffstaff: normalitzaci: normalitzacióó



Les parts de lLes parts de lLes parts de lLes parts de l’’’’organitzaciorganitzaciorganitzaciorganitzacióóóó

Alta direcció

Nucli d’operacions

Línia 
mitjana

Staff de 
suport

Tecnocràcia 
- estructura



Mecanismes de coordinaciMecanismes de coordinaciMecanismes de coordinaciMecanismes de coordinacióóóó

Empresa 
petita

Empresa 
gran

Treball 
simple

Treball 
complex

Adaptació mútua

Supervisió directa

Normalització de processos

Normalització de resultats

Normalització d’habilitats

Adaptació
mútua



Mecanismes de coordinaciMecanismes de coordinaciMecanismes de coordinaciMecanismes de coordinacióóóó

ALTRES FORMES D'ENLLAALTRES FORMES D'ENLLAÇÇ I DE COORDINACII DE COORDINACIÓÓ

�� Jerarquia:Jerarquia:
�� El superior estableix el que ha de fer cadascun dels El superior estableix el que ha de fer cadascun dels 

departaments... i aixdepartaments... i aixíí successivament ...successivament ...

�� Punts dPunts d’’enllaenllaçç::
�� Persones o unitats que actuen com a coordinadors entre unitats oPersones o unitats que actuen com a coordinadors entre unitats o

departamentsdepartaments

�� ComitComitèès:s:
�� Permanents: format per persones de diverses unitats per tal de Permanents: format per persones de diverses unitats per tal de 

resoldre problemes o coordinar activitats que no poden ser resoldre problemes o coordinar activitats que no poden ser 
confiades a una sola unitatconfiades a una sola unitat

�� Grups de treball (Grups de treball (task forcetask force):):
�� Temporals: format per persones de diverses unitats per tal de Temporals: format per persones de diverses unitats per tal de 

resoldre problemes o coordinar activitats que no poden ser resoldre problemes o coordinar activitats que no poden ser 
confiades a una sola unitatconfiades a una sola unitat



El disseny organitzatiu i la seua El disseny organitzatiu i la seua El disseny organitzatiu i la seua El disseny organitzatiu i la seua 
relacirelacirelacirelacióóóó amb lamb lamb lamb l’’’’estratestratestratestratèèèègiagiagiagia

LL’’AJUST ESTRATAJUST ESTRATÈÈGIAGIA--ESTRUCTURAESTRUCTURA

�� Enfocament contingent (triple ajust organitzatiu):Enfocament contingent (triple ajust organitzatiu):
�� Les circumstLes circumstààncies de lncies de l’’empresa condicionen el disseny empresa condicionen el disseny 

organitzatiuorganitzatiu
�� Relacions dimensiRelacions dimensióó--disseny organitzatiu: complexitat organitzativadisseny organitzatiu: complexitat organitzativa
�� Relacions entornRelacions entorn--disseny organitzatiu (ajust extern)disseny organitzatiu (ajust extern)
�� Relacions estratRelacions estratèègiagia--estructura (ajust intern)estructura (ajust intern)

�� Relacions estratRelacions estratèègiagia--estructura: estratestructura: estratèègiagia--estructuraestructura--estratestratèègiagia
�� Canvis en lCanvis en l’’estratestratèègia provoquen canvis en lgia provoquen canvis en l’’estructuraestructura::

�� Els objectius necessiten accions determinadesEls objectius necessiten accions determinades

�� LL’’estratestratèègia requereix d'uns recursos determinatsgia requereix d'uns recursos determinats

�� Canvis en lCanvis en l’’estructura provoquen canvis en lestructura provoquen canvis en l’’estratestratèègiagia::
�� LL’’estratestratèègia es concreta en polgia es concreta en políítiques a travtiques a travéés de ls de l’’estructuraestructura

�� LL’’assignaciassignacióó de recursos condiciona la manera dde recursos condiciona la manera d’’executar lexecutar l’’estratestratèègiagia

No hi ha una estructura òptima per a una estratNo hi ha una estructura òptima per a una estratèègia determinadagia determinada



9.2. Factors de conting9.2. Factors de conting9.2. Factors de conting9.2. Factors de contingèèèènciancianciancia

�� Hipòtesi de consistHipòtesi de consistèència ampliadancia ampliada::

�� Hipòtesi de congruHipòtesi de congruèència: les variables de disseny sncia: les variables de disseny s’’han han 
dd’’ajustar als factors de contingajustar als factors de contingèènciancia

�� Hipòtesi de consistHipòtesi de consistèència: les variables de disseny sncia: les variables de disseny s’’han han 
dd’’ajustar entre siajustar entre si

�� Factors de contingFactors de contingèènciancia::

�� Edat de lEdat de l’’empresa i empresa i èèpoca del sector en qupoca del sector en quèè es va fundar es va fundar 
ll’’empresaempresa

�� DimensiDimensióó de lde l’’empresaempresa
�� Sistema tSistema tèècnic de lcnic de l’’empresaempresa
�� EntornEntorn
�� Poder: institucional, dels membres de lPoder: institucional, dels membres de l’’empresa i social o empresa i social o 

culturalcultural



Edat i dimensiEdat i dimensiEdat i dimensiEdat i dimensióóóó de lde lde lde l’’’’empresaempresaempresaempresa

Edat de lEdat de l’’empresaempresa

�� Com mCom méés antiguitat, ms antiguitat, méés s 
formalitzaciformalitzacióó del del 
comportament: aprenentatgecomportament: aprenentatge

�� Com mCom méés modernitat, ms modernitat, méés s 
especialitzaciespecialitzacióó

DimensiDimensióó de lde l’’empresaempresa

Com mCom méés dimensis dimensióó, m, méés s 
complexitat: especialitzacicomplexitat: especialitzacióó i i 
diferenciacidiferenciacióó

Com mCom méés dimensis dimensióó, m, méés s 
dimensidimensióó de la unitat mitjanade la unitat mitjana

Com mCom méés dimensis dimensióó, m, méés s 
formalitzaciformalitzacióó del comportamentdel comportament



Sistema tSistema tSistema tSistema tèèèècnic i podercnic i podercnic i podercnic i poder

Sistema tSistema tèècniccnic

�� Com mCom méés regulacis regulacióó, m, méés s 
formalitzaciformalitzacióó del nucli del nucli 
dd’’operacions i moperacions i méés s 
burocrburocrààciacia

�� Com mCom méés sofisticacis sofisticacióó, m, méés s 
divisidivisióó del treball entre les del treball entre les 
partsparts

�� LL’’automatitzaciautomatitzacióó del nucli del nucli 
dd’’operacions transforma operacions transforma 
ll’’empresa burocrempresa burocrààtica en tica en 
orgorgàànicanica

PoderPoder

Com mCom méés control extern sobre s control extern sobre 
ll’’empresa, mempresa, méés centralitzacis centralitzacióó
i formalitzacii formalitzacióó

Com mCom méés control dels s control dels 
membres, mmembres, méés centralitzacis centralitzacióó

La moda (poder social) imposa La moda (poder social) imposa 
ll’’organitzaciorganitzacióó del moment, del moment, 
encara que no siga la mencara que no siga la méés s 
adequadaadequada



LLLL’’’’entornentornentornentorn

Tipus dTipus d’’entornentorn Entorn senzillEntorn senzill Entorn complexEntorn complex

Entorn estableEntorn estable Organitzacions Organitzacions 
funcionals o funcionals o 

burocrburocrààtiquestiques

Organitzacions Organitzacions 
professionalsprofessionals

Entorn dinEntorn dinààmicmic Organitzacions Organitzacions 
simplessimples

Organitzacions Organitzacions 
innovadoresinnovadores

Entorn turbulentEntorn turbulent Organitzacions Organitzacions 
hhííbridesbrides



9.3. Variables de disseny: el disseny 9.3. Variables de disseny: el disseny 9.3. Variables de disseny: el disseny 9.3. Variables de disseny: el disseny 
de llocs i la departamentalitzacide llocs i la departamentalitzacide llocs i la departamentalitzacide llocs i la departamentalitzacióóóó

�� Disseny dels llocs de treball:Disseny dels llocs de treball:

�� Definir les caracterDefinir les caracteríístiques de cadascun dels llocs stiques de cadascun dels llocs 
de treball de lde treball de l’’empresa empresa 

�� Constitueix la definiciConstitueix la definicióó de la unitat o lde la unitat o l’’element element 
mméés bs bààsic de lsic de l’’organitzaciorganitzacióó

�� Disseny de les unitats (departamentalitzaciDisseny de les unitats (departamentalitzacióó))

�� Definir els criteris dDefinir els criteris d’’agrupaciagrupacióó dels llocs de treball dels llocs de treball 
que hi ha en lque hi ha en l’’empresaempresa



Disseny dels llocs de treballDisseny dels llocs de treballDisseny dels llocs de treballDisseny dels llocs de treball

�� Grau dGrau d’’especialitzaciespecialitzacióó dels llocs de treball:dels llocs de treball:
�� Amplitud i varietat de tasquesAmplitud i varietat de tasques
�� Nivell d'autonomia / autocontrolNivell d'autonomia / autocontrol

�� Grau de formalitzaciGrau de formalitzacióó del comportament:del comportament:
�� Regles associades als llocs de treballRegles associades als llocs de treball
�� Comportament esperat en un lloc de treball determinatComportament esperat en un lloc de treball determinat

�� Grau de preparaciGrau de preparacióó i adoctrinament:i adoctrinament:
�� FormaciFormacióó o socialitzacio socialitzacióó de les personesde les persones
�� Coneixements i experiConeixements i experièència mncia míínimsnims

�� Funcions que inclou:Funcions que inclou:
�� FunciFuncióó bbààsica: descripcisica: descripcióó de la misside la missióó del lloc que explica la seua radel lloc que explica la seua raóó de serde ser
�� Funcions del lloc de treball: responsabilitats, activitats o tasFuncions del lloc de treball: responsabilitats, activitats o tasques especques especíífiques fiques 

del llocdel lloc
�� Naturalesa i abast del lloc de treball:Naturalesa i abast del lloc de treball:

�� SituaciSituacióó en len l’’estructura i les relacions amb altres llocsestructura i les relacions amb altres llocs
�� FunciFuncióó bbààsica del lloc superiorsica del lloc superior
�� Responsabilitats econòmiques del llocResponsabilitats econòmiques del lloc
�� Aspectes de mAspectes de méés complexitat (ts complexitat (tèècnica, organitzativa o humana) que ha de resoldrecnica, organitzativa o humana) que ha de resoldre
�� Tipus de control rebut i exercit pel lloc (directament i indirecTipus de control rebut i exercit pel lloc (directament i indirectament)tament)
�� Clients i proveClients i proveïïdors internsdors interns
�� CompetCompetèències i experincies i experièència requerida (formacincia requerida (formacióó i habilitats)i habilitats)



DepartamentalitzaciDepartamentalitzaciDepartamentalitzaciDepartamentalitzacióóóó

�� AgrupaciAgrupacióó de llocs seguint un criteri determinatde llocs seguint un criteri determinat::
�� Per funcionsPer funcions
�� Per productesPer productes
�� Per Per ààrees geogrrees geogrààfiquesfiques
�� Per clientsPer clients
�� Per processosPer processos
�� Criteris mixtosCriteris mixtos

�� DimensiDimensióó de la unitatde la unitat::
�� LL’’angle dangle d’’autoritatautoritat
�� EficiEficièència / eficncia / eficààciacia

�� Angle dAngle d’’autoritatautoritat::
�� Disponibilitat de temps del supervisor (+)Disponibilitat de temps del supervisor (+)
�� IncidIncidèència de nous problemes (ncia de nous problemes (––))
�� Grau de dispersiGrau de dispersióó ffíísica de les activitats (sica de les activitats (––))
�� Grau de competGrau de competèència del supervisor i del subordinat (+)ncia del supervisor i del subordinat (+)
�� Similitud de les activitats supervisades (+)Similitud de les activitats supervisades (+)
�� ExtensiExtensióó de procediments normalitzats (+)de procediments normalitzats (+)
�� Tipus de supervisiTipus de supervisióó que es realitza (directa, resultats...)que es realitza (directa, resultats...)



Variables de disseny: coordinaciVariables de disseny: coordinaciVariables de disseny: coordinaciVariables de disseny: coordinacióóóó i i i i 
descentralitzacidescentralitzacidescentralitzacidescentralitzacióóóó

Cal determinar on se situarCal determinar on se situaràà el poder de decisiel poder de decisióó::
�� CentralitzaciCentralitzacióó::

�� Tot el poder de decisiTot el poder de decisióó se centra en un se centra en un úúnic punt de lnic punt de l’’organitzaciorganitzacióó
�� Raons: Raons: éés el mitjs el mitjàà mméés precs precíís per a coordinar la presa de decisionss per a coordinar la presa de decisions

�� DescentralitzaciDescentralitzacióó::
�� El poder de decisiEl poder de decisióó queda dividit entre molts individusqueda dividit entre molts individus
�� Raons:Raons:

�� EficiEficièència i eficncia i eficààcia:cia:
�� Quan un Quan un úúnic decisor no pot entendre totes les decisionsnic decisor no pot entendre totes les decisions
�� Quan la informaciQuan la informacióó necessnecessàària no pot arribar fins al decisor ria no pot arribar fins al decisor úúnicnic
�� Quan les persones amb els coneixements necessaris han de transmeQuan les persones amb els coneixements necessaris han de transmetretre--la als seus superiors, la als seus superiors, 

sense contacte amb la realitat quotidianasense contacte amb la realitat quotidiana

�� Reaccionar amb rapidesa a les condicions locals o especReaccionar amb rapidesa a les condicions locals o especíífiquesfiques
�� Per a estimular la motivaciPer a estimular la motivacióó de les persones de lde les persones de l’’organitzaciorganitzacióó

�� Tipus de centralitzaciTipus de centralitzacióó / descentralitzaci/ descentralitzacióó::
�� Segons qui rep el poder de decisiSegons qui rep el poder de decisióó delegat:delegat:

� Vertical: es delega en els següents nivells de la cadena jeràrquica: de l'alta direcció a la línia 
directiva mitjana

� Horitzontal: es delega cap a les persones que no estan directament a continuació en la línia 
jeràrquica (experts, analistes, operaris experimentats)

�� Segons el contingut i lSegons el contingut i l’’amplitud del que es delega:amplitud del que es delega:
� Selectiva: es delega només sobre algun aspecte específic
� Paral·lela: es delega sobre una sèrie àmplia de decisions (p. e.: totes les decisions relatives a una 
divisió són preses pels diferents directors de divisió)



9.4. Tipus d9.4. Tipus d9.4. Tipus d9.4. Tipus d’’’’estructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzatives

FORMES CLFORMES CLÀÀSSIQUES:SSIQUES:

�� OrganitzaciOrganitzacióó unipersonal: no hi ha divisiunipersonal: no hi ha divisióó dd’’unitatsunitats

�� OrganitzaciOrganitzacióó lineal amb agrupacilineal amb agrupacióó funcional: principi funcional: principi 
dd’’unitat de comandament de Fayolunitat de comandament de Fayol

�� OrganitzaciOrganitzacióó funcional amb agrupacifuncional amb agrupacióó funcional: funcional: 
taylorismetaylorisme

�� OrganitzaciOrganitzacióó de la lde la líínia nia -- staffstaff

�� OrganitzaciOrganitzacióó matricial: doble diferenciacimatricial: doble diferenciacióó horitzontalhoritzontal



OrganitzaciOrganitzaciOrganitzaciOrganitzacióóóó unipersonalunipersonalunipersonalunipersonal

Producció

Finances

Màrqueting

Recursos humansEmpresari



OrganitzaciOrganitzaciOrganitzaciOrganitzacióóóó lineal amb agrupacilineal amb agrupacilineal amb agrupacilineal amb agrupacióóóó
funcionalfuncionalfuncionalfuncional

Direcció
general

Producció Màrqueting Finances Recursos humans

Empleats Empleats Empleats Empleats



OrganitzaciOrganitzaciOrganitzaciOrganitzacióóóó funcional amb agrupacifuncional amb agrupacifuncional amb agrupacifuncional amb agrupacióóóó
funcionalfuncionalfuncionalfuncional

Direcció
general

Producció Màrqueting Finances Recursos humans

Empleats



OrganitzaciOrganitzaciOrganitzaciOrganitzacióóóó de la lde la lde la lde la líííínia nia nia nia ---- staffstaffstaffstaff

Producció Màrqueting Finances Recursos 
humans

Direcció
general Assessoria 

jurídica
Staff de 

planificació

Distribució Publicitat

Relacions 
públiques



OrganitzaciOrganitzaciOrganitzaciOrganitzacióóóó matricialmatricialmatricialmatricial

Oficina 
central

Assessorament

Producte A Producte B Producte C

Producció

Màrqueting

Finances

Recursos humans



8.4. Tipus d8.4. Tipus d8.4. Tipus d8.4. Tipus d’’’’estructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzatives

FORMES SEGONS MINTZBERGFORMES SEGONS MINTZBERG

�� Estructura simpleEstructura simple

�� Estructures burocrEstructures burocrààtiques:tiques:
�� BurocrBurocrààcia maquinalcia maquinal
�� BurocrBurocrààcia professionalcia professional

�� Estructura divisionalEstructura divisional

�� Estructura adhocrEstructura adhocrààticatica



Estructura simpleEstructura simpleEstructura simpleEstructura simple

��Forta centralitzaciForta centralitzacióó de lde l’’autoritatautoritat
��Molt flexible i amb baix cost de mantenimentMolt flexible i amb baix cost de manteniment

 
Gerència 

Nivell operatiu 



Estructura divisionalEstructura divisionalEstructura divisionalEstructura divisional

�� Cadascuna de les divisions Cadascuna de les divisions éés una quasiempresa: objectius propis...s una quasiempresa: objectius propis...

�� DescentralitzaciDescentralitzacióó operativaoperativa

�� CoordinaciCoordinacióó per part de la seu central: estratper part de la seu central: estratèègia general, control, recursos, gia general, control, recursos, 
serveis comuns...serveis comuns...

�� Avantatges: fomenta lAvantatges: fomenta l’’assignaciassignacióó eficient de capital i dispersa el risceficient de capital i dispersa el risc

�� Inconvenients: competInconvenients: competèència entre divisions i mncia entre divisions i méés complexitat organitzativas complexitat organitzativa
 

Direcció general 

Divisió A Divisió B Divisió C 

Departament X Departament Y 

Finances Recursos humans 

Departament X Departament Y Departament X Departament Y 



Estructures simple i divisionalEstructures simple i divisionalEstructures simple i divisionalEstructures simple i divisional

Estructura simple Estructura simple 
(empresa t(empresa tèèxtil)xtil)

Estructura divisional o Estructura divisional o 
MM--formform

MecanismesMecanismes de de 
coordinacicoordinacióó

SupervisiSupervisióó directadirecta NormalitzaciNormalitzacióó de resultatsde resultats

Parts de lParts de l’’organitzaciorganitzacióó Alta direcciAlta direccióó
No hi ha No hi ha staffstaff ni tecnocrni tecnocrààciacia--

estructuraestructura

LLíínia mitjana i en menor nia mitjana i en menor 
manera el manera el staffstaff

Variables de dissenyVariables de disseny CentralitzaciCentralitzacióó i estructura i estructura 
orgorgàànicanica

AgrupaciAgrupacióó per mercatsper mercats
DescentralitzaciDescentralitzacióó verticalvertical

Factors de contingFactors de contingèènciancia Entorn senzill i dinEntorn senzill i dinààmicmic
Sistema tSistema tèècnic poc sofisticatcnic poc sofisticat

Escassa influEscassa influèència de la ncia de la 
modamoda

Poder de l'empresariPoder de l'empresari
Empresa jove i petitaEmpresa jove i petita

Mercats diversificatsMercats diversificats
Sistema tSistema tèècnic elaboratcnic elaborat
InfluInfluèència de la modancia de la moda

Poder de la lPoder de la líínia mitjanania mitjana
Empresa gran i vellaEmpresa gran i vella



Les estructures burocrLes estructures burocrLes estructures burocrLes estructures burocrààààtiquestiquestiquestiques

BurocrBurocrààcia maquinal cia maquinal 
funcional centralitzadafuncional centralitzada

BurocrBurocrààcia professionalcia professional

Mecanismes de Mecanismes de 
coordinacicoordinacióó

NormalitzaciNormalitzacióó de processos de processos 
de treballde treball

NormalitzaciNormalitzacióó dd’’habilitatshabilitats

Parts de lParts de l’’organitzaciorganitzacióó TecnoestructuraTecnoestructura Nucli dNucli d’’operacions i operacions i staffstaff
en menor maneraen menor manera

Variables de dissenyVariables de disseny FormalitzaciFormalitzacióó altaalta
EspecialitzaciEspecialitzacióó vertical i vertical i 

horitzontalhoritzontal
CentralitzaciCentralitzacióó verticalvertical

DescentralitzaciDescentralitzacióó horitzontalhoritzontal

Alta preparaciAlta preparacióó
EspecialitzaciEspecialitzacióó horitzontalhoritzontal
DescentralitzaciDescentralitzacióó vertical i vertical i 

horitzontalhoritzontal

Factors de contingFactors de contingèènciancia Entorn senzill i estableEntorn senzill i estable
Sistema tSistema tèècnic no cnic no 

automatitzatautomatitzat
Baixa influBaixa influèència de la modancia de la moda

Empresa gran i vellaEmpresa gran i vella

Entorn complex i estableEntorn complex i estable
Sistema tSistema tèècnic no regulat cnic no regulat 

i no sofisticati no sofisticat
InfluInfluèència de la modancia de la moda



LLLL’’’’estructura innovadora o estructura innovadora o estructura innovadora o estructura innovadora o 
adhocradhocradhocradhocrààààticaticaticatica

ClassesClasses Orientada a la resoluciOrientada a la resolucióó de nous problemes:de nous problemes:
1. Disseny de projectes: 1. Disseny de projectes: ad hocad hoc. Administrativa. Administrativa

2. Elaboraci2. Elaboracióó de projectes: adhocrde projectes: adhocrààcia operativacia operativa

Mecanismes de Mecanismes de 
coordinacicoordinacióó

AdaptaciAdaptacióó mmúútuatua

Parts de lParts de l’’organitzaciorganitzacióó StaffStaff (adhocr(adhocrààcia administrativa)cia administrativa)
Nucli dNucli d’’operacions (adhocroperacions (adhocrààcia operativa)cia operativa)

Variables de dissenyVariables de disseny Dispositius dDispositius d’’enllaenllaçç
Estructura orgEstructura orgàànicanica

DescentralitzaciDescentralitzacióó selectivaselectiva
EspecialitzaciEspecialitzacióó horitzontalhoritzontal

PreparaciPreparacióó
AgrupaciAgrupacióó mixtamixta

Factors de Factors de 
contingcontingèènciancia

Entorn complex i dinEntorn complex i dinààmicmic
Sistema tSistema tèècnic sofisticat i automatitzatcnic sofisticat i automatitzat

InfluInfluèència de la modancia de la moda
Empresa jove i flexibleEmpresa jove i flexible



Noves formes organitzatives:Noves formes organitzatives:Noves formes organitzatives:Noves formes organitzatives:
organitzaciorganitzaciorganitzaciorganitzacióóóó que aprque aprque aprque aprèèèènnnn
((((learning organizationlearning organizationlearning organizationlearning organization))))

Estructures primEstructures primààriesries

�� Funcional: eficiFuncional: eficièènciancia
�� Divisional: MDivisional: M--formform
�� Federada: NFederada: N--formform

Estructures operativesEstructures operatives

BurocrBurocrààtica o mectica o mecàànicanica
OrgOrgàànica o flexiblenica o flexible



DiferDiferDiferDiferèèèències entre estructures mecncies entre estructures mecncies entre estructures mecncies entre estructures mecààààniques niques niques niques 
i estructures orgi estructures orgi estructures orgi estructures orgààààniquesniquesniquesniques

Estructures mecEstructures mecààniquesniques Estructures orgEstructures orgààniquesniques

Rols i responsabilitatsRols i responsabilitats Especialitzats i definitsEspecialitzats i definits Difusos, flexibles i Difusos, flexibles i 
canviantscanviants

CoordinaciCoordinacióó i controli control SupervisiSupervisióó jerjerààrquica, rquica, 
plans detallats a curt plans detallats a curt 

terminitermini

Consultiu, plans flexibles Consultiu, plans flexibles 
a llarg terminia llarg termini

ComunicaciComunicacióó De dalt a baixDe dalt a baix MultidireccionalMultidireccional

SupervisiSupervisióó i lideratgei lideratge No participatiu i autoritat No participatiu i autoritat 
per posiciper posicióó

Participatiu i autoritat per Participatiu i autoritat per 
coneixementconeixement

Fonts de coneixementFonts de coneixement Local i internaLocal i interna Externa i cosmopolitaExterna i cosmopolita

TecnologiaTecnologia RutinRutinàària i estandaritzadaria i estandaritzada No rutinNo rutinàària i ria i ad hocad hoc

EntornEntorn PrevisiblePrevisible ImprevisibleImprevisible

Criteris dCriteris d’’efectivitatefectivitat EficiEficièència i fncia i fààcil controlcil control Creativitat i innovaciCreativitat i innovacióó



DiferDiferDiferDiferèèèències entre Mncies entre Mncies entre Mncies entre M----form i Nform i Nform i Nform i N----formformformform

NN--form (federal)form (federal) MM--form (divisional)form (divisional)

InterdependInterdependèència ncia 
tecnològicatecnològica

CombinaciCombinacióó DivisiDivisióó

InterdependInterdependèència entre el ncia entre el 
personalpersonal

ConstelConstel·· lacions temporalslacions temporals Estructures permanentsEstructures permanents

Nivell organitzatiu crNivell organitzatiu críítictic MitjMitjàà AltAlt

Xarxa de comunicacionsXarxa de comunicacions LateralLateral VerticalVertical

Funcions dFuncions d’’alta direccialta direccióó Catalitzador, arquitecteCatalitzador, arquitecte Monitor, assignadorMonitor, assignador

ÀÀmbit competitiumbit competitiu ConcentraciConcentracióó, economies , economies 
en profunditaten profunditat

DiversificaciDiversificacióó, economies , economies 
d'escalad'escala

Forma organitz. bForma organitz. bààsicasica HeterarquiaHeterarquia JerarquiaJerarquia



Tipus dTipus dTipus dTipus d’’’’estructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzatives

�� Exemples: Exemples: divisional per zones geogrdivisional per zones geogrààfiquesfiques

Europa
urbana

Cuba

President 
conseller delegat

Europa
de vacances

Amèrica Àsia

Màrqueting

Finances

Recursos humans

Sistemes de gestió

Sol Melià (en Durán, 1997)



Tipus dTipus dTipus dTipus d’’’’estructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzatives

�� Exemples: Exemples: funcional + productes / clientsfuncional + productes / clients

Gerència

BullitsSerransEmbotits

Producció Administració Comercial

ExportacionsDelegacions
Grans 

superfícies
Distribució

CÁRNICAS SERRANO (2000)



Tipus dTipus dTipus dTipus d’’’’estructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzatives

�� Exemples: Exemples: divisions per productes + mercatsdivisions per productes + mercats

EspanyaFrança

Generació
d’energia

Equipament
marítim

El CanadàMèxic

Consell d’Administració

Distribució
d’energia

Transport
Equipament

industrial

Màrqueting

Finances

Recursos humans

Tecnologia / Qualitat

GEC ALSTHOM (Memòria, 1997)



Tipus dTipus dTipus dTipus d’’’’estructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzativesestructures organitzatives

�� Exemples: Exemples: estructura matricialestructura matricial

Grup Antolín (en Johnson i Scholes, 2001)

Direcció
d’Operacions 

Comercials

Direcció
d’Operacions

Industrials

President i vicepresident

Direcció de 
Recursos 
Humans

Direcció
d'R+D

Direcció
Econòmica i

Financera

Assessoria jurídicaDesenvolup. nous negocis

Assessoria de qualitat total

Amèrica del Nord

Amèrica del Sud

Europa 

Àsia i Àfrica 



DIRECCIDIRECCIÓÓ GENERAL I GENERAL I 
ESTRATESTRATÈÈGIA DE LGIA DE L’’EMPRESAEMPRESA

Curs 2011/2012Curs 2011/2012

Grau en Finances i ComptabilitatGrau en Finances i Comptabilitat

TEMA 10: ESTRATÈGIA, RECURSOS 
HUMANS I APRENENTATGE



Tema 10. EstratTema 10. EstratTema 10. EstratTema 10. Estratèèèègia, recursos humans i gia, recursos humans i gia, recursos humans i gia, recursos humans i 
aprenentatgeaprenentatgeaprenentatgeaprenentatge

10.1. El factor hum10.1. El factor humàà com a recurs estratcom a recurs estratèègic de gic de 
ll’’empresa empresa 

10.2. Les persones i el comportament organitzatiu10.2. Les persones i el comportament organitzatiu

10.3. Organitzaci10.3. Organitzacióó de les personesde les persones

10.4. El coneixement en l10.4. El coneixement en l’’empresa: lempresa: l’’organitzaciorganitzacióó que que 
apraprèènn

Objectius:Objectius:

–– IntroducciIntroduccióó a la direccia la direccióó dels recursos humans en dels recursos humans en 
ll’’empresaempresa

Bibliografia:Bibliografia:

�� Johnson, Scholes i Whittington (2006): capJohnson, Scholes i Whittington (2006): capíítol 9tol 9

�� Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capNavas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capíítol 18.tol 18.

�� Nonaka, I. i Takeuchi, H. (1999)Nonaka, I. i Takeuchi, H. (1999)



La direcciLa direcciLa direcciLa direccióóóó estratestratestratestratèèèègica. gica. gica. gica. 
Conceptes clau i procConceptes clau i procConceptes clau i procConceptes clau i procééééssss

FORMULACIÓ DE L'ESTRATÈGIA IMPLEMENTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA

CONTROL ESTRATÈGIC

FERDECIDIR

Fase d’intel·ligència
• Diagnòstic estratègic

• A què s’enfronta l’empresa?
• Què és capaç de fer l'empresa?

• Establiment d'objectius
• Què vol fer l’empresa?

• Determinació del gap estratègic
• Què ha de fer l’empresa?

Disseny de línies d’acció

Avaluació i selecció d’estratègies

Planificació, assignació
i control de recursos

Sistemes
d’informació
de l’empresa

Disseny organitzatiu 
de l’empresa

Comportament de 
les persones en 

l’empresa

Control d’implementació (a posteriori)

Control de vigilància i de premisses (a priori)



�� Les persones sLes persones sóón un element clau per al funcionament n un element clau per al funcionament 
diari i per a ldiari i per a l’è’èxit de les organitzacionsxit de les organitzacions

�� SSóón les que controlen els recursos, desenvolupen n les que controlen els recursos, desenvolupen 
les activitats i realitzen processos que sles activitats i realitzen processos que sóón n 
fonamentals per a lfonamentals per a l’’execuciexecucióó de les estratde les estratèègies de gies de 
ll’’empresaempresa

�� El dinamisme de lEl dinamisme de l’’entorn i l'era del coneixement entorn i l'era del coneixement 
comporta actualment una importcomporta actualment una importàància encara major de ncia encara major de 
la tasca de les persones en lla tasca de les persones en l’’empresaempresa

10.1. El factor hum10.1. El factor hum10.1. El factor hum10.1. El factor humàààà com a recurs com a recurs com a recurs com a recurs 
estratestratestratestratèèèègic en lgic en lgic en lgic en l’’’’empresaempresaempresaempresa



�� La gestiLa gestióó dels aspectes relatius a les persones sdels aspectes relatius a les persones sóón n 
responsabilitat de tots els directius de lresponsabilitat de tots els directius de l’’empresa, i no estan empresa, i no estan 
limitats als departaments de recursos humanslimitats als departaments de recursos humans
�� Els sistemes formals de recursos humans sEls sistemes formals de recursos humans sóón n 

fonamentals per a la implantacifonamentals per a la implantacióó de les estratde les estratèègies.gies.
�� Han de ser coherents amb el tipus dHan de ser coherents amb el tipus d’’estratestratèègia gia 

formulada per lformulada per l’’empresaempresa

�� La capacitat de l'empresa per a orientar els La capacitat de l'empresa per a orientar els 
comportaments i desenvolupar les competcomportaments i desenvolupar les competèències dels ncies dels 
seus empleats constitueixen factors clau per a lseus empleats constitueixen factors clau per a l’è’èxit.xit.
�� El repte consisteix a crear un clima motivador i El repte consisteix a crear un clima motivador i 

que fomente el compromque fomente el compromíís dels empleats amb s dels empleats amb 
ll’è’èxit de lxit de l’’empresaempresa

10.1. El factor hum10.1. El factor hum10.1. El factor hum10.1. El factor humàààà com a recurs com a recurs com a recurs com a recurs 
estratestratestratestratèèèègic en lgic en lgic en lgic en l’’’’empresaempresaempresaempresa



�� Funcions dels recursos humans que contribueixen a traure el Funcions dels recursos humans que contribueixen a traure el 
mmààxim partit a les persones (com a recursos estratxim partit a les persones (com a recursos estratèègics). gics). 

�� Objectius: desenvolupament de competObjectius: desenvolupament de competèències individuals i de grup; i ncies individuals i de grup; i 
acompliment eficaacompliment eficaçç i eficient de les seues funcionsi eficient de les seues funcions

�� Funcions:Funcions:
�� AuditoriesAuditories de recursos humans. Requisits dels recursos humans per a de recursos humans. Requisits dels recursos humans per a 
implementar les estratimplementar les estratèègies (nombre de persones, competgies (nombre de persones, competèències ncies 
requeridesrequerides……).).

�� Establiment dEstabliment d’’objectius i avaluaciobjectius i avaluacióó de lde l’’acompliment per les persones i els acompliment per les persones i els 
equips.equips.

�� PlanificaciPlanificacióó dels dels sistemessistemes dd’’incentiusincentius per a fomentar lper a fomentar l’’acompliment acompliment 
individual i el treball en equip.individual i el treball en equip.

�� ReclutamentReclutament i seleccii seleccióó per a millorar les capacitats de lper a millorar les capacitats de l’’organitzaciorganitzacióó. Quan . Quan 
ll’’organitzaciorganitzacióó ss’’enfronta a canvis, cal considerar la enfronta a canvis, cal considerar la successisuccessióó en determinats en determinats 
llocs, la redefinicillocs, la redefinicióó de llocs o la redundde llocs o la redundàància de llocs.ncia de llocs.

�� FormaciFormacióó i desenvolupament de les habilitats de les persones di desenvolupament de les habilitats de les persones d’’acord amb acord amb 
les necessitats de lles necessitats de l’’estratestratèègia.gia.

�� DisseminaciDisseminacióó del coneixement per a garantir l'apropiativitat dels avantatgesdel coneixement per a garantir l'apropiativitat dels avantatges
per part de lper part de l’’organitzaciorganitzacióó..

10.1. El factor hum10.1. El factor hum10.1. El factor hum10.1. El factor humàààà com a recurs com a recurs com a recurs com a recurs 
estratestratestratestratèèèègic en lgic en lgic en lgic en l’’’’empresaempresaempresaempresa



�� Les persones influeixen sobre lLes persones influeixen sobre l’è’èxit de les estratxit de les estratèègies a travgies a travéés de:s de:
�� Les seues competLes seues competèències i habilitatsncies i habilitats
�� El seu comportamentEl seu comportament

�� Les accions diLes accions diààries dels directius poden tenir una influries dels directius poden tenir una influèència ncia 
determinant sobre el comportament de les persones. determinant sobre el comportament de les persones. 
�� Es convenient que els directiusEs convenient que els directius……

�� ““adaptenadapten”” les accions que cal desenvolupar al context en el les accions que cal desenvolupar al context en el 
qual squal s’’han dhan d’’implementar, tenint en compte els interessos, la implementar, tenint en compte els interessos, la 
cultura i els valors de les persones involucrades (ancultura i els valors de les persones involucrades (anààlisi de les lisi de les 
parts interessades o parts interessades o stakeholdersstakeholders))

�� comprenguen la relacicomprenguen la relacióó entre les opcions estratentre les opcions estratèègiques i els giques i els 
comportaments necessaris per a posarcomportaments necessaris per a posar--les en prles en prààctica. ctica. ÉÉs s 
possible modificar la cultura o els comportaments per a possible modificar la cultura o els comportaments per a 
desenvolupar aquesta opcidesenvolupar aquesta opcióó? ? ÉÉs millor seguir estrats millor seguir estratèègies que gies que 
ss’’adapten a la cultura organitzativa?adapten a la cultura organitzativa?

�� siguen realistes sobre la dificultat i el temps requerit per a siguen realistes sobre la dificultat i el temps requerit per a 
canviar el comportament o la cultura de les organitzacions.canviar el comportament o la cultura de les organitzacions.

�� adapten el seu estil davant els canvis en les circumstadapten el seu estil davant els canvis en les circumstààncies ncies 
(crisi, canvis, etc.)(crisi, canvis, etc.)

10.2. Les persones i el comportament10.2. Les persones i el comportament10.2. Les persones i el comportament10.2. Les persones i el comportament



�� La motivaciLa motivacióó de les personesde les persones
�� La motivaciLa motivacióó éés un s un procprocéés interns intern de l'individu que desencadena un de l'individu que desencadena un 

comportamentcomportament o, almenys, una propensio, almenys, una propensióó a actuar orientada a una a actuar orientada a una 
finalitatfinalitat, la satisfacci, la satisfaccióó dd’’una una necessitatnecessitat..

�� Aspectes organitzatius i de recursos humans que influeixen sobreAspectes organitzatius i de recursos humans que influeixen sobre
la motivacila motivacióó de les persones:de les persones:

�� Objectius realistesObjectius realistes

�� DefiniciDefinicióó del lloc de treball:del lloc de treball:
�� AmpliaciAmpliacióó o allargamento allargament

�� RotaciRotacióó

�� EnriquimentEnriquiment

�� Treball en equipTreball en equip

�� ParticipaciParticipacióó en la presa de decisionsen la presa de decisions

�� Projecte dProjecte d’’empresa (coherent amb els valors i objectius compartits)empresa (coherent amb els valors i objectius compartits)

10.2. Les persones i el comportament10.2. Les persones i el comportament10.2. Les persones i el comportament10.2. Les persones i el comportament



�� Altres aspectes sobre recursos humans que Altres aspectes sobre recursos humans que 
influeixen sobre la motivaciinflueixen sobre la motivacióó de les persones:de les persones:

�� Correcta selecciCorrecta seleccióó dels empleats (coherdels empleats (coherèència entre ncia entre 
competcompetèències, expectatives i funcions)ncies, expectatives i funcions)

�� FormaciFormacióó i desenvolupamenti desenvolupament

�� ValoraciValoracióó de llocs (equitat externa i interna)de llocs (equitat externa i interna)

�� AvaluaciAvaluacióó de lde l’’acompliment (justa recompensa)acompliment (justa recompensa)

�� Sistemes de supervisiSistemes de supervisióó

10.2. Les persones i el comportament10.2. Les persones i el comportament10.2. Les persones i el comportament10.2. Les persones i el comportament



�� ÉÉs necesss necessàària una funciria una funcióó especialitzada en recursos humans?especialitzada en recursos humans?
�� Molts aspectes relacionats amb les persones es poden gestionar sMolts aspectes relacionats amb les persones es poden gestionar sense una ense una 
funcifuncióó especialitzada en recursos humansespecialitzada en recursos humans

�� La funciLa funcióó de recursos humans ha de garantir lde recursos humans ha de garantir l’’equilibri entre equilibri entre 
ll’’adaptaciadaptacióó a les necessitats particulars (divisions, a les necessitats particulars (divisions, ààrees rees 
geogrgeogrààfiques, etc.) i el desenvolupament de directius amb una visifiques, etc.) i el desenvolupament de directius amb una visióó
completa i general de lcompleta i general de l’’organitzaciorganitzacióó i de les seues estrati de les seues estratèègiesgies

�� La funciLa funcióó de recursos humans pot contribuir a lde recursos humans pot contribuir a l’è’èxit de les xit de les 
estratestratèègies a travgies a travéés de:s de:
�� Proveir serveis als directius intermedis per a ajudarProveir serveis als directius intermedis per a ajudar--los en les seues los en les seues 
responsabilitats sobre temes de recursos humansresponsabilitats sobre temes de recursos humans

�� Establir les Establir les ““normesnormes”” que els directius han de seguir en les seues decisions que els directius han de seguir en les seues decisions 
sobre les persones (p. e., sobre les persones (p. e., augments salarialsaugments salarials, , promocionspromocions……))

�� Aconsellar els directius intermedis sobre les millors prAconsellar els directius intermedis sobre les millors prààctiques i polctiques i políítiques tiques 
de recursos humansde recursos humans

�� Promoure i colPromoure i col··laborar en el canvi organitzatiu quan les estratlaborar en el canvi organitzatiu quan les estratèègies ho gies ho 
requerisquenrequerisquen

10.3. Aspectes organitzatius de la 10.3. Aspectes organitzatius de la 10.3. Aspectes organitzatius de la 10.3. Aspectes organitzatius de la 
gestigestigestigestióóóó de les personesde les personesde les personesde les persones



�� El paper dels directius intermedisEl paper dels directius intermedis

�� La seua participaciLa seua participacióó en la gestien la gestióó dd’’aspectes relatius a les persones aspectes relatius a les persones 
ajuda a integrar les polajuda a integrar les políítiques de recursos humans amb les tiques de recursos humans amb les 
estratestratèègies de lgies de l’’empresaempresa

�� Hi ha alguns aspectes que poden limitar l'efectivitat de la gestHi ha alguns aspectes que poden limitar l'efectivitat de la gestiióó dels dels 
recursos humans per part dels directius intermedis:recursos humans per part dels directius intermedis:
�� Poden ser poc competents en matPoden ser poc competents en matèèria de recursos humans: ria de recursos humans: 

mediocritat.mediocritat.

�� La pressiLa pressióó a curt termini per a l'obtencia curt termini per a l'obtencióó dd’’objectius pot objectius pot 
limitar una visilimitar una visióó de recursos humans mde recursos humans méés a llarg termini.s a llarg termini.

�� Els sindicats solen oposarEls sindicats solen oposar--se a la dispersise a la dispersióó de la gestide la gestióó de de 
recursos humans: recursos humans: éés ms méés fs fààcil negociar amb un sol cil negociar amb un sol 
interlocutor.interlocutor.

�� Els directius intermedis poden sentir que no tenen incentius Els directius intermedis poden sentir que no tenen incentius 
per a involucrarper a involucrar--se en la gestise en la gestióó dels recursos humans.dels recursos humans.

10.3. Aspectes organitzatius de la 10.3. Aspectes organitzatius de la 10.3. Aspectes organitzatius de la 10.3. Aspectes organitzatius de la 
gestigestigestigestióóóó de les personesde les personesde les personesde les persones



�� Estructures i processosEstructures i processos
�� PerquPerquèè les persones puguen contribuir a lles persones puguen contribuir a l’è’èxit de xit de 

les estratles estratèègies, les estructures organitzatives en gies, les estructures organitzatives en 
les quals estan integrats, i les funcions que tenen les quals estan integrats, i les funcions que tenen 
assignades han de ser coherents amb les assignades han de ser coherents amb les 
estratestratèègies que sgies que s’’estan plantejant.estan plantejant.

�� Les funcions assignades, les lLes funcions assignades, les líínies dnies d’’autoritat autoritat 
existents, els sistemes dexistents, els sistemes d’’incentius establerts, etc. incentius establerts, etc. 
poden limitar la capacitat de les persones per a poden limitar la capacitat de les persones per a 
posar en marxa les noves accions necessposar en marxa les noves accions necessààries per ries per 
a implantar noves estrata implantar noves estratèègiesgies

�� CAL MANTENIR LA COHERCAL MANTENIR LA COHERÈÈNCIA ENTRE TOTS NCIA ENTRE TOTS 
ELS ASPECTES I SISTEMES CLAU PER A LA ELS ASPECTES I SISTEMES CLAU PER A LA 
IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓ DE LES ESTRATDE LES ESTRATÈÈGIESGIES

10.3. Aspectes organitzatius de la 10.3. Aspectes organitzatius de la 10.3. Aspectes organitzatius de la 10.3. Aspectes organitzatius de la 
gestigestigestigestióóóó de les personesde les personesde les personesde les persones



Implicacions per als directiusImplicacions per als directiusImplicacions per als directiusImplicacions per als directius

Desfasament

Estratègia de 
recursos humans a LT

Tendències de 
recursos humans a LT

Capacitats 
actuals dels 

recursos humans

Estratègia de 
negoci i recursos 

humans a CT

• Establiment d’objectius
• Avaluació de l’acompliment
• Incentius
• Formació a curt termini

• Desenvolupament líders
• Desenv. treballadors
• Desenv. organització

ESTRATÈGIA 
DE NEGOCI PERFORMANCE

Cicle a llarg termini

Cicle a curt termini



10.4. El coneixement en l10.4. El coneixement en l10.4. El coneixement en l10.4. El coneixement en l’’’’empresaempresaempresaempresa

�� La gestiLa gestióó del coneixement: transferir el coneixement i del coneixement: transferir el coneixement i 
ll’’experiexperièència entre els membres de lncia entre els membres de l’’empresaempresa

�� ProcProcéés ds d’’aprenentatge organitzatiu:aprenentatge organitzatiu:
�� Identificar, recollir i organitzar el coneixement Identificar, recollir i organitzar el coneixement 

existentexistent
�� Facilitar la creaciFacilitar la creacióó dd’’un nou coneixementun nou coneixement
�� ReforReforççar la innovaciar la innovacióó i creativitati creativitat

�� Tipus de coneixement:Tipus de coneixement:
�� Coneixement explConeixement explíícit: previstcit: previst
�� Coneixement tConeixement tààcit: no previstcit: no previst

�� Empreses del coneixement: empreses que aprenenEmpreses del coneixement: empreses que aprenen



El capital intelEl capital intelEl capital intelEl capital intel·lectual com a recurs lectual com a recurs lectual com a recurs lectual com a recurs 
intangibleintangibleintangibleintangible

�� Capital humCapital humàà::
�� FormaciFormacióó i experii experièènciancia

�� Actituds i motivaciActituds i motivacióó

�� CompetCompetèències i compromncies i compromííss

�� Capital estructural:Capital estructural:
�� Disseny organitzatiu i rutinesDisseny organitzatiu i rutines

�� Tecnologia, patents i bases de dadesTecnologia, patents i bases de dades

�� Cultura, capital organitzatiu i capital tecnològicCultura, capital organitzatiu i capital tecnològic

�� Capital relacional:Capital relacional:
�� SatisfacciSatisfaccióó dels clients i reputacidels clients i reputacióó

�� Imatge de marcaImatge de marca

�� Acords de cooperaciAcords de cooperacióó

�� Parts interessades o Parts interessades o stakeholdersstakeholders: legitimaci: legitimacióó


