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Objectius didàctics 
 
• Transmetre a l’alumne el concepte de globalització, distingint els 

diferents nivells de globalització que existeixen.  
• Conèixer els principals factors que han impulsat l’actual globalització 

econòmica. 
• Comprendre la concepció de l’ètica empresarial en el context de la 

globalització econòmica. 
•  Conèixer algunes de les principals iniciatives en l’àmbit de la 

Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de les empreses 
multinacionals.  

TEMA 1  
LA GLOBALITZACIÓ DE L’ECONOMIA 

3 



DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

TEMA 1  
LA GLOBALITZACIÓ DE L’ECONOMIA 

1.1. Què és la globalització? 

4 



DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

TEMA 1  
LA GLOBALITZACIÓ DE L’ECONOMIA 

GLOBALITZACIÓ 

MUNDIAL SECTOR 

EMPRESA PAÍS 

1.1. Què és la globalització? 
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1.1. Què és la globalització? 
A escala mundial: convergència de dimensions i variables de 
l’economia en un elevat nombre de països (preferències dels 
consumidors, productes estandarditzats, obertura de mercats, 
polítiques econòmiques, etc.) 
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

 
A nivell de país: intensitat en les interaccions de l’economia 
amb la resta (X i M com % del PIB, fluxos d’entrada i eixida d’ID) 
http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/724/index.html 
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1.1. Què és la globalització? 
A nivell de sector: sectors dominats en tots els mercats pel 
mateix grup d’empreses, que competeixen sobre una base 
mundial. 

90% del mercat 

+ 60% del mercat 
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1.1. Què és la globalització? 
A nivell d’empresa: fins a quin punt l’empresa ha estès les 
seues vendes i actius a altres països i genera fluxos 
internacionals de productes, capital i coneixements. 

INDITEX (Memòria anual, ps. 2 i 20) 
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    Globalització a nivell d’empresa: com la mesurem? 

B. Classificació de l’orientació global de les empreses de Rugman i Verbeke (2004) 
Orientada a la regió d’origen: almenys el 50% de les seues vendes a la seua regió de la tríade 
(Europa, Amèrica del Nord i Àsia). 
Bi-regional: almenys el 20% de les seues vendes en cadascuna de les dues regions, però menys del 
50% a una sola. 
Orientada a la regió d’acollida: més del 50% de les seues vendes a una regió de la tríade distinta de la 
d’origen. 
Global:  almenys el 20% de les vendes es fa a cadascuna de les tres regions de la tríade, però menys 
del 50% en una mateixa. 

A. Índex de transnacionalitat (ITN): 
Mesura utilitzada per la UNCTAD. Es calcula com la ràtio entre l’activitat econòmica internacional de 
l’empresa (I) sobre l’activitat total (T). Com major siga la ràtio (I/T) més global es considera que és 
l’empresa. 

L’Índex de transnacionalitat (ITN) equival a la mitjana de les tres ràtios següents: 
• Actius internacionals sobre actius totals. 
• Vendes internacionals sobre les vendes totals. 
• Plantilla a l’estranger sobre la plantilla total. 
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GLOBALITZACIÓ 

Liberalització 
econòmica 

Desenvolupament 
tecnològic 

Internacionalització 
de les empreses 
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1.2. Factors impulsors de la globalització 

BLOC 1 - LIBERALITZACIÓ ECONÒMICA  

• Liberalització dels intercanvis comercials 

• Liberalització dels fluxos financers 

• Liberalització dels fluxos d’inversió directa 
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1.2. Factors impulsors de la globalització 
BLOC 1 - LIBERALITZACIÓ ECONÒMICA  

• Liberalització dels intercanvis comercials: Els acords del 
GATT i de l’OMC, foren els primers d’impulsar l’increment 
d’inversió i el comerç internacionals. Altres acords regionals, com 
el que donà lloc a l’actual UE, el Tractat de Lliure Comerç de Nord-
Amèrica (NAFTA), l’Associació de Nacions d’Àsia Sud-oriental 
(ASEAN), l’Associació d’Àsia Meridional per a la Cooperació 
Regional o el Mercat Comú del Sud (Mercosur), impulsaren la 
liberalització comercial que existeix actualment. 
OMC | Membres i Observadors de l’OMC 

(Ex. Afganistan 29/07/2016; Federació de Rússia 22/08/2012)  
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1.2. Factors impulsors de la globalització 
BLOC 1 - LIBERALITZACIÓ ECONÒMICA (Continuació)  
• Liberalització dels fluxos financers: La ruptura del sistema canviari 

de Bretton Woods a principis dels 70’ acabà amb la rigidesa de tipus de 
canvi i obrí una nova era caracteritzada pel creixement dels fluxos financers 
internacionals, el progressiu desmantellament de les restriccions 
reguladores d'aquests fluxos i el destacat paper del mercat com a 
assignador de la liquidesa internacional.  

Des de principis dels 80’ l’FMI (www.imf.org) adopta una nova orientació 
liberal, condicionant els seus ajuts financers als països en dificultats, a l’adopció 
d’estrictes polítiques pressupostàries i a la liberalització dels seus mercats de 
capitals. Aquesta política ha ajudat a incrementar la interrelació entre els 
mercats financers afavorint-ne la globalització.  
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1.2. Factors impulsors de la globalització 
BLOC 1 - LIBERALITZACIÓ ECONÒMICA (Continuació)  

• Liberalització dels fluxos d’inversió directa: De la 
mateixa manera que els Estats tendeixen a fomentar la 
liberalització del comerç i les finances, l’IDE també s’ha anat 
liberalitzant. L’IDE, a més d’incrementar la interrelació entre 
països, es considera un dels instruments que major impacte 
tenen sobre el creixement dels països que la reben. 
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1.2. Factors impulsors de la globalització 
BLOC 2 – DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC  

• Tecnologies de la informació i les 
telecomunicacions (TIC): Internet ha estat una de les 
eines essencials en la configuració del actual escenari global. 

• Evolució dels mitjans de transport: La millora dels 
mitjans de transport ha sigut constant al llarg de tot el segle XX. 
En les últimes dècades, a més dels increments en l'eficàcia i 
rapidesa del transport, cal destacar les importants reduccions 
de preu. 
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1.2. Factors impulsors de la globalització 
BLOC 3 – INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES  

Les mateixes empreses han jugat un paper molt important obrint 
nous mercats i duent a terme inversions a l’exterior (ex. offshoring 
/ deslocalització) 
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1.3. Globalització, ètica i regulació de les EMN 
• Efectes de la globalització sobre el desenvolupament 

econòmic i social  
(RECOMANACIÓ: documentals “En defensa de la globalización” de Johan 

Norberg i “Voces contra de la globalización – Los amos del mundo” de RTVE) 

 
• Actuació global de les empreses            Regulació local 

 
• Pràctiques poc ètiques d’algunes empreses 

multinacionals 
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1.3. Globalització, ètica i regulació de les EMN 
• Iniciatives de RSC (caràcter voluntari)  

 
  The Global Compact – United Nations (GC) 

 
 

   
  Global Reporting Initiative (GRI) 

 
  Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable  

        (SGE21)  
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1.3. Globalització, ètica i regulació de les EMN 
 

 
 

 Sabries identificar a quin àmbit correspon cada grup? 

10 PRINCIPIS AGRUPATS EN 4 ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_0urFh7TOAhWIhRoKHR5bB6YQjRwIBw&url=https://davidcoethica.wordpress.com/2011/06/08/csr-size-is-important-says-un-global-compact/&bvm=bv.129389765,d.d24&psig=AFQjCNHTHF42pEvRWyXHlBsX9LrTSJ6EDA&ust=1470822597459607
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1.3. Globalització, ètica i regulació de les EMN 
 

 
 

   1. Respectar i recolzar la protecció dels 
drets humans 

2. Assegurar-se que la pròpia empresa no 
està implicada en abusos contra els drets 
humans 

Drets humans 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_0urFh7TOAhWIhRoKHR5bB6YQjRwIBw&url=https://davidcoethica.wordpress.com/2011/06/08/csr-size-is-important-says-un-global-compact/&bvm=bv.129389765,d.d24&psig=AFQjCNHTHF42pEvRWyXHlBsX9LrTSJ6EDA&ust=1470822597459607
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1.3. Globalització, ètica i regulació de les EMN 
 

 
 

   3. Garantir als empleats la llibertat 
d’associació i el dret a la negociació 
col·lectiva 

4. Eliminació de qualsevol forma de treball 
forçat o obligat 
5. Abolició total del treball infantil 

6. Abolició total de qualsevol tipus de 
discriminació en la contractació i l’ocupació 

Ocupació 
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1.3. Globalització, ètica i regulació de les EMN 
 

 
 

   7. Impulsar una mentalitat de prevenció 
davant els reptes ambientals 

8. Emprendre iniciatives que promoguen la 
responsabilitat ambiental 

9. Fomentar el desenvolupament i la difusió 
de tecnologies respectuoses amb el medi 
ambient 

Medi ambient 
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1.3. Globalització, ètica i regulació de les EMN 
 

 
 

   

Anticorrupció 

10. Les empreses deuen treballar contra totes 
les formes de corrupció, incloent l’extorsió i el 
suborn 

 

 

 

 

La corrupció implica l’abús d’una posició de 
poder en benefici d’interessos particulars 

 
Vídeo: Corruption Perceptions Index -- In Detail 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_0urFh7TOAhWIhRoKHR5bB6YQjRwIBw&url=https://davidcoethica.wordpress.com/2011/06/08/csr-size-is-important-says-un-global-compact/&bvm=bv.129389765,d.d24&psig=AFQjCNHTHF42pEvRWyXHlBsX9LrTSJ6EDA&ust=1470822597459607
http://cpi.transparency.org/cpi2012/in_detail/
http://cpi.transparency.org/cpi2012/in_detail/
http://cpi.transparency.org/cpi2012/in_detail/
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http://cpi.transparency.org/cpi2012/in_detail/


1.3. Globalització, ètica i regulació de les EMN 
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 Quin país creus que és el més corrupte? 

   I el menys corrupte? 

InteractiveMap_CPI2012 

http://www.transparency.org/cpi2012/interactive


1.3. Globalització, ètica i regulació de les EMN 
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1.3. Globalització, ètica i regulació de les EMN 
 

 
 

   

Avantatges per a les empreses que s’hi adhereixen 
• Oportunitat per a aprendre d’altres empreses 

• Oportunitat d’aprofitar l’experiència i el poder de negociació 
de l’ONU 

• Crear benestar en les comunitats on operen 

• Millorar la reputació de l’empresa 

• Millorar la motivació i la productivitat dels treballadors 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_0urFh7TOAhWIhRoKHR5bB6YQjRwIBw&url=https://davidcoethica.wordpress.com/2011/06/08/csr-size-is-important-says-un-global-compact/&bvm=bv.129389765,d.d24&psig=AFQjCNHTHF42pEvRWyXHlBsX9LrTSJ6EDA&ust=1470822597459607
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Què hem après? 
 
• La globalització no és generalitzable: mundial, país, sector o 

empresa 
• Diversos factors influeixen en la globalització: liberalització 

econòmica, desenvolupament tecnològic i internacionalització de les 
empreses. 

• Estreta relació entre globalització i ètica o RSC. 
• Existència d’iniciatives voluntàries de RSC per a les empreses 

com el Global Compact. 
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• Presentació de les sessions pràctiques.  

• Visionat del documental No a la venta. El documental tracta aspectes relacionats 
amb la globalització i l’ètica empresarial de les multinacionals. 

• Breu anàlisi i discussió del documental No a la venta. Es realitzaran preguntes als 
alumnes per a valorar l’atenció prestada (ex.: Què és allò que més t’ha cridat 
l’atenció?; Quins aspectes dels analitzats al tema 1 apareixen al documental?) 

• Elaboració i entrega de l’informe individual sobre el documental No a la venta. 
L’informe individual es realitzarà en la fitxa de treball que el professor facilitarà als 
estudiants. 

Objectius específics de la pràctica: Transmetre a l’alumne els objectius i la metodologia que va a seguir-se en les 
classes pràctiques. Així mateix es pretén que els estudiants comencen a familiaritzar-se amb l’aplicació dels 
coneixement teòrics a través de casos reals. A través del documental es persegueix que l’alumne siga conscient 
del context en què s’emmarquen les empreses multinacionals, així com de les implicacions que, en l’àmbit de la 
RSC, té la internacionalització de les empreses. 
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PRÀCTICA 1: GLOBALITZACIÓ 

http://ppt/slides/Fitxa_P1.docx


 

 

 

 

PRÀCTICA 1: LA GLOBALITZACIÓ 
 

 

 
 

 
  

OBJECTIU  

Aquesta pràctica persegueix que l’alumne siga conscient del context en què 
s’emmarquen les empreses multinacionals, així com de les implicacions que, en 
l’àmbit de la RSC, té la internacionalització de les empreses. 

 

TREBALL A REALITZAR (a l’aula)  

1.- Visionat del documental No a la venta. El documental tracta aspectes relacionats 
amb la globalització i l’ètica empresarial de les multinacionals. Es facilita el link 
del documental, tot i que aquest serà visionat a l’aula 
(https://canal.uned.es/mmobj/index/id/9386). (70’) 

2.- Anàlisi i discussió del documental No a la venta. Es realitzaran preguntes per tal 
de valorar l’atenció prestada per l’alumne. (10’) 

3.- Elaboració i entrega de l’informe individual sobre el documental No a la venta. 
L’informe individual consisteix a contestar les qüestions detallades a la fitxa de 
treball que teniu a continuació (Fitxa de treball P1). (30’-40’) 

 

ESTUDIS DE CAS RECOMANATS PER A APROFUNDIR 

▪ Jones, P., Hillier, D., and Comfort, D. (2012). Fashioning corporate social responsibility. 

Emerald Emerging Markets Case Studies, 2(8), 1-10. 

▪ Teagarden, M. B., & Schotter, A. (2010). Blood Bananas: Chiquita in Colombia. 

Glendale, AZ: Thunderbird School of Global Management, Thunderbird Case. 
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FITXA DE TREBALL P1 
 

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:______________________________________________ 

 

QÜESTIÓ 1. A quin nivell de globalització fa referència Edward Freeman? I Ramon Jáuregui?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QÜESTIÓ 2. Què són els “dobles estàndards” en l’àmbit de les empreses multinacionals? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FITXA DE TREBALL P1 (continuació) 
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Continguts 
 

2.1. L'estratègia internacional: motius i condicions  
2.2. La decisió d'entrada i l'elecció dels mercats  
2.3. Formes d'entrada 

2.3.1. Exportació 
2.3.2. Llicències  
2.3.3. Inversió directa 

2.4. El procés d'internacionalització 

 
Bibliografia bàsica 

 
Pla, J. I León, F. (2016). Dirección Internacional de la Empresa. Ed. McGraw Hill. 

Madrid. Capítols 2, 3 i 4. 
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DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

Objectius didàctics 
 
• Definir què és l’estratègia internacional, així com identificar els motius que 

poden portar les empreses a internacionalitzar-se. 
• Conèixer i comprendre quines són les condicions que permeten a les 

empreses dur a terme amb èxit el repte de la internacionalització.  
• Conèixer quines variables fonamentals deuen considerar-se per a 

seleccionar els països per a la internacionalització de l’empresa. 
• Definir les formes d’entrada comunament utilitzades per les empreses per a 

internacionalitzar-se, així com els avantatges i els inconvenients que 
presenta cadascuna. 

• Conèixer com influeix l’experiència internacional en la selecció de països i 
formes d’entrada. 

• Identificar diferents processos d’internacionalització. 

TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 
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TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 

2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
 
L'estratègia internacional: Fa referència als processos de direcció mitjançant 
els quals les empreses avaluen les condicions canviants de l'entorn internacional i 
desenvolupen una resposta organitzativa adequada als seus recursos, que suposa 
traspassar fronteres internacionals. 
 
Què la motiva?  

 
• Motius: Estirada (pull) / impuls (push) / facilitadors 

 
De què depèn l'estratègia internacional? 

 
• Condicions:  País / sector / empresa 
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TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 

2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
 

MOTIUS D’INTERNACIONALITZACIÓ 
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• Mercat domèstic saturat o 
madur 
• Restriccions legals 
• Costos creixents 
• Condicions econòmiques 
desfavorables 
• Canvis demogràfics 
desfavorables  

Factors push 
(Amenaces al mercat 

domèstic) 
 

• Filosofia de la corporació 
• Percepció d'oportunitats 
de creixement 
• Oportunitats de venda 
(nínxols de mercat)  
• Imitació de la competència  
• Seguiment dels clients  
• Adquisició de tecnologia 

Factors pull 
(Oportunitats en mercats 

exteriors) 
  

• Acumulació d'experiència 
• Disminució de barreres 
entre països 
• Millora de la tecnologia de 
comunicació 
• Visió dels directius  
• Aprenentatge de 
l'experiència d'altres 
empreses 

 
Factors facilitadors 
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TEMA 2  
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2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
 

MOTIUS D’INTERNACIONALITZACIÓ 
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TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 

2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
 

 Classificació dels factors pull (estirada) I 
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  Condicions al país receptor Motius  

• Grandària del mercat i renda per càpita 
• Creixement del mercat 
• Accés al mercat regional i global 
• Preferències dels consumidors del país receptor 
• Estructura del mercat 

 
Penetració als mercats 

(MARKET SEEKERS) 

• Matèries primeres 
• Mà d'obra no qualificada barata 
• Mà d'obra qualificada 
• Actius tecnològics innovadors i d'un altre tipus (ex.  
marques), incloent-hi els incorporats en persones i 
empreses 
• Infraestructura física 

 
Explotació de recursos o 

adquisició d'actius 
(RESOURCE SEEKERS) 

Font: World Investment Report 1998: Trends and Determinants, p. 91, UNCTAD 
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TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 

2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
 

 Classificació dels factors pull (estirada) II 
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  Condicions al país receptor Motius  

• Seguiment de clients 
• Seguiment de la competència 
• Diversificació geogràfica 

 
Motius estratègics 
(STRATEGIC ASSET 

SEEKERS) 

• Cost dels recursos i actius enumerats en l'apartat anterior, 
ajustat segons la productivitat de la mà d'obra 
• Cost d'altres factors de producció, com transport, 
comunicacions i productes intermedis 
• Pertinença a un acord regional d'integració que afavoreix 
l'establiment de xarxes empresarials regionals 

 
Millora d'eficiència 

(EFFICIENCY SEEKERS) 

Font: World Investment Report 1998: Trends and Determinants, p. 91, UNCTAD 
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2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
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NO N’HI HA PROU D’ESTAR MOTIVAT, SINÓ QUE S’HAN DE DONAR 
LES CONDICIONS QUE GARANTISQUEN, A PRIORI, L’ÈXIT 
INTERNACIONAL DE L’EMPRESA 

 
• QUINES CONDICIONS S’HAURIEN DE DONAR?  

 
• DE QUÈ DEPEN L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL?  

 
 

MODEL DE L’AVANTATGE COMPETITIU DE LES NACIONS  
(DIAMANT DE PORTER)  
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TEMA 2  
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2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
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Polítiques 
públiques 

 Recursos  Demanda  Xarxes 
empreses 

 Organització i 
processos 

Rivalitat 

 Actius /recursos 
Avantatges 

empresa 

Avantatges 
de país 

Avantatges 
de sector 

Competitivitat internacional 
de l’empresa 
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TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 

2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
 
Factors de l’avantatge competitiu de les nacions I 
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• No sols les dotacions de factors sinó la seua millora contínua: 
✓ Factors bàsics (recursos naturals, capital i RRHH no especialitzats) / factors avançats (personal 

especialitzat, sistema científic del país, infraestructures) 
✓ Factors generals (xarxa d’autopistes, sistema educatiu,...) / factors especialitzats (institut 

d’investigació especialitzat,...) 
• Invertir en factors avançats i especialitzats que són escassos i difícils d’imitar 

Condicions dels factors/recursos 

Condicions de la demanda domèstica 
• El volum absolut és important, però a més: 

✓ Consumidors amb necessitats sofisticades o específiques --> innovació en qualitat i diferenciació 
✓ El creixement ràpid de la demanda interior i la saturació ràpida del mercat --> inversió ràpida / 

contínua innovació per a perfeccionar el que s’ha invertit 
✓ Compradors nacionals que operen internacionalment i que desitgen comprar als mateixos 

proveïdors 
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TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 

2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
 
Factors de l’avantatge competitiu de les nacions II 
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• La rivalitat domèstica obliga a innovar i ser més competitiu, la qual cosa suposa un 
incentiu a la millora contínua i l’aprenentatge 

• L’existència de forts competidors domèstics obliga a l’expansió internacional: 
Alemanya: Bayer, Basf (químiques)        Japó:  Sony, Matshusita (productes electrònics) 
USA: IBM, HP, Digital equipment (informàtica) Espanya (sector bancari, energia, moda)   

Rivalitat domèstica 

Xarxes d’empreses 
• Les interrelacions entre sectors i les xarxes d’empreses influeixen en la competitivitat 

internacional (compartir recursos i informació) 
✓  Entre clients - proveïdors: fomenta la qualitat / transmissió de la informació / RiD /coordinació 
✓  Sectors relacionats: informació / intercanvi tècnic 
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2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
 
Factors de l’avantatge competitiu de les nacions III 
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• Els governs, lluny de crear avantatges competitius artificials, deuen estimular els factors 
anteriors: 
✓  Creació de factors avançats i especialitzats 
✓  Estimular la demanda de productes sofisticats i l’exigència dels consumidors 
✓  Afavorir les relacions entre empreses de sectors connexos 
✓  Fomentar la rivalitat entre empreses d’un mateix sector i eliminar monopolis 

Paper dels governs i les polítiques públiques 
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2.1. L’estratègia internacional: motius i condicions 
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Governs Condicions 
dels factors 

Condicions de 
la demanda 

Estratègia, estructura i 
rivalitat empresarial  

Sectors afins i 
auxiliars 
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TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 

2.2. La decisió d’entrada i l’elecció dels mercats 
 
Empresa internacional (Durán, 2001) 
Es considera que una empresa és multinacional quan controla (coordina) activitats generadores de valor afegit en 
dues o més àrees geogràfiques políticament independents i caracteritzades perquè són unions polítiques  
i monetàries. 

 
• Presència física en dos o més països 
• L'estat-nació com a element delimitador 
• Diferents graus de complexitat en la multinacional 

 
Empresa internacional 
Empresa multinacional 
 - Empresa multinacional integrada horitzontalment (multiplanta) 
 - Empresa multinacional integrada verticalment 
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Estudi i selecció de mercats 

QÜESTIONS DE PARTIDA 

ON 

COM 

Quin/s mercat/s geogràfic/s? 

Quin/s segment/s de clients? 

Quina forma d'entrada? 
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2.2. La decisió d’entrada i l’elecció dels mercats 
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Estudi i selecció de mercats 

Vies de detecció d'oportunitats de mercat 

• Selecció oportunista dels 
mercats internacionals 

 

 
• Selecció sistemàtica dels 
mercats internacionals 

Estratègia emergent 

Recerca i identificació del mercat 
casual, resposta a estímul extern 

Estratègia deliberada 

Procediment lògic i sistemàtic de 
selecció de mercats 
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2.2. La decisió d’entrada i l’elecció dels mercats 
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A. Selecció oportunista dels mercats internacionals 

Comanda espontània de productes 

Descobriment casual del potencial del mercat 

Informació de tercers 

Assistència a fira o missió comercial 

Trampes de costos: excés de capacitat, baixa eficiència productiva inicial, 
no materialització de comandes, dispersió d'esforços… 

Identificació 
oportunista 
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B. Selecció sistemàtica dels mercats internacionals 
Fase1: Tria/Garbellat preliminar 

Macrocriteris 

Fase 2: Potencial de vendes  
del sector 

Criteris del sector 

Fase 3: Potencial de vendes  
de l'empresa 

Microcriteris 

Fase 4: Identificació 
d'oportunitats de mercat 

Prova de mercat 

Selecció de mercat/s 

 Desestimació de mercat/s 

 Criteris generals: anàlisi DAFO 
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Fase 1. Tria/Garbellat preliminar I 
Objectiu: Identificar aquells mercats nacionals que poden merèixer una 

anàlisi en profunditat. Evitar no tenir en compte països que 
poden oferir bones possibilitats 

Variables físiques i 
geogràfiques 

Distància física, clima del país o regió, orografia, infraestructures de 
transport i telecomunicacions… 

Variables  
demogràfiques 

Població, densitat de població, taxa de creixement de la població 
piràmide d’edats, població rural i urbana, nivells educatius, 
distribució per sexes… 

Variables  
econòmiques 

PIB/PNB, Renda per càpita, grau d’obertura (X/PIB, M/PIB),  
balança de pagaments, distribució de la renda per càpita per grups,  
tipus de canvi i evolució, mesures de consum 

TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 
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2.2. La decisió d’entrada i l’elecció dels mercats 
 
 
 
 

Fase 1. Tria/Garbellat preliminar II 
Variables  
politicolegals 

Risc país (risc polític, administratiu, sobirà), sistema de  
govern, ideologia, grau d’intervenció, acords internacionals,  
estabilitat política… 

Variables  
socioculturals 

Idioma, religió i la seua influència en la societat, costums (horaris, 
alimentació, festes, regals, rols de gènere…), actitud amb els negocis… 

Índex 
Risc 
País 

Risc polític: pèrdua de propietat (expropiació, 
nacionalització...), assetjament polític i 
nacionalisme 
 
Risc administratiu: limitació a la mobilitat de 
factors o funcionament dels mercats 
 
Risc sobirà: deute exterior 

Repsol-YPF a 
Bolívia, 
Veneçuela i 
recentment 
Argentina 

TEMA 2  
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2.2. La decisió d’entrada i l’elecció dels mercats 
 
 
 
 

Fase 2. Potencial de vendes del sector  
Estudi de la factibilitat de penetració comercial per a la categoria de productes i a 
nivell de sector 
 
Desk research (recerca documental) sobre 10-12 països/mercats  

Dades a tenir en compte 
• Importacions de la categoria de producte 
• Consum o vendes de la categoria de producte  
• Tendències de consum, hàbits socials i gustos i preferències locals que afecten la categoria de 
producte. Estimació de l’evolució de vendes per al sector 
• Grandària mínima eficient / massa crítica 
• Legislació local en matèria d’importacions (prohibicions, quotes, restriccions qualitatives, 
requisits sobre envasos/embalatges …) 
• Mitjans i infraestructures de transport cap a les destinacions previstes i adequació a la categoria 
de producte 
• Règim de zones i dipòsits francs, existència de polígons industrials 
• Legislació mercantil i laboral (agents comercials i canals de distribució) 

22 
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2.2. La decisió d’entrada i l’elecció dels mercats 
 
 
 
 

Fase 3. Potencial de vendes de l’empresa  
Estudi del potencial de vendes de l’empresa per a la categoria de producte /mercat 
 
Field research (Estudi de camp) sobre 2-4 països/mercats (aproximadament) 

Dades a tenir en compte 
•Estructura de la competència en mercat potencial (núm. i grandària dels competidors, origen, 
rivalitat…) 
•Informació sobre la categoria producte (usos i aplicacions) 
•Informació sobre els preus (estructura de preus comparada) 
•Informació sobre la distribució 
•Informació sobre l’usuari final 
•Informació sobre la promoció: xarxa comercial necessària, formes d’accés i presència, mitjans, 
fires…) 
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2.2. La decisió d’entrada i l’elecció dels mercats 
 
 
 
 

Fase 4. Identificació d’oportunitats del mercat  
Prospecció del mercat 
 
Adaptació del producte al mercat 

24 
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Prova de mercat: 
• Test entre professionals i consumidors 
• Qüestionaris 
• Mostres 
• Màrqueting mixt del producte 

Selecció de mercat/s 
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2.2. La decisió d’entrada i l’elecció dels mercats 
 
 
 
 

Fonts d’informació en la selecció de mercats 
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Internes 
• Coneixement i experiència dintre de l’empresa 
• Informació de l’empresa 

Externes 
• Material publicat: llibres, informes, premsa especialitzada, internet 
• Serveis d’assessoria i suport del govern o sectorials, cambres de 
comerç, instituts d’exportació… 
• Associacions empresarials, clubs, agències d’estudi de mercat... 
• Consultores de màrqueting: AC Nielsen, International Research, IMS 
• Consultores B2B:  Dialog, Kompass, Duns & Bradstreet 
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2.3. Formes d’entrada 
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BAIX ALT Nivell de risc, control o benefici potencial 

Indirecta Directa 

Exportació 

Acords de distribució 
Franquícia 
Contractes de 
fabricació 
Cessió de patents 

Llicències 

Empresa 
conjunta Adquisició Nova filial 

Inversió directa 
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Exportació 

 Què enteneu per exportació? 
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Exportació 

Extensió de les vendes a nivell internacional 
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2.3. Formes d’entrada 
 
EXPORTACIÓ: És la forma d’entrada de menor risc i esforç corporatiu. 
Consisteix a produir al mercat local estenent les vendes als mercats 
exteriors. 

 
2 tipus d’exportació: 

• Indirecta: vendes exteriors esporàdiques; % de vendes exteriors baix 
respecte al total de vendes. 

• Directa: vendes exteriors de forma continuada que impliquen % de vendes 
exteriors elevats respecte al total de vendes. 

29 

TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 



DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

2.3. Formes d’entrada 
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EXPORTACIÓ INDIRECTA (I) 
1. Comprador estranger / broker  

2. Agents independents, companyies especialitzades, consorcis d'exportació  

▪ Forma més simple i econòmica 

▪ No exigeix experiència (és una extensió 
de la venda local) 

AVANTATGES 

▪ Absència total de control sobre: 
✓  Estratègies de màrqueting 
✓  Elecció dels mercats 

INCONVENIENTS 

▪ L'empresa pot arribar a  
beneficiar-se del coneixement del mercat de la 
companyia especialista 
▪ Costos compartits entre diverses empreses 
▪ Pagament sobre resultats (comissió) 
▪ Menys risc i més flexibilitat 

AVANTATGES 
▪ Pot no cobrir tots els mercats en què es 
podria tenir èxit (menor potencial) 

▪ Grau d'atenció al client deficient  
si s'opera amb productes poc relacionats 

▪ Excessiva dependència si creix el volum 

INCONVENIENTS 
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2.3. Formes d’entrada 
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EXPORTACIÓ INDIRECTA (II) 
3. Encavallament (piggy-back): utilitzar la xarxa de vendes  

d’una altra companyia (local o estrangera) 

▪ Per a “l’usuari”: 

✓  Mètode simple i amb baix risc 

✓  Pot beneficiar-se de la imatge, 
l’experiència i la informació del 
“portador” 

▪ Per al “portador” 

✓  Amplia el nombre de productes 
oferts 

✓  Possibilitat d'obtenir economies 
d'escala en distribució i transport 

✓  Empreses amb vendes estacionals 
poden completar el període 

AVANTATGES 

▪ Polítiques de promoció i marques 
(l'usuari pot acabar eliminat pel portador) 

▪ Problemes relacionats amb els serveis 
postvenda (especialment en productes de 
naturalesa molt tècnica) 

INCONVENIENTS 
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EXPORTACIÓ DIRECTA  
Departaments d'exportació, agents propis, delegacions de vendes 

▪ Més activitats de màrqueting, de manera 
que es facilita la venda 
▪ Més control sobre les exportacions 

▪ S'incrementa el feed-back amb 
l’adquisició consegüent d'experiència i 
saber fer (know-how) 

▪ Més llibertat en l'elecció de mercats 
oferts 

AVANTATGES 

▪ Major inversió i risc 

▪ Menor flexibilitat 

INCONVENIENTS 

▪ Producció concentrada: economies 
d'escala i aprenentatge 

▪ Menor complexitat i cost que altres 
formes més avançades 
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▪ Renúncia a gaudir dels avantatges 
comparatius que ofereixen altres països 
(costos, tecnologia...) 

▪ Problemes amb els costos de transport, 
aranzels o barreres aranzelàries 
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 Què enteneu per llicència? 

Llicències 



DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

2.3. Formes d’entrada 
 
LLICÈNCIA: Firma d’un contracte entre el posseïdor d’un dret transferible 
i una altra empresa, a canvi d’un pagament fix inicial i/o periòdic relacionat 
amb les vendes. Existeixen diferents formes contractuals per a dur a terme 
la llicència: franquícies, cessió de patents, acords de distribució, contractes 
de fabricació, etc. 

 
2 parts a distingir: 

• llicenciador: companyia que transfereix el dret 
• llicenciatari: empresa que rep el dret transferit 
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tangible o intangible  
(ex. marca, patent, know-
how…) 
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35 

TEMA 2  
L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 

LLICÈNCIES 

• Problemes per trobar llicenciataris adequats 

• Possibles dificultats per a controlar eficaçment 
les llicències 

• Si la relació és insatisfactòria pot resultar difícil 
rescindir-la 

• El llicenciatari es pot convertir en competidor 
quan acaba la llicència 

• Mantenir els estàndards en les diferents unitats 
pot ser complex (sobretot en les franquícies) 

 

INCONVENIENTS 

▪ Permeten una expansió ràpida  

▪ Suposen un baix cost per al llicenciador 

▪ Permeten atendre mercats marginals o de 
difícil accés 

▪ Permeten utilitzar els coneixements, els 
directius i les polítiques de màrqueting locals 

▪ No cal una gran inversió en recursos directius 
propis 

▪ Requereixen poca inversió de capital i solen 
reportar un alt retorn sobre la inversió inicial 

▪ Permeten una àmplia gamma de formes 
contractuals 

AVANTATGES 
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2.3. Formes d’entrada 
 
INVERSIÓ DIRECTA: L’empresa realitza una inversió d’actius amb valor 
afegit a l’exterior. 

 
 
 

2 decisions a prendre: 
• Crear una empresa de nou o comprar-ne una d’existent? 

• Fer-ho sola o en companyia d’altres empreses? 
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2.3. Formes d’entrada 
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 Què enteneu per Empresa Conjunta (JV)? 

Inversió Directa:  
Empresa Conjunta (Joint Venture) 



DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

2.3. Formes d’entrada 
 
EMPRESA CONJUNTA: Associació entre 2 o més empreses per a 
desenvolupar un negoci normalment de llarga duració, compartint el control 
i la presa de decisions, els beneficis i el risc en base a les aportacions de K 
realitzades. L’empresa conjunta és jurídicament independent de la resta i 
realitza operacions per ella mateixa. 
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50% 

50% 
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EMPRESES CONJUNTES 

▪ Dificultats per a trobar el soci adequat 

▪ Possibilitat de friccions per diferències culturals, 
estils de direcció, pràctiques de negoci, etc. 
▪ Problemes amb el control 

▪ Possibilitat de comportament oportunista per 
part del soci 

▪ Dificultat d'integració de les diferents empreses 
conjuntes per als grans grups 
▪ Pèrdua d'independència 

 

INCONVENIENTS 

▪ Permeten compartir costos i riscos d'entrada 

▪ Poden representar un primer pas en què es 
comprova el mercat 

▪ Són una oportunitat per a l'intercanvi de 
recursos 

▪ Són una forma ràpida d'entrar als mercats 
externs 

▪ Poden servir per a evitar restriccions dels 
governs estrangers sobre la propietat i el control 
de les empreses 

▪ Es poden aprofitar les relacions del soci amb 
altres agents econòmics 

AVANTATGES 
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2.3. Formes d’entrada 
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Inversió directa:  
Filials de nova planta 
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2.3. Formes d’entrada 
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FILIALS DE NOVA PLANTA 

▪ Alt cost i alt risc 
▪ Poden sorgir inconvenients quan  
el mercat exterior és molt distant 
▪ Cal temps per a obtenir retorns de la inversió 

 

INCONVENIENTS 

▪ Es crea l'empresa partint de zero; s’eviten 
restriccions i inèrcies (resistència) 
▪ Permet crear una imatge nova  
▪ Alt nivell de control financer, directiu, de les 
operacions i de l'estratègia 
▪ Possibilitat d'obtenir economies d'escala i abast 
▪ És l'opció més rendible a llarg termini 

AVANTATGES 
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2.3. Formes d’entrada 
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Inversió directa:  
Adquisició 

En venda 



DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

2.3. Formes d’entrada 
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ADQUISICIÓ 

▪ Barreres culturals i institucionals envers les 
adquisicions 
▪ Problemes derivats de la integració de les 
adquisicions 
▪ Les sinergies que poden semblar evidents al 
principi poden ser menors del que es preveia o 
no existir 
▪ Problemes derivats de la rigidesa de les 
operacions i directius ja establerts 
▪ Barreres d’eixida elevades en cas d'error 
▪ La valoració de l'empresa que es vol adquirir 
pot ser complexa i demana cert temps 
▪ És més difícil aconseguir ajudes públiques que 
en el cas de noves inversions 
 

INCONVENIENTS 

▪ Eviten els costos inicials de penetració en un 
mercat nou  
▪ Són un mètode d'entrada bastant ràpid 
▪ Produeixen fluxos de caixa quasi immediats 
▪ Són una oportunitat per a aprofitar el saber fer 
establert i les relacions amb altres agents 
▪ Són una oportunitat per a penetrar en altres 
sectors 

AVANTATGES 
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Procés seqüencial o escandinau • On 
internacionalitzar-se 

• Com 
internacionalitzar-se 

Inversió 
directa 

Creació de 
nova planta 

Inversió 
directa 

Empresa 
conjunta 

Exportació 

Llicències 

Inversió 
directa 

Adquisició 
ES VEN + 
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-  
Crítiques al procés  

seqüencial 

 
• Actualment moltes empreses no 
s‘hi ajusten 

• Homogeneïtat creixent  
entre mercats 

• Necessitat de seguir competidors 
o clients 

• Directius amb experiència 
internacional 

• Aprofitament d'oportunitats 
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Enfocament de xarxa 

Explica el procés d'internacionalització tenint en compte les interaccions amb 
altres empreses: AvC empresa + AvC xarxa 

Baix 

Alt 

Grau d'internacionalització de la xarxa 

Baix Alt 

Empresa 

“iniciadora” 

Empresa “ressagada 
/endarrerida” 

Empresa “solitària” Empresa “en xarxa 

global” 
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u
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'in
te

rn
ac

io
n

al
it

za
ci

ó 
de

 l'
em

pr
es

a 

Font: Johanson i Mattsson (1988) 
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International New Ventures 

Actitud de l'equip directiu 

Avantatges competitius 

Visió global 

Xarxes de relacions 

Aparició de les INV 

Acceleració del procés d’internacionalització de les empreses per factors com: 



DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

Què hem après? 
 
• Què és l’estratègia internacional i quins són els motius que poden portar les empreses a 

internacionalitzar-se: push, pull o facilitadors. 
• L’existència de diferents tipus de motius pull: market, resource, strategic i eficiency 

seekers. 
• Quines són les condicions que permeten a les empreses dur a terme amb èxit el repte de 

la internacionalització: condicions de país i de sector (Model de l’Avantatge Competitiu de 
Porter (Diamant)). 

• Quines variables deuen considerar-se per a seleccionar els països per a la 
internacionalització de l’empresa. 

• Quines són les formes d’entrada comunament utilitzades per les empreses per a 
internacionalitzar-se, així com els avantatges i inconvenients de cadascuna d’elles. 

• Com influeix l’experiència internacional en la selecció de països i formes d’entrada. 
• Quins són els diferents processos d’internacionalització que es poden donar en les 

empreses. 
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Bibliografia bàsica: 
• Pla, J. i León, F. (2016). Dirección Internacional de la Empresa. Ed. McGraw Hill. 

Madrid. Capítols  2, 3 i 4. 

 
Bibliografia complementaria: 
• Forsgren, M. (2002). “The concept of learning in the Uppsala Internationalization 

process model: a critical review”. International Business Review, 11: 257-277. 
• Morschet, D., Schramm-Klein, H. i Zentes, J. (2015). Strategic International 

Management. Text and Cases. 3a edició. SpringerGabler. Capítols 4, 8, 14 – 18.  
• Rialp, A.; Rialp, J. I Knight, G. (2005). “The phenomenon of early internationalizing 

firms: what do we know after a decade (1993-2003) of scientific inquiry?” 
International Business Review, 14, 2: 147-166. 

• Welch, L., Benito, G. and Pedersen, B. (2007). Foreign Operation Methods: Theory, 
Analysis, Strategy. Ed. E.E. London 
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Lectures recomanades per a profunditzar: 
• Fernández, Z. i Nieto, M. (2005). La estrategia de internacionalización de la pequeña 

empresa familiar. Cuadernos de economía y dirección de la empresa,  22, 2005: 107-
125  

• García-Canal, E. i Martínez-Noya, A. (2009). Estrategias de crecimiento internacional 
basadas en alianzas globales. Revista globalización, competitividad y gobernabilidad, 
3, 2: 69-78. 

• López Duarte, C. I Vidal Suárez, M. (2008). “Las adquisiciones parciales como fórmula 
de inversión exterior: tipología e implicaciones”. Revista globalización, competitividad 
y gobernabilidad, 2, 3: 65-75. 

• Wharton-Universia (2007). En busca del máximo potencial. Cómo pueden las 
empresas aumentar su presencia global. 
 http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/en-busca-del-maximo-potencial-

como-pueden-las-empresas-aumentar-su-presencia-global/ 
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Pràctica 2.A: MOTIUS DE LA INTERNACIONALITZACIÓ (1 SESSIÓ) 
• Formació dels grups de treball i entrega de la fitxa de grup que hauran d’emplenar. El 

professor explicarà el mètode de treball per al desenvolupament d’aquesta pràctica, 
que es basarà en la tècnica puzzle d’Aronson (TPA). La pràctica consisteix en l’anàlisi i 
la discussió de quatre noticies de premsa sobre motius d’internacionalització (Grups 
Puzzle): 

• “Sercotel desembarca en Panamá con un hotel gestionado”, Alimarket (20/07/2016).  
• “Viñals Soler anuncia su plan estratégico para los próximos años”, Alimarket (05/07/2016). 
• “Santalucía se alía con la mayor aseguradora de Portugal”, CincoDias.com (21/07/2016). 
• “Danone comprará WhiteWave Foods por 11.300 millones”. CincoDias.com (07/07/2016). 

 
Objectiu específic de la pràctica 2.A: Que els alumnes siguen capaços d’identificar i classificar 
diferents motius d’internacionalització de les empreses segons els criteris teòrics estudiats. 

Fitxa pràctica 2.A. 
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FITXA- GRUP.  PRÀCTICA MOTIUS DE LA INTERNACIONALITZACIÓ 
DIRECCIÓ D’EMPRESES INTERNACIONALS  

1. Cognoms i Nom ____________________________________         2. Cognoms i Nom __________________________________________ 
3. Cognoms i Nom _____________________________________       4. Cognoms i Nom ___________________________________________ 
 

Notícia  Push Pull 
• Penetració de mercat 
• Explotació/Adquisició de recursos 
• Millora d’eficiència 
• Motius estratègics 

Facilitadors 

1.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FITXA- GRUP.  PRÀCTICA MOTIUS DE LA INTERNACIONALITZACIÓ 
DIRECCIÓ D’EMPRESES INTERNACIONALS  

2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Notícia  Push Pull 
• Penetració de mercat 
• Explotació/Adquisició de recursos 
• Millora d’eficiència 
• Motius estratègics 

Facilitadors 



FITXA- GRUP.  PRÀCTICA MOTIUS DE LA INTERNACIONALITZACIÓ 
DIRECCIÓ D’EMPRESES INTERNACIONALS  

3.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 



Pràctica 2.B: DIAMANT DE PORTER (2 SESSIONS) 
• (Previ a la sessió): Formació dels grups de treball i assignació a cada grup d’una combinació SECTOR / PAÍS per 

a la recerca d’informació. Cada membre del grup deurà portar a classe informació d’un dels factors/elements 
del Diamant de Porter per al sector i el país assignat (açò implica repartir-se els factors entre els membres del 
grup).  

• (Durant la 1ª sessió): Posada en comú de la informació recollida per cada membre del grup i elaboració d’una 
presentació (ppt. o similar) que s’entregarà a través de l’aula virtual en la data fixada (aprox. en 1 setmana).  

• (Durant la 2ª sessió): Presentació oral dels Diamants de Porter elaborats pels grups. En funció del nombre de 
grups es presentaran tots o únicament aquells que el professor considere. Per a la presentació oral es 
seleccionarà una única persona del grup (elegida pel professor) perquè presente els cinc factors/elements del 
“Diamant de Porter” elaborats pel seu grup. 
Objectiu específic de la pràctica 2.B: Que els alumnes siguen capaços de buscar informació rellevant sobre les 

condicions que permeten a las empreses d’un determinat sector/país dur a terme amb èxit el repte de la 
internacionalització. Analitzar tota la informació i estructurar-la de forma ordenada elaborant una presentació 
que arreplegue els principals factors/elements del Diamant de Porter d’un sector/país determinat. Exposar en 
públic el resultat de la pràctica.     

Fitxa pràctica 2.B. 
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PRÀCTICA 2.B: DIAMANT DE PORTER 



 

 

 

PRÀCTICA 2.A: MOTIUS 
 

 

 
 

 

OBJECTIU  

Amb aquesta pràctica es pretén que l’alumne siga capaç d’identificar i classificar 
diferents motius d’internacionalització de les empreses segons els criteris teòrics 
estudiats. 
 

TREBALL A REALITZAR ABANS DE CLASSE  

LECTURA INDIVIDUAL DE LES QUATRE NOTÍCIES 
 
TREBALL A REALITZAR DURANT LA CLASSE 

TREBALL INDIVIDUAL: 20 MINUTS 

1. A cada estudiant se li assigna una de les quatre noticies perquè porte a terme 
la classificació dels motius (numerar els estudiants i les notícies de l’1 al 4). 
 

2. Classificar els motius que apareixen en la notícia assignada en factors pull, 
push i facilitadors.  
 

3. Els factors pull que apareixen es classificaran, a la vegada, en penetració de 
mercat, explotació/adquisició de recursos, millora d’eficiència i motius 
estratègics. 

 
TREBALL EN EQUIP: 45 MINUTS 

1. Es formaran equips de 4 estudiants; cadascun haurà analitzat una lectura 
distinta. 

2. Elaboració de la fitxa de grup on s’arreplegaran els motius 
d’internacionalització de cadascuna de les empreses, classificant-los en: 
a) Motius Push 
b) Motius Pull 

• Penetració de mercat 
• Explotació/Adquisició de recursos 
• Millora d’eficiència 
• Motius estratègics 

c) Motius facilitadors 
 

POSAR EN COMÚ LA CLASSIFICACIÓ (30 MINUTS) 
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OBJECTIU  

Amb aquesta pràctica es pretén que l’alumne siga capaç de buscar informació 
rellevant sobre les condicions que permeten a las empreses d’un determinat 
sector/país afrontar amb èxit el repte de la internacionalització. Analitzar tota la 
informació i estructurar-la de forma ordenada elaborant una presentació que 
arreplegue els principals factors/elements del Diamant de Porter d’un sector/país 
determinat. Exposar en públic el resultat de la pràctica. 
 
TREBALL A REALITZAR 

Previ a la sessió: Es crearan grups de 5 persones. A cada grup se li assignarà una 
combinació de sector i país (*). Cada membre del grup deu buscar informació per a 
la setmana següent. 

(*) Combinació sector/país: A cada grup se li assignarà país i sector. El sector pot 
coincidir en dos grups però el país deu ser distint de tal manera que al finalitzar la 
pràctica es puga comparar la competitivitat d’un mateix sector en diferents països: 

- Energies renovables: Espanya i Suècia  
- Automòbil: Alemanya i Itàlia 
- Vi: França i Portugal 
- Electrodomèstics: Espanya i Alemanya 
- Sector hoteler: Espanya i Itàlia 
-  ……..   
-  

Cada membre  del grup portarà a classe informació d’un dels factors/elements de 
l’avantatge competitiu de les nacions per al sector i el país assignat (açò implica 
repartir-se els factors entre els membres del grup). Factors:  

CONDICIONS DE LA DEMANDA Dades sobre: 
- el volum absolut de consum intern  
- importacions de la categoria de productes  
- legislació que protegeix els drets dels consumidors 
- l’existència d’associacions de consumidors 
- qualsevol altra dada rellevant que mostre el volum absolut de demanda i el seu grau de 

sofisticació  
EXISTÈNCIA DE XARXES D’EMPRESES I SECTORS AUXILIARS Dades sobre: 

- Vincles entre empreses i associacions 
- Empreses de sectors vinculats (proveïdores nacionals) 
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CONDICIONS DELS FACTORS Dades sobre: 
- Importància dels factors bàsics 
- Existència de factors avançats (p.e., si existeix personal especialitzat en el sector, patents, 

etc) 
- Existència de factors generals: importància de la xarxa de transports, carreteres, ports, 

aeroports, centres logístics, infraestructura digital i de telecomunicacions… 
- Existència de factors especialitzats: instituts d’investigació o tecnològics del sector, graus o 

màsters universitaris específics, etc. 
RIVALITAT DOMÈSTICA Dades sobre: 

- Nombre i evolució de les empreses del sector (grau de concentració absolut i relatiu) 
- Existència d’empreses estrangeres 
- Grau d’internacionalització de les empreses del país (domèstiques) 
- Existència de grans empreses multinacionals del país i àrees geogràfiques on tenen 

presència 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES Dades sobre: 

- Existència de regulació local sobre qualsevol dels apartats anteriors 
 

Durant la 1ª sessió: Es treballarà en grup a l’aula per a elaborar una presentació 
(ppt o programes similars). Aquesta presentació es pujarà a l’aula virtual en la data 
fixada. 

Una vegada finalitzada la data d’entrega, durant la setmana següent el professor 
corregirà les presentacions i seleccionarà alguns grups (de cada subgrup pràctic) 
perquè presenten oralment el “Diamant de Porter” del seu sector/país.  

 
Durant la 2ª sessió: El professor seleccionarà una persona del grup perquè 
presente els cinc factors del “Diamant de Porter” elaborats pel seu grup. 

 
AVALUACIÓ 
 
- Treball en ppt. pujat a aula virtual: fins a 80 punts 
- Presentació oral: fins a 20 punts 
- Participació de la resta de grups (preguntes, comentaris... ): fins a 10 punts 
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Continguts 
 

3.1. Organització de l’activitat internacional: estructures organitzatives 
3.2. L’ajust estratègia-estructura 
3.3. Pressions globalitzadores i localitzadores de l’entorn en els negocis internacionals 
3.4. Enfocaments estratègics de competència internacional 
 3.4.1. Enfocament estratègic multidomèstic 
 3.4.2. Enfocament estratègic global 
 3.4.3. Enfocament estratègic transnacional 

 
Bibliografia bàsica 

 
Pla, J. i León, F. (2016). Dirección Internacional de la Empresa. Ed. McGraw Hill. 

Madrid. Capítols 5 i 6. 
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Objectius didàctics 
 
• Conèixer i identificar les distintes modalitats d’estructura organitzativa que 

poden adoptar les empreses multinacionals, comprenent els avantatges i 
inconvenients associats a cadascuna.  

• Entendre com deu adaptar-se l’estructura organitzativa al procés 
d’internacionalització seguit per l’empresa.  

• Conèixer i identificar les forces de l’entorn que condicionen l’estratègia de 
les empreses multinacionals. 

• Definir i comprendre les distintes estratègies de competència internacional 
que poden adoptar les empreses per a respondre a les pressions de l’entorn.  
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• Etapes inicials  
• Unitats funcionals 

• Assignació a un directiu o creació d'un departament 
• Importància de les vendes locals 

• Poques línies de producte 
 

Gerència 

Cuits Serrans Embotits 

Producció Administració Comercial 

Exportacions Delegacions Grans  
superfícies Distribució 

Cárnicas Serrano 
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Font: Pla y León (2004) 
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Font: Pla y León (2004) 

Estructura funcional 
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• Filials que actuen amb bastant independència de la resta 

• Depenen directament de la presidència, i la gestió és a càrrec d'algun directiu del país 
d'origen (expatriat) 

• Nivell molt baix d'intercanvi d'informació entre filials i departaments 

• Situacions estables 

Presidència i Direcció General 

Direcció 
Exportació  
Segura Viudas 

Direcció 
Exportació  
Castellblanch 

Mèxic 

Direcció 
de Planificació 

Direcció 
de Màrqueting 

Direcció 
de Producció 

Sonoma  
(Califòrnia) 

GMBH 
Alemanya 

DWS  
G. Bretanya 

Freixenet  
USA 

Consell  
d’Administració 

Direcció de  
Personal 

Direcció  
d’Exportacions 

Direcció 
Administració 

Freixenet 
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Font: Pla y León (2004) 

Estructura Matriu-Filial 
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Estructura Matriu-Filial 
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▪ Unitat que centralitza tota l'activitat internacional 
▪ Millora la coordinació de totes les formes d'implantació en l’exterior 
▪ Es facilita la comunicació entre matriu i filials, però es limita la comunicació entre la 

divisió internacional i les operacions domèstiques 

▪ Si creix la seua importància pot entrar en conflicte amb les domèstiques 

Adolfo 
Domínguez 

A.D. Japan 
Company 

A.D. England 
Ltd. 

Producció 
Planificació 

Domínguez 
Bàsic Botigues 

A.D. Luxemburg 
S.A. 

A.D. Belgique 
S.A. 

A.D. Portugal 
Ltd. 

Consell d‘Administració 
Presidència 

Producte 
 Dona 

Divisió 
Internacional 

Producte  
Home 

Assessoria Jurídica 

Recursos Humans 

Departament Financer 

Departament Informàtica 

A.D. France  
S.A.R.L. 
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• Les operacions relacionades amb un mateix producte s'estenen a escala internacional 
• Se centralitza la presa de decisions relatives al producte i es descentralitzen cap a les 

filials aquelles no relacionades amb polítiques de producte 
• Racionalització de les plantes de producció i centralització de la capacitat dels directius, 

millora de les relacions, adaptació als clients 
• Duplicació de personal i funcions en cada divisió. Problemes de coordinació entre 

divisions 

GEC ALSTOM 

Espanya França 

Generació 
d'Energia 

Equipament 
Marí 

Canadà Mèxic 

Consell d'Administració 

Distribució 
 d'Energia 
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Transport 
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Màrqueting 

Finances 

Recursos Humans 

Tecnologia / Qualitat 
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• Conseqüència de l'increment del nombre de països. Unitat responsable de tots els 
negocis en una àrea determinada 

• Les operacions en una àrea han de ser prou complexes, nombroses i diferents 
(oportunitat per a l'especialització i les economies d'escala) 

• Es facilita la informació entre divisió i filials, sensibilitat a les condicions locals 
• Duplicació de funcions i problemes de coordinació 

SOL-MELIÁ 

Europa 
urbana Cuba 

Presidència 

Europa 
de vacances Amèrica Àsia 

Màrqueting 

Finances 

Recursos Humans 

Sistemes de Gestió 
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• Conseqüència d'adaptar algunes parts de l'organització al mercat, però unes altres no són 
prou grans per a ser eficients, o no canvien a través de l'organització 

• Combina unitats funcionals amb d’altres de producte o mercat 
• Problema: tendència al distanciament entre les operacions de la central i les divisions 

GRUPO GFT 
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• Conseqüència de l'increment en la complexitat de les operacions internacionals 
• Combina un doble flux d'autoritat que fa possible l'equilibri entre  

la sensibilitat local i la centralització 
• Més flexibilitat en l'organització dels recursos 
• Doble flux d'informació que facilita la resolució del conflicte entre funcions, mercats 

o productes 
• Problemes: complexitat i autoritat dual 
• Col·lapses informatius 
• Confusió / evasió de responsabilitats / conflictes  
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Sabries identificar el tipus d’estructura 
organitzativa de les següents empreses? 
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Font: Pla y León (2016) 
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 L’ estructura organitzativa és estàtica? 
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 L’ estructura organitzativa és estàtica? 

En Direcció Estratègica heu estudiat que l’estructura és un 
dels  elements del disseny organitzatiu a tenir en compte a 
l’hora d’implementar estratègies i que els canvis estratègics 
poden requerir certs canvis organitzatius entre d’altres en 
l’estructura organitzativa. 
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Per tant, l’estructura és dinàmica i, com en la resta d’estratègies, en 
l’estratègia internacional l’estructura haurà de seguir l’estratègia. 

 
Aquelles empreses que ajusten l’estructura a l’estratègia de creixement 

obtindran millors resultats i guanyaran eficiència. 

Divisió 
internacional 
 
Matriu-filial 
 
 Funcional 

Divisió 
global per 
productes 

Divisió global 
per àrees geogràfiques 

Mixta o matricial 

Nombre de països 

Diversitat  
de negocis  
a l'estranger 
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DIMENSIÓ GLOBALITZADORA  

que exigeix la recerca d'eficiència, a través de 
les economies d'escala i una elevada 

integració de les activitats. 

 
La indústria aeronàutica 
La grandària mínima eficient és elevada 
El nombre d'empreses en el sector és molt reduït 
Les pautes de demanda dels clients són molt 
semblants arreu del món (companyies aèries) 
No hi ha barreres a la importació 

 
DIMENSIÓ LOCALITZADORA  

que porta a tractar cada país de forma 
diferent i a mantenir una elevada sensibilitat 

amb les característiques dels diferents 
mercats locals. 

La indústria vinícola 
Grandària mínima molt reduïda 
N’hi ha oferents en tots els països 
El comportament dels clients respon a gustos 
concrets que varien entre països o regions 
En alguns casos hi ha aranzels  a la importació 

 

Dues pressions contraposades: eficiència vs. adaptació 
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• Accés a matèries primeres i energia 
• Avantatge comparatiu 
• Diferenciació de producte 
• Economies d'escala 
• Importància dels clients multinacionals 
• Intensitat d'inversió 
• Intensitat de tecnologia 
• Mobilitat de la producció 
• Presència de competidors multinacionals 
• Universalitat de gustos i necessitats 

• Costos de transport i emmagatzematge 
• Diferències en els canals de distribució 
• Diferències en els gustos o necessitats 
• Diferències en les estructures de mercat 
• Exigències dels governs locals 
• Existència de substituts i necessitat d'adaptar 
• Necessitat de manteniment dels productes  
 
 
 

COORDINACIÓ 
INTEGRACIÓ 
GLOBALITZACIÓ 

SENSIBILITAT LOCAL 
LOCALITZACIÓ 

ADAPTACIÓ 
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Localització / configuració 

Integració 
global 

Alta 

Alta / dispersa 

Baixa 

Baixa / concentrada 

Global simple 
Etnocèntrica 
Global 

Multidomèstica 
Multinacional 
Policèntrica 

Global complexa 
Geocèntrica 
Transnacional 

Integració:  grau de coordinació entre les diferents parts geogràficament disperses 
Localització: ubicació de les activitats de la cadena de valor fora del país d'origen 
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ENFOCAMENT MULTIDOMÈSTIC 
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• Descentralització a nivell de la filial de les responsabilitats, de la presa de decisions i d'un 
gran nombre d'actius clau 

• Operacions internacionals concebudes com un conjunt d'operacions domèstiques, unides 
per la propietat comuna i certa tecnologia desenvolupada per la matriu 

• Algunes filials tenen fins i tot unitats d’R+D per a adaptar els productes o per a 
desenvolupar-ne d’altres de nous, específics per al mercat 

• Rol/Paper de la filial: autònoma 

• Llocs directius ocupats per persones del país d’acollida/destí (mentalitat policèntrica) 

• Flux de comunicació reduït entre la matriu i les filials 

• Estructura organitzativa: divisió per àrees geogràfiques (millor informació sobre les 
peculiaritats de cada mercat) 

• Mecanismes de coordinació i control: control de resultats i socialització 
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• Descentralització a nivell de la filial de les responsabilitats, de la presa de decisions i d'un 
gran nombre d'actius clau 

• Operacions internacionals concebudes com un conjunt d'operacions domèstiques, unides 
per la propietat comuna i certa tecnologia desenvolupada per la matriu 

• Algunes filials tenen fins i tot unitats d’R+D per a adaptar els productes o per a 
desenvolupar-ne d’altres de nous, específics per al mercat 

• Rol/Paper de la filial: autònoma 

• Llocs directius ocupats per persones del país d'acollida/destí(mentalitat policèntrica) 

• Flux de comunicació reduït entre la matriu i les filials 

• Estructura organitzativa: divisió per àrees geogràfiques (millor informació sobre les 
peculiaritats de cada mercat) 

• Mecanismes de coordinació i control: control de resultats i socialització 

• Elevats costos de transport 

• Competidors distints en cada país 

• Normes tècniques distintes en cada 
país 

• Adaptació de les pintures als 
materials, usos i clima 

• Filials de producció i RiD a Xile, Mèxic 
i Polònia 

• Elevada autonomia de les filials 
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• Centralització en la matriu d'actius, recursos i responsabilitats 

• Les filials són simples canals de distribució per a ampliar mercats i 
aconseguir escala global (pot haver-hi plantes de muntatge locals, però 
sempre sota les directrius de la matriu) 

• Rol/Paper de les filials: passiu (dependència) 

• Desenvolupament i retenció de coneixements en la central 

• Manteniment de la identitat nacional, ja que els llocs directius els ocupen 
persones del país d'origen (mentalitat etnocèntrica) 

• Estructura organitzativa: divisió internacional (centralització) i divisió 
global per productes (perspectiva mundial) 

• Mecanismes de coordinació: centralització, formalització, control del 
comportament 
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• Centralització en la matriu d'actius, recursos i responsabilitats 

• Les filials són simples canals de distribució per a ampliar mercats i 
aconseguir escala global (pot haver-hi plantes de muntatge locals, però 
sempre sota les directrius de la matriu) 

• Rol/Paper de les filials: passiu (dependència) 

• Desenvolupament i retenció de coneixements en la central 

• Manteniment de la identitat nacional, ja que els llocs directius els ocupen 
persones del país d'origen (mentalitat etnocèntrica) 

• Estructura organitzativa: divisió internacional (centralització) i divisió 
global per productes (perspectiva mundial) 

• Mecanismes de coordinació: centralització, formalització, control del 
comportament 

• Centralització a Japó de l’autoritat i la 
capacitat de RiD 

• Productes idèntics llançats 
simultàniament a tots els mercats 

• Filials de producció especialitzades 
en països amb baix cost de la mà 
d’obra (Sud-est asiàtic) 

• Filials de vendes en desenes de 
països  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Logo_CASIO.svg
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•Integració global i sensibilitat local 
•Actius dispersos, interdependents i especialitzats. Molts tipus  
de centres en gran varietat de països 
•Les filials com a parts d'un “tot”, no com a “satèl·lits” de la matriu, o 
“ciutats estat” independents. Fluxos de persones, productes i tecnologies 
•Els coneixements i les innovacions es generen en qualsevol part de 
l'organització i són compartits per tots 
•No importa la nacionalitat dels directius (mentalitat geocèntrica) 
•Estructura organitzativa: multidimensionals (mixtes, matricials) 
•Mecanismes de coordinació i control (varietat): importància de la 
socialització i de les relacions informals 
•Centralització i descentralització selectiva 
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•Integració global i sensibilitat local 
•Actius dispersos, interdependents i especialitzats. Molts tipus  
de centres en gran varietat de països 
•Les filials com a parts d'un “tot”, no com a “satèl·lits” de la matriu, o 
“ciutats estat” independents. Fluxos de persones, productes i tecnologies 
•Els coneixements i innovacions es generen en qualsevol part de 
l'organització i són compartits per tots 
•No importa la nacionalitat dels directius (mentalitat geocèntrica) 
•Estructura organitzativa: multidimensionals (mixtes, matricials) 
•Mecanismes de coordinació i control (varietat): importància de la 
socialització i de les relacions informals 
•Centralització i descentralització selectiva 
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LENOVO 
Lenovo creu que l’externalització internacional alimenta la innovació, i que els resultats es 
tradueixen en PC guardonats per als clients. La marca ThinkPad de Lenovo continua essent 
crucial en el model de negoci. El procés és el següent:  
 
• La investigació de mercat i la planificació de producte per a ThinkPad es produeixen als 
Estats Units  
• El disseny del hardware per a portàtils líder del mercat prové de Yamato, al Japó  
• L’equip de la Xina munta i prova els productes ThinkPad  
• Finalment, enviem ordinadors ThinkPad a totes les regions del món 
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 Quins enfocaments estratègics creus que estan 
adoptant aquestes empreses? 

ALGUNS CASOS REALS 
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•“...Zara desenvolupa productes per a un mercat global. El segment de mercat a què s’adreça, tant 
al nivell domèstic com internacional, és el mateix. Es produeix únicament allò que pot tenir cabuda 
a tots els mercats...” 
•“...Les activitats internacionals es gestionen des de la Corunya; mitjançant la Direcció de Filials 
(Divisió Internacional)...” 
•“...El disseny dels productes està estandarditzat i centralitzat..” 
•“...El preu s’estableix per a tots els països des de la central...” 
•“...El subministrament de matèries primeres està centralitzat, encara que se subcontracten 
determinades activitats, des de la central es realitza un control estricte de la qualitat...” 
•“...les botigues reben mercaderies dues vegades per setmana, els cicles de producció són 
quinzenals, a cada moment es coneix el que es demana cada dia i a partir d’això es produeix, 
implantació del sistema just in time (formalització)” 
•“Normalment s’utilitzen directius espanyols en les primeres fases d’implantació a un país. Hi ha un 
Comitè de Filials amb reunions trimestrals. Política de “portes obertes”  
(control del comportament)”  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjqbmO5bbOAhUMsBQKHZriDioQjRwIBw&url=http://zaraonline.blog.fc2.com/blog-entry-2.html&bvm=bv.129389765,d.d24&psig=AFQjCNFUuzU-_8SCgAF7Sb1R5QKPogVYgg&ust=1470916464921548
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•“...Zara desenvolupa productes per a un mercat global. El segment de mercat al que s’adreça, tant 
al nivell domèstic com internacional, és el mateix. Es produeix únicament allò que pot tenir cabuda 
a tots els mercats...” 
•“...Les activitats internacionals es gestionen des de La Corunya; mitjançant la Direcció de Filials 
(Divisió Internacional)...” 
•“...El disseny dels productes està estandarditzat i centralitzat..” 
•“...El preu s’estableix per a tots els països des de la central...” 
•“...El subministrament de matèries primeres està centralitzat, encara que se subcontracten 
determinades activitats, des de la central es realitza un control estricte de la qualitat...” 
•“...les botigues reben mercaderies dues vegades per setmana, els cicles de producció són 
quinzenals, a cada moment es coneix el que es demana cada dia i a partir d’això es produeix, 
implantació del sistema just in time (formalització)” 
•“Normalment s’utilitzen directius espanyols en les primeres fases d’implantació a un país. Hi ha un 
Comitè de Filials amb reunions trimestrals. Política de “portes obertes”  
(control del comportament)”  

 ENFOCAMENT GLOBAL 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjqbmO5bbOAhUMsBQKHZriDioQjRwIBw&url=http://zaraonline.blog.fc2.com/blog-entry-2.html&bvm=bv.129389765,d.d24&psig=AFQjCNFUuzU-_8SCgAF7Sb1R5QKPogVYgg&ust=1470916464921548
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• “490 fàbriques distribuïdes en 70 països. Els seus productes es comercialitzen en filials pròpies en uns 100 
països” (Distints tipus de centres) 

• “En la central treballen persones de 50 nacionalitats distintes. La direcció mundial està composta per 3 
suïssos, 2 espanyols, 2 austríacs, 1 alemany, 1 nord-americà, 1 francès i 1 anglès. No hi ha un idioma oficial, 
qualsevol document mínimament important es presenta com a mínim en quatre idiomes” (mentalitat 
geocèntrica) 

• “Versatilitat per adaptar els nostres productes i els nostres estils de gestió a la realitat de cada país”  
• “Existeix un grup, relativament nombrós, de prop d’un miler de persones que anomenem “internacionals”, 

disposats en principi a acceptar canvis de residència al llarg de la seua vida professional” “també 
especialitzem directius amb mentalitat transnacional al nivell continental: Europa, Àsia, etc.” (flux continu 
de persones i idees) 

• “Pensar globalment i actuar localment. La planificació es fa centralitzadament per tal d’evitar duplicacions i 
dispersió, però la presència dels 24 Centres de Desenvolupament Tecnològic en els distints continents, 
permet un millor coneixement de la problemàtica local, la utilització de matèries primeres locals, la 
potenciació del personal local, etc.” 

• “Es potencia la comunicació entre totes les parts de l’organització, tant ascendent com descendent, així com 
el contacte directe i personal. La reducció del nombre d’esglaons de comandament intermedi i la utilització 
d’un estil poc jeràrquic millora la comunicació” 

• “More pepper and less paper” 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP747I4bbOAhUMbhQKHVvIBzUQjRwIBw&url=http://all-free-download.com/free-vector/download/nestle-8_108568.html&bvm=bv.129389765,d.d24&psig=AFQjCNFWM05XT3sryqRh7sN0v2OimpAX4A&ust=1470915512090485
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• “490 fàbriques distribuïdes en 70 països. Els seus productes es comercialitzen en filials pròpies en uns 100 
països” (Distints tipus de centres) 

• “En la central treballen persones de 50 nacionalitats distintes. La direcció mundial està composta per 3 
suïssos, 2 espanyols, 2 austríacs, 1 alemany, 1 nord-americà, 1 francès i 1 anglès. No hi ha un idioma oficial, 
qualsevol document mínimament important es presenta com a mínim en quatre idiomes” (mentalitat 
geocèntrica) 

• “Versatilitat per adaptar els nostres productes i els nostres estils de gestió a la realitat de cada país”  
• “Existeix un grup, relativament nombrós, de prop d’un miler de persones que anomenem “internacionals”, 

disposats en principi a acceptar canvis de residència al llarg de la seua vida professional” “també 
especialitzem directius amb mentalitat transnacional al nivell continental: Europa, Àsia, etc.” (flux continu 
de persones i idees) 

• “Pensar globalment i actuar localment. La planificació es fa centralitzadament per tal d’evitar duplicacions i 
dispersió, però la presència dels 24 Centres de Desenvolupament Tecnològic en els distints continents, 
permet un millor coneixement de la problemàtica local, la utilització de matèries primeres locals, la 
potenciació del personal local, etc.” 

• “Es potencia la comunicació entre totes les parts de l’organització, tant ascendent com descendent, així com 
el contacte directe i personal. La reducció del nombre d’esglaons de comandament intermedi i la utilització 
d’un estil poc jeràrquic millora la comunicació” 

• “More pepper and less paper” 

 ENFOCAMENT TRANSNACIONAL 
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TEMA 3  
L’ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA 

INTERNACIONAL 

64 
Font: Ketchen, D., & Short, J. (2012). Strategic management: Evaluation and execution. 
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Què hem après? 

 
• Quines són les distintes modalitats d’estructura organitzativa que poden adoptar les 

empreses multinacionals, així com els avantatges i inconvenients associats a 
cadascuna: estructures simples (funcional i matriu-filial) i estructures multidivisionals 
(divisió internacional, divisió global per productes, divisió global per àrees 
geogràfiques, mixta i matricial).  

• La necessitat d’adaptar l’estructura organitzativa al procés d’internacionalització 
seguit per l’empresa: ajust estratègia internacional – estructura organitzativa.  

• Quines són les forces de l’entorn que condicionen l’estratègia de les empreses 
multinacionals: pressions globalitzadores i localitzadores. 

• Quines són les estratègies de competència internacional que poden adoptar les 
empreses per a respondre a les pressions de l’entorn, així com les característiques de 
cadascuna. 
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Pràctica 3.A: ESTRUCTURES ORGANITZATIVES (1 SESSIÓ) 

 
Cas: “Going international though successful partnership: the case of GIAS”. Emerald 
Emerging Markets Case Studies, vol. 3, núm. 1 (2013). 

 
Objectiu específic de la pràctica 3.A: identificar el tipus d’estructura organitzativa de l’empresa en 
els diferents nivells d’internacionalització en què es troba, analitzant les necessitats d’ajust 
organitzatiu. A més a més, es pretén que l’alumne identifique i descriga aspectes estudiats en temes 
anteriors (motius de la internacionalització, formes d’entrada, selecció de mercats i procés 
d’internacionalització). 

Fitxa pràctica 3.A. 
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PRÀCTICA 3.A: ESTRUCTURES ORGANITZATIVES  
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Pràctica 3.B: ENFOCAMENTS ESTRATÈGICS (2 SESSIONS) 

 
Cas: “Media Markt’s exit from China”. IBS Center for Management Research Case Studies 
(2013). 
• (Durant la 1ª sessió): Formació dels grups de treball i treball a l’aula. 
• (Durant la 2ª sessió): Entrega de la pràctica per part dels grups i anàlisi i discussió. 

 
Objectiu específic de la pràctica 3.B: ser capaç d’identificar l’enfocament de competència 
internacional dut a terme per l’empresa a partir d’informació subministrada al cas. A més a més, es 
pretén que l’alumne identifique i descriga aspectes estudiats en temes anteriors (formes d’entrada, 
selecció de mercats i procés d'internacionalització). 

 
Fitxa pràctica 3.B. 
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PRÀCTICA 3.B: ENFOCAMENTS ESTRATÈGICS   



 

 

 

PRÀCTICA 3.A: ESTRUCTURES ORGANITZATIVES 
 

 

 
 

 

OBJECTIU  

Amb aquesta pràctica es pretén que l’alumne siga capaç d’identificar el tipus 
d’estructura organitzativa de l’empresa en els diferents nivells d’internacionalització 
en què es troba, analitzant les necessitats d’ajust organitzatiu. A més a més, es 
pretén que l’alumne identifique i descriga aspectes estudiats en temes anteriors 
(motius de la internacionalització, formes d’entrada, selecció de mercats i procés 
d’internacionalització). 

 

TREBALL A REALITZAR ABANS DE CLASSE  

LECTURA INDIVIDUAL DEL CAS: “Going international though successful 
partnership: the case of GIAS”. Emerald Emerging Markets Case Studies, vol. 3, nº 1 
(2013). 

 
TREBALL A REALITZAR DURANT LA CLASSE 

1. Formació d’equips de treball (entre 3 i 5 persones). (5’) 

2. Anàlisi i discussió entre els membres del grup sobre les preguntes del cas 

que hauran de desenvolupar-se per a l’entrega de la pràctica (25’): 

PREGUNTES A DESENVOLUPAR 

1.- Quin tipus d’estructura organitzativa tenia GIAS en 1998? És la mateixa que la que 
tenia en 1996? Justifiqueu la resposta. 

2.- Analitzeu i descriviu els canvis que ha realitzat GIAS en la seua estructura 
organitzativa a partir de 1998. Existeix ajust organitzatiu? Justifiqueu la resposta. 

3.- Identifiqueu i classifiqueu els motius que han portat GIAS a internacionalitzar-se. 

4.- Quines formes d’entrada utilitza GIAS per a internacionalitzar-se? Enumereu dos 
avantatges i dos inconvenients de cadascuna. 

5.- Quin tipus de procés d’internacionalització està seguint GIAS? Justifiqueu la 
resposta. 

3. Elaboració i entrega de la pràctica (1 per grup). (40’) 
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PRÀCTICA 3.B: ENFOCAMENTS ESTRATÈGICS 
 

 

 
 

 

OBJECTIU  

Amb aquesta pràctica es pretén que l’alumne siga capaç d’identificar l’enfocament 
de competència internacional dut a terme per l’empresa a partir d’informació 
subministrada al cas. A més a més, es pretén que l’alumne identifique i descriga 
aspectes estudiats en temes anteriors (formes d’entrada, selecció de mercats i 
procés d'internacionalització). 

TREBALL A REALITZAR ABANS DE CLASSE  

LECTURA INDIVIDUAL DEL CAS: “Media Markt’s exit from China”. IBS Center for 
Management Research Case Studies (2013). 

TREBALL A REALITZAR DURANT LA 1ª SESSIÓ 

1. Formació d’equips de treball (entre 3 i 5 persones). (5’) 

2. Anàlisi i discussió entre els membres del grup sobre les preguntes del cas 

que hauran de desenvolupar-se per a l’entrega de la pràctica.  (25’): 
PREGUNTES A DESENVOLUPAR 

1.- Quin enfocament de competència internacional està duent a terme Media Markt? 
Justifiqueu la resposta. 

2.- Quines forces de l’entorn tenen una major influència en aquest cas? Enumera’n 
alguna en concret. 

3.- Identifiqueu i classifiqueu els motius que portaren Media Markt a entrar a la Xina. 

4.- Analitzeu la forma de seleccionar el mercat xinés per part de Media Markt  i indiqueu 
en quina etapa deuria haver aprofundit. Justifiqueu la resposta.  

5.- Quines formes d’entrada utilitza Media Markt per a internacionalitzar-se a la Xina? 
Enumereu dos avantatges i dos inconvenients de cadascuna. 

6.- Quin tipus de procés d’internacionalització ha seguit Media Markt? Justifiqueu la 
resposta. 

3. Elaboració de la pràctica. (40’) 

TREBALL A REALITZAR DURANT LA 2ª SESSIÓ 

1. Entrega de la pràctica (1 per grup) i percepcions dels estudiants. (10’) 

2. Resolució de la pràctica per part dels grups. (10’ per pregunta: 60’-70’) 
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Continguts 
 

4.1. La dimensió cultural als negocis internacionals: el model de Hofstede de 
diferències culturals 

4.2. La gestió dels R.H. a l’empresa multinacional: expatriats vs. directius locals 
4.3. Característiques específiques de la gestió de l’expatriació 
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Objectius didàctics 
 
• Definir el concepte de cultura i comprendre els diferents nivells de cultura. 
• Conèixer les característiques i els determinants de la cultura. 
• Definir i entendre les dimensions del model de diferències culturals de 

Hofstede.  
• Identificar diferències culturals entre països. 
• Definir el concepte d'expatriat i comprendre els avantatges i inconvenients 

que té respecte als directius locals. 
• Conèixer les característiques específiques de les polítiques de R.H. en la 

gestió d’expatriats. 
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 La cultura   
Conjunt de normes i valors implícits a un col·lectiu humà que el 
doten d'identitat i donen sentit a les conductes dels seus integrants.  

 
• Cultura de país, cultura d'empresa, cultura professional... 
• En negocis internacionals ens centrem en la cultura de país, encara que 
sovint pot ser massa heterogènia. 
• Certs elements de la cultura també poden transcendir a diversos països. 
• Per valors entenem les idees preconcebudes sobre allò que el col·lectiu 
considera adequat, correcte i desitjable. 
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The dynamic of top-down–bottom-up processes across levels of culture 

Font: Erez, M., & Gati, E. (2004). A dynamic, multi‐level model of culture: from the micro level of the 
individual to the macro level of a global culture. Applied Psychology, 53(4), 583‐598. 
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 Característiques de la cultura 
  
• No és innata; es transmet mitjançant la convivència. 
 

•  Serveix de guia a l'individu, condiciona la seua forma de vida i proporciona 
respostes automàtiques a determinades qüestions.  
 

• És compartida pel col·lectiu, és diferent de la personalitat de l'individu. 
 

• La cultura forma un sistema en què els seus elements estan 
interrelacionats. 
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Pràctiques 
religioses 

Hàbits de 
consum 

Sistemes  
de treball 

Activitats 
lúdiques 

Programes  
de TV 

Idioma  
del país 

El clima 

“ CULTURA ” 

Qualsevol element, derivat de l’activitat quotidiana, imposat des del poder, per la 
naturalesa o la tradició és susceptible de modificar la cultura. 
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Model de diferències culturals de Hofstede  (1984, 2001) 
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4.1. La dimensió cultural als negocis internacionals 
 

Model de diferències culturals de Hofstede  (1984, 2001) 
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Distància respecte del poder 
Representa el grau en què els individus amb menys poder dins les organitzacions 
accepten una distribució desigual del poder. 
Fins a quin punt els treballadors accepten que el cap tinga més poder que ells. 

 
• Els directius decideixen de forma autocràtica i 

paternalista. Els subordinats executen allò que 
se'ls ordena sense qüestionar-ho. 

• Hi predominen les estructures burocràtiques, 
amb molts nivells, on cada directiu té pocs 
subordinats que li reporten directament.  

• En la negociació: importància de títols, 
càrrecs, etc. 

Gran/Alta distància 
 
• Els directius consulten amb els subordinats 
abans de prendre decisions, els treballadors 
tenen més independència, no es considera una 
insubordinació no consultar amb el cap. 

• Les estructures tendeixen a ser més planes, ja 
que el directiu supervisa un nombre de 
treballadors més gran.  

• En la negociació: títols, estatus i formalitats hi 
són menys importants. 

Poca/Baixa distància 



TEMA 4  
LA CULTURA I ELS R.H. A L’EMPRESA 

MULTINACIONAL 
1/2 Malàisia 104   24/26 França 68 47/48 Argentina 49 

1/2 Eslovàquia 104   24/26 Hong Kong 68 47/48 Sud-àfrica 49 

3/4 Guatemala 95   24/26 Polònia  68 49 Trinitat 47 

3/4 Panamà 95   27 Colòmbia 67 50 Hongria 46 

5 Filipines 94   28/29 El Salvador 66 51 Jamaica 45 

6 Rússia 93   28/29 Turquia 66 52/54 EUA 40 

7 Romania 90   30 Bèlgica 65 52/54 Estònia 40 

8 Surinam 85 31/33 Àfrica Or. 64 52/54 Luxemburg 40 

9/10 Mèxic 81   31/33 Perú 64 55 Canadà 39 

9/10 Veneçuela 81   31/33 Tailàndia 64 56 Holanda 38 

11/13 P. Àrabs 80   34/35 Xile 63 57 Austràlia 36 

11/13 Bangladesh 80   34/35 Portugal 63 58/60 Costa Rica 35 

11/13 Xina 80   36 Uruguai 61 58/60 Alemanya 35 

14/15 Equador 78   37/38 Grècia 60 58/60 G. Bretanya 35 

14/15 Indonèsia 78   37/38 Corea Sud 60 61 Suïssa 34 

16/17 Índia 77   39/40 Iran 58 62 Finlàndia 33 

16/17 Àfrica Oc. 77   39/40 Taiwan 58 63/64 Noruega 31 

18 Iugoslàvia 76   41/42 Espanya 57 63/64 Suècia 31 

19 Singapur 74   41/42 Txèquia 57 65 Irlanda 28 

20/22 Bulgària 70   43 Malta 56 66 N. Zelanda 22 

20/22 Marroc 70   44 Pakistan 55 67 Dinamarca 18 

20/22 Vietnam 70   45 Japó 54 68 Israel 13 

23 Brasil 69   46 Itàlia 50 69 Àustria 11 

Font: Hofstede (2001)     Mitjana 59 
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Aversió a la incertesa 
Grau en què els individus se senten amenaçats davant situacions ambigües, que tracten 
d'evitar mitjançant l'estabilitat de carreres, les regles formals, la valoració de 
l'experiència, etc. 

 
• Es tendeix a formalitzar les activitats i a 
dependre de regles i regulacions que 
asseguren que la gent sàpiga què ha de 
fer.  

• Ocupacions per a tota la vida. 

Alta aversió 
 
• Menor formalització; s'intenta que els 
directius adopten un risc més gran. 

• Menor estructuració de les activitats, 
major mobilitat d'ocupacions. 

• Més/Major iniciativa personal. 

Baixa aversió 
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1 Grècia 112 24/25 Mèxic 82 47 Àfrica Occ. 54 

2 Portugal  104 24/25 Hongria  82 48 Holanda 53 

3 Guatemala 101 26 Israel 81 49 Àfrica Or. 52 

4 Uruguai 100 27 Colòmbia 80 50/51 Eslovàquia 51 

5 Malta 96 28/29 Veneçuela 76 50/51 Austràlia 51 

6 Rússia 95 28/29 Brasil 76 52 Noruega 50 

7/8 Bèlgica 94 30 Itàlia 75 53/54 Sud-àfrica 49 

7/8 El Salvador 94 31 Txèquia 74 53/54 N. Zelanda 49 

9 Polònia 93 32/34 Pakistan 70 55/56 Indonèsia 48 

10/11 Japó 92 32/34 Àustria 70 55/56 Canadà 48 

10/11 Surinam 92 32/34 Luxemburg 70 57 EUA 46 

12 Romania 90 35 Taiwan 69 58 Filipines 44 

13 Iugoslàvia 88 36/37 P. Àrabs 68 59 Índia 40 

14 Perú 87 36/37 Marroc 68 60 Malàisia 36 

15/20 Espanya 86 38 Equador 67 61/62 G. Bretanya 35 

15/20 Argentina 86 39 Alemanya 65 61/62 Irlanda 35 

15/20 Panamà 86 40 Tailàndia 64 63/64 Hong Kong 29 

15/20 França 86 41/42 Bangla Desh 60 63/64 Suècia 29 

15/20 Xile 86 41/42 Estònia 60 65 Dinamarca 23 

15/20 Costa Rica 86 43/44 Iran 59 66/67 Xina 15 

21/23 Turquia 85 43/44 Finlàndia 59 66/67 Vietnam 15 

21/23 Corea del Sud 85 45 Suïssa 58 68 Jamaica 13 

21/23 Bulgària 85 46 Trinitat 55 69 Singapur  8 

Font: Hofstede (2001) 



DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

TEMA 4  
LA CULTURA I ELS R.H. A L’EMPRESA 

MULTINACIONAL 

4.1. La dimensió cultural als negocis internacionals 
 

Model de diferències culturals de Hofstede  (1984, 2001) 

 
 
 

15 

Individualisme 
Tendència de la persona a cuidar-se ella mateixa i la seua família més immediata. En 
contrast amb el col·lectivisme, que afavoreix la tendència dels individus a pertànyer a 
grups més amplis en què intercanvien lleialtats (sol relacionar-se amb el nivell de 
desenvolupament d’un país) 

 

• S'espera que els individus siguen 
autosuficients; es posa l'èmfasi en la iniciativa  
individual, en els èxits personals i en 
l'autonomia financera. 

• Promoció per mèrits personals. Eficiència.  

Individualisme  
 
• Es dóna una importància especial a la 

pertinença a un grup (classe social, família, 
etc.).  

• Les decisions es prenen per consens. La 
promoció es realitza per antiguitat. L'èxit és 
col·lectiu i l'orgull personal resulta incòmode 
perquè cap membre del grup és considerat 
millor. 

Col·lectivisme 
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DI
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DU
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1 EUA 91 24 Àustria 55 47 Malàisia  26 

2 Austràlia 90 25 Israel 54 48 Hong Kong 25 

3 G. Bretanya 89 26 Eslovàquia 52 49 Xile 23 

4/6 Canadà 80 27 Espanya 51 50/53 Singapur 20 

4/6 Holanda 80 28 Índia 48 50/53 Tailàndia 20 

4/6 Hongria 80 29 Surinam 47 50/53 Àfrica Occ. 20 

7 N. Zelanda 79 30/32 Japó 46 50/53 Vietnam 20 

8 Itàlia 76 30/32 Argentina 46 54 El Salvador 19 

9 Bèlgica 75 30/32 Marroc 46 55 Corea Sud 18 

10 Dinamarca 74 33 Iran 41 56 Taiwan 17 

11/12 Suècia 71 34/35 Jamaica 39 57/58 Perú 16 

11/12 França 71 34/35 Rússia 39 57/58 Trinitat 16 

13 Irlanda 70 36/37 Brasil 38 59 Costa Rica 15 

14 Noruega 69 36/37 P. Àrabs 38 60/61 Pakistan 14 

15 Suïssa 68 38 Turquia 37 60/61 Indonèsia 14 

16 Alemanya 67 39 Uruguai 36 62/64 Colòmbia 13 

17 Sud-àfrica 65 40 Grècia 35 62/64 Bangla Desh 13 

18 Finlàndia 63 41 Filipines 32 62/64 Xina 13 

19/21 Polònia  60 42/43 Mèxic 30 65 Veneçuela 12 

19/21 Estònia 60 42/43 Romania 30 66/67 Panamà 11 

19/21 Luxemburg 60 44/46 Iugoslàvia 27 66/67 Bulgària 11 

22 Malta 59 44/46 Portugal 27 68 Equador 8 

23 Txèquia 58 44/46 Àfrica Or. 27 69 Guatemala 6 

Font: Hofstede (2001) 



DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

TEMA 4  
LA CULTURA I ELS R.H. A L’EMPRESA 

MULTINACIONAL 

4.1. La dimensió cultural als negocis internacionals 
 

Model de diferències culturals de Hofstede  (1984, 2001) 

 
 
 

17 

Masculinitat 
Grau en què els valors dominants en una societat són “l'èxit, els diners i les coses 
materials”. En contrast amb la feminitat, grau en què els valors d'una societat són 
“cuidar els altres i relacionar-s’hi, i la qualitat de vida”. 

 
• Importància dels guanys, el reconeixement, el 

progrés i els canvis.  
• Es tendeix a afavorir les empreses grans, i el 

creixement ràpid és vist com un símbol de 
progrés. 

• Diferenciació de rols entre gènere (professions 
per a homes vs. per a dones) 

• “VIURE PER A TREBALLAR” 

Masculinitat  
 
• Èmfasi a aconseguir un bon ambient de treball, 

cooperació i seguretat en el treball.  
• Els treballadors tenen bastant llibertat i poc 

estrès. 
• “TREBALLAR PER A VIURE” 

Feminitat 
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1 Eslovàquia 110 24/25 Hong Kong 57 47/49 Espanya 42 

2 Japó 95 24/25 Txèquia 57 47/49 Perú 42 

3 Hongria 88 26/27 Argentina 56 47/49 Romania 42 

4 Àustria 79 26/27 Índia  56 50 Àfrica Or. 41 

5 Veneçuela 73 28 Bangla Desh 55 51/53 El Salvador 40 

6/7 Itàlia 70 29 Bèlgica 54 51/53 Bulgària 40 

6/7 Suïssa 70 30/31 P. Àrabs 53 51/53 Vietnam 40 

8 Mèxic 69 30/31 Marroc  53 54 Corea Sud 39 

9/10 Irlanda 68 32 Canadà 52 55 Uruguai  38 

9/10 Jamaica 68 33/35 Malàisia 50 56/57 Guatemala 37 

11/13 G. Bretanya  66 33/35 Pakistan 50 56/57 Surinam 37 

11/13 Alemanya 66 33/35 Luxemburg 50 58 Rússia 36 

11/13 Xina 66 36 Brasil 49 59 Tailàndia 34 

14/16 Filipines  64 37 Singapur 48 60 Portugal 31 

14/16 Colòmbia 64 38/39 Israel 47 61 Estònia 30 

14/16 Polònia 64 38/39 Malta 47 62 Xile 28 

17/18 Sud-àfrica 63 40/41 Indonèsia 46 63 Finlàndia 36 

17/18 Equador 63 40/41 Àfrica Occ. 46 64/65 Iugoslàvia 21 

19 EUA 62 42/43 Turquia 45 64/65 Costa Rica 21 

20 Austràlia 61 42/43 Taiwan 45 66 Dinamarca 16 

21/22 N. Zelanda 58 44 Panamà 44 67 Holanda  14 

21/22 Trinitat 58 45/46 Iran 43 68 Noruega 8 

23 Grècia 57 45/46 França 43 69 Suècia 5 

Font: Hofstede (2001) 
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Orientació a curt termini 
Grau en què la societat manté enllaços amb el seu propi passat i amb les seues tradicions 
mentre tracta de donar resposta als desafiaments de present i futur. En contrast amb 
l’orientació a larg termini, societats que miren cap al futur, sense vincles amb el seu 
passat o tradicions. 

 
• Importància de les tradicions i avantpassats; 

aquests son considerats un símbol. 
• Es dona molta importància a les normes.  
• No agraden els canvis i si aquests es donen 

son vistos amb sospites. 

Orientació a c/t 
 
• Fomenten els esforços en l’educació moderna 

com a principal manera de preparar-se per al 
futur. 

• Els canvis son vistos com a progrés. 
 
 

Orientació a ll/t 
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http://christopherliechty.com/culture-map/full/ 
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QUÈ ÉS UN EXPATRIAT? 

 
La forma més comuna és el desplaçament d'un professional a una 
destinació internacional, amb una durada d'un a cinc anys. 

 
Altres formes utilitzades  
• Especialistes en gestió internacional que treballen en el país de la matriu, però dediquen 
tot el temps a la gestió d’activitats internacionals (viatjant i pernoctant més de 60 dies l’any 
fora de la residència habitual).  

• Directius o tècnics transfronterers que presten els seus serveis a un o més països diferents 
del de la seu central.  

  Assignacions internacionals de mitjana i curta durada, normalment inferior a un any. 

• Personal internacional permanent: són expatriats que passen més de deu anys adscrits a 
rotacions internacionals o realitzen més de sis assignacions durant més de tres anys. 
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EXPATRIATS 
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• Afinitat cultural amb la matriu. 
• Permet un control i una coordinació més 

rigorosa de les filials internacionals. 
• Proporciona als treballadors una perspectiva 

multinacional mitjançant l'experiència. 
• Crea una reserva de directius amb 

experiència internacional. 
• Són més lleials als interessos de la central 

que als nacionals de la filial. 
• Gestió d'acord amb els procediments de 

la central (aconsegueix integrar activitats). 

Avantatges 
 
• La falta d'adaptació al nou entorn i a la nova 

cultura. 
• L'efecte desmotivador que provoca en els 

directius locals. 
• La possible percepció negativa de la filial com 

una empresa “estrangera”. 
• Uns costos salarials més elevats: les 

assignacions internacionals són una opció 
“cara” per a l'empresa. S'estima que, en la 
majoria de les companyies, el cost dels 
expatriats se situa de 3 a 5 vegades per 
damunt del cost dels treballadors locals. 
 

Inconvenients 
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• Parlen l'idioma, entenen la cultura i el sistema 

polític local, i pertanyen en general a l'elit 
social del país de la filial, fet que permet 
obtenir una millor penetració en el 
mercat. 

• Permeten la continuïtat en la gestió de la 
filial i s’eviten així les freqüents substitucions 
d’expatriats, sovint acompanyades de canvis 
de gestió injustificats a la filial. 

• Permeten estalviar importants costos 
salarials, comptant així amb marges que 
permeten atreure els millors candidats locals. 

• Incrementa la motivació i les oportunitats 
de carrera del personal local, ja que els llocs 
de l’alta direcció de la filial ja no estan 
reservats als empleats de la central. 

• Augmenta l'acceptació de l'empresa al 
país d'acollida. Els locals representen punts 
de vista i condicionaments de la filial en els 
processos de presa de decisió de la central. 

Avantatges 
 
• Dificulta arribar a un equilibri entre les 

exigències locals i les prioritats 
internacionals. 

• Tendeix a retardar l'adopció de mesures 
de difícil acceptació local fins que són 
inevitables, més difícils d’aplicar, costoses i 
doloroses del que hagueren segut si s’hagueren 
pres abans (ex. acomiadaments) 

•  Pot dificultar el reclutament de personal 
qualificat si aquest és reduït al país de destí. 

•  Pot disminuir el control exercit per la 
matriu. 

•  Gran/Alta distància entre directius locals 
de la filial i directius de la central (ex. 
diferències culturals, dificultats idiomàtiques, 
lleialtats nacionals). 
 

Inconvenients 
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Si els expatriats són més costosos i el seu 
ús presenta inconvenients, per què les 
empreses fan un ús tan intensiu de 
directius expatriats ? 
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Per què es fa un ús tan intensiu de 
directius expatriats? 

 
• Quan no hi ha disponibilitat de personal qualificat al país d’acollida. 

 
• Quan la situació política al país de destí és inestable. Les empreses solen utilitzar 

expatriats quan el risc d'intervenció governamental és elevat o quan hi ha agitació política 
o social, ja que els expatriats solen defensar millor els interessos de la central. 

 
• Quan  hi ha importants diferències culturals entre el país d'origen i el país de 

destinació. Les diferències culturals entre la matriu i la filial incrementen les asimetries 
d'informació i el potencial d'oportunisme, per això en cas de reclutar directius locals 
l'empresa ha d'incórrer en uns elevats costos de selecció, formació (per exemple, enviant 
aquests directius a la matriu perquè millore la comunicació entre ambdues unitats) i 
avaluació. 

27 
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Funcions estratègiques bàsiques de 
l’expatriat 

 
•  Transferència i adquisició de coneixements. Gran part del coneixement que es transmet al 
llarg de les diferents unitats organitzatives d'una empresa internacional és tàcit i específic de la 
pròpia empresa, no es pot codificar i transmetre a través dels mecanismes explícits, com l'ús de 
manuals, cartes, informes o les tecnologies de la informació. L'organització també pot aprendre. 
  
• Mecanisme de coordinació. En les multinacionals que desenvolupen enfocaments estratègics 
globals o transnacionals es requereix un nivell elevat d'integració entre totes les unitats. No 
obstant això, la integració entre unitats interdependents no es dóna de forma espontània.  

 
• Mecanisme de control. En les filials autònomes, en les quals hi ha una escassa transferència 
de coneixements i una limitada necessitat de coordinació, el control és la raó fonamental per a 
assignar expatriats. Aquest personal “expert i de confiança” es converteix en els “ulls” de la matriu 
i en la seua representació enfront de qualsevol conflicte que puga sorgir. 28 
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Tendències en l’expatriació (I) 
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Font: Pin, J. i García, P. (2014). Global Thinking. La batalla por el talento. IESE Business School‐IRCO. 

http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0323.pdf
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Tendències en l’expatriació (II) 
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Font: Global Mobility Trends Survey (2016) 

http://globalmobilitytrends.brookfieldgrs.com/
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POLÍTIQUES DE R.H. EXPATRIATS 
 

• Reclutament i selecció (intern o extern) 
 

• Formació i desenvolupament professional 
 

• Compensació  
 

• La tornada prematura (retorn avançat) i la repatriació 
 

VÍDEO POLÍTIQUES R.H. EXPATRIATS 
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https://www.youtube.com/watch?v=qCVPmyA1yRw
https://www.youtube.com/watch?v=qCVPmyA1yRw
https://www.youtube.com/watch?v=qCVPmyA1yRw
https://www.youtube.com/watch?v=qCVPmyA1yRw
https://www.youtube.com/watch?v=qCVPmyA1yRw
https://www.youtube.com/watch?v=qCVPmyA1yRw
https://www.youtube.com/watch?v=qCVPmyA1yRw
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RECLUTAMENT I SELECCIÓ 
 

Característiques que cal tenir-hi en compte 

 
• La qualificació tècnica: experiència prèvia a l’empresa i experiència tècnica. Haver demostrat cert 
èxit en la direcció de projectes a escala nacional, experiència en diverses funcions, experiència en eixides 
o viatges internacionals, domini d’idiomes, elevat nivell de formació, són variables que cal considerar en 
aquest apartat. 

 
• La sensibilitat cultural: la capacitat per a adaptar-se a les diferències culturals, tenir suficient 
maduresa emocional com per a acceptar diferències i conviure amb elles en l’àmbit personal i familiar. 
Experiència multicultural, tolerància a l’ambigüitat, absència de prejudicis, sociabilitat i interès en la gent, 
empatia i flexibilitat són aspectes crítics a tenir en compte en una assignació internacional. 

 
• Habilitats de direcció i lideratge: en qualsevol lloc de responsabilitat internacional es requereixen 
una sèrie de qualitats, com responsabilitat, autoconfiança, seny, habilitats de comunicació, iniciativa, 
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Altres criteris que cal tenir en compte en la selecció d’expatriats 
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Experiència  
internacional 

prèvia 

Contractació  
d’estrangers 
 com a futurs 
“expatriats” 

Incloure les 
famílies 

Comitè de 
selecció 

d'expatriats 

Suggeriments 
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FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

 

A l’empresa 
▪Formació transcultural: sensibilització davant l’adversitat (coneixement del país, aspectes 
que afecten la família i l’idioma local). 
▪Formació en matèria tècnica i administrativa. 

 
El propi candidat 
▪Centres internacionals, beques Erasmus, intercanvi o pràctiques professionals, màsters 
internacionals. 

 
Condicions per a l’èxit professional 
Emmarcar les polítiques de recursos humans dintre dels plans estratègics. Definir 
explícitament el lloc de treball que s’ocuparà a l’exterior, la durada de l’estada i, sobretot, el 
lloc que va a ocupar-se a la tornada. Contactes regulars amb la matriu, de forma que no se 
senten desvinculats (sistema de tutors o visites a la central). 
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35 
Font: Mendehall & Oddou (1986) 
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d’immersió 
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COMPENSACIÓ 
 

▪ El sou base és ajustat segons el cost de la vida, de manera que es puguen cobrir els 
diferencials per habitatge, alimentació, béns de consum, escolarització, etc. 

Cost of living_infographic 
 

▪ La fiscalitat, ja que les diferències que hi ha entre els països obri la possibilitat de triar 
entre els diferents sistemes fiscals a fi d'optimitzar el cost que s’ha de suportar (convenis 
entre països per evitar la doble imposició).  

 
▪ Addicionalment se solen proporcionar incentius en forma de primes: 

✓  Primes per acceptació 
✓  Primes per destinació difícil 
✓  Primes per instal·lació 
✓  Primes per finalització del contracte 

 
  

 
 

 
 

36 

Cost of living_Comparisons 

Estudi Mundial sobre Diferències Salarials (2016) 

https://www.imercer.com/content/2016-cost-of-living-infographic.aspx
https://www.imercer.com/content/2016-cost-of-living-infographic.aspx
https://www.imercer.com/content/2016-cost-of-living-infographic.aspx
https://www.imercer.com/uploads/common/pdfs/16-igsd_sample.pdf


TEMA 4  
LA CULTURA I ELS R.H. A L’EMPRESA 

MULTINACIONAL 

4.3. Característiques específiques de la gestió de 
l’expatriació 

LA TORNADA PREMATURA I LA REPATRIACIÓ 
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a la qualificació  
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Problemes 
familiars 

Xoc 
cultural 

Raons de  
 fracàs de  

l’expatriació 

Elevada taxa de fracàs de 
l’expatriació 

(40-50% de les expatriacions 
fracassen per causes familiars) 
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Positiu + 

Negatiu - 

Arribada a 
destí 

Tornada a 
casa 

Alts i baixos 
de pre-partida 

“Lluna de Mel” 

Xoc cultural 

Ajustament 

Alts i baixos 
de pre-retorn 

Eufòria 

Pèrdua de l’altra 
cultura 

Adaptació 

0-2    3-4   4-6   6-9   10-12    13-24   25-36 

Temps en mesos 

Font: Hofstede, 1997, p. 210; Thomas, 2005, p. 224; Storti, 2001, ps. 45-59  

Corba d’aculturació 
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Dificultats/desavantatges de la repatriació 

 

• Falta de respecte pels coneixements i habilitats adquirides: 
L’experiència internacional no sol ser molt valorada. 

• Pèrdua d’estatus: Els repatriats amb freqüència pateixen una important 
pèrdua de prestigi, poder, independència i autoritat. 

• Mala planificació del retorn: Amb freqüència la direcció fa tornar un 
expatriat sense saber quin lloc ocuparà en l’empresa en tornar. 

• Xoc cultural invers: Els expatriats no soler ser conscients del gran canvi 
psicològic que han experimentat fins que tornen a casa. 

 
39 



DIRECCIÓ D'EMPRESES INTERNACIONALS 

TEMA 4  
LA CULTURA I ELS R.H. A L’EMPRESA 

MULTINACIONAL 

4.3. Característiques específiques de la gestió de 
l’expatriació 

LA TORNADA PREMATURA I LA REPATRIACIÓ 

 
Què solen fer les empreses per a solucionar des d’un punt de vista estratègic els 
desavantatges de la repatriació? 

 
• Algunes empreses garanteixen per escrit el temps que durarà l’assignació internacional i el lloc de 

treball que s’ocuparà a la tornada. 
• La planificació de la carrera. Entre 6 i  12 mesos abans que acabe la missió internacional de 

l’expatriat, és important establir sessions amb l’expatriat en què s’analitze la repatriació, les 
expectatives inicials, els objectius que es persegueixen per al desenvolupament professional. 

• Mentre dura la missió internacional, l’empresa deu garantir que l’expatriat rep informació sobre la 
marxa dels negocis per tal de mantenir el sentiment de pertànyer a l’empresa i evitar la sensació 
d’aïllament.  

• Les organitzacions deurien donar proves visibles que es valora l’experiència internacional, a més 
d’oferir un període d’adaptació perquè es reintegren sense pressions.  

• L’empresa també podria oferir seminaris de repatriació, en què s’informe de la nova situació del 
país  dels canvis en les estratègies i les polítiques de la matriu; i s’assessore sobre la nova situació 
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LA TORNADA PREMATURA I LA REPATRIACIÓ 

 
Què solen fer les empreses per a solucionar des d’un punt de vista estratègic els 
desavantatges de la repatriació? 

 
• Algunes empreses garanteixen per escrit el temps que durarà l’assignació internacional i el lloc de 

treball que s’ocuparà a la tornada. 
• La planificació de la carrera. Entre 6 i  12 mesos abans que acabe la missió internacional de 

l’expatriat, és important establir sessions amb l’expatriat en què s’analitze la repatriació, les 
expectatives inicials, els objectius que es persegueixen per al desenvolupament professional. 

• Mentre dura la missió internacional, l’empresa deu garantir que l’expatriat rep informació sobre la 
marxa dels negocis per tal de mantenir el sentiment de pertànyer a l’empresa i evitar la sensació 
d’aïllament.  

• Les organitzacions deurien donar proves visibles que es valora l’experiència internacional, a més 
d’oferir un període d’adaptació perquè es reintegren sense pressions.  

• L’empresa també podria oferir seminaris de repatriació, en què s’informe de la nova situació del 
país  dels canvis en les estratègies i les polítiques de la matriu; i s’assessore sobre la nova situació 
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UNA CORRECTA DIRECCIÓ DEL PERSONAL EXPATRIAT HA 

D’INCLOURE LA GESTIÓ DEL RETORN 
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L’expatriació a les multinacionals espanyoles 

 
 

42 

 
• Vinculació a les arrels. 
• Sistema educatiu sense vocació internacional. 
• Procés recent d’internacionalització de 

l’empresa espanyola. 

• Dificultats per a la tornada. 

Resistència a l’expatriació  
(90’ – 2000)  

Predisposició a l’expatriació 
(a partir de 2010) 

• Sistema educatiu més internacionalitzat. 

• Procés d’internacionalització de l’empresa 
espanyola més avançat. 

• Creixement dels Third Culture Kids (TCK’s). 

• Recessió econòmica: elevada taxa d’atur, 
nova forma de vida professional... 
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Resistència a l’expatriació vs. predisposició a l’expatriació 

 
• Vinculació a les arrels: La família, les relacions, l’estabilitat o la qualitat de vida són aspectes molt 

més valorats per les cultures llatines que per les anglosaxones. 

• Sistema educatiu sense vocació internacional: Poca tradició a eixir fora del país en acabar els 
estudis i poc coneixement d’idiomes influeixen en la poca vocació internacional. 

• Procés recent d’internacionalització de l’empresa espanyola: Internacionalització de l’empresa 
espanyola tardana i de forma ràpida (dificultat per a adaptar les polítiques de R.H. en les empreses). 

• Dificultats per a la tornada: Les empreses espanyoles no solen establir cap pla de carrera per als 
expatriats i quan tornen es troben que llocs de direcció semblants als que ocupaven són llocs ja 
ocupats sense cap possibilitat d’accedir-hi. 
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RECOMANACIÓ 
 
“Así es la nueva expatriación en la era de la recuperación” (Expansión 28/07/2016) 
http://www.expansion.com/emprendedores‐empleo/desarrollo‐carrera/2016/07/28/579a342b46163fa2038b45b7.html 
 
Les noves figures de l’expatriació 
• 'Commuters': De curta durada, normalment de dilluns a divendres, que tornen a la residència habitual els 

caps de setmana.  
• Nòmades: Aquells que desenvolupen la carrera arreu del món, sense un punt d’origen, de manera que 

moltes voltes se’n defineix la retribució en funció del país on arriben. 
• 'Local Plus': Professionals que no compten amb un pacte de retorn perquè se suposa que es quedaran al país 

de destí a viure i treballar. Una figura cara el primer any, fins que es converteix en local i assumeix les 
condicions laborals del lloc de destí.  

• 'Swaps': Professionals que intercanvien els llocs i els països d’origen (dins la mateixa empresa). 

http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/07/28/579a342b46163fa2038b45b7.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/07/28/579a342b46163fa2038b45b7.html
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Què hem après? 

 
• Què és cultura i quins nivells de cultura existeixen. 
• Quines són les característiques i els determinants de la cultura. 
• Que la cultura por afectar els negocis internacionals. 
• L’existència i importància de models de diferències culturals: Hofstede. 
• A què fan referència les dimensions del model de Hofstede.  
• Identificar diferències culturals entre països. 
• Què és un expatriat i quins avantatges i inconvenients té respecte als directius 

locals. 
• Que la gestió d’expatriats requereix de polítiques de R.H. específiques. 
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Lectures recomanades per a profunditzar 
• Arizkuren Eleta, A. (2008). La importancia de la adaptación de los expatriados para el 

éxito de la gestión internacional de RR. HH. ICEX‐Universidad de Deusto. 
• Ernst & Young – IESE Business School (2011). Políticas de expatriación en 

multinacionales: Visión de las personas. Ernst & Young – IESE Business School. 
• Ernst & Young – IESE Business School (2013). Políticas de expatriación en el contexto 

económico actual: Visión de las empresas. Ernst & Young – IESE Business School. 
• Pin, J. i García, P. (2014). Global Thinking. La batalla por el talento. IESE Business 

School‐IRCO. 
• Stirpe, L., i Oberty, C. Z. (2010). ¿Están convergiendo globalmente las prácticas de 

recursos humanos?. Universia Business Review, 3(27). 
• Tungli, Z. i Peiperl, M. (2009). Expatriate practices in German, Japanese, U.K. and U.S. 

multinational companies: A comparative survey of changes. Human Resource 
Management, vol. 48 (1), ps. 153‐171. 
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Pràctica 4: GESTIÓ D’EXPATRIATS (1 SESSIÓ) 

 
Cas: “Expatriate Management at AstraZeneca”. IBS Center for Management Research 
Case Studies (2010). 

 
Objectiu específic de la pràctica 4: que l’alumne entenga les particularitats associades a la gestió 
d’expatriats a través de casos reals de polítiques d’expatriació. 

 
Fitxa pràctica 4 
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PRÀCTICA 4: GESTIÓ D’EXPATRIATS  



 

 

 

 

PRÀCTICA 4: GESTIÓ D’EXPATRIATS 

 
 

 

 
 

 

OBJECTIU  

Amb aquesta pràctica es pretén que l’alumne entenga les particularitats associades 
a la gestió d’expatriats a través de casos reals de polítiques d’expatriació. 

 

TREBALL A REALITZAR ABANS DE CLASSE  

LECTURA INDIVIDUAL DEL CAS: “Expatriate Management at AstraZeneca”. IBS 
Center for Management Research Case Studies (2010). 

 

TREBALL A REALITZAR A CLASSE (1 SESSIÓ) 

1. Formació d’equips de treball (entre 3 i 5 persones). (5’) 

2. Anàlisi i discussió entre els membres del grup sobre les preguntes del cas 

que hauran de desenvolupar-se per a l’entrega de la pràctica. Les preguntes 

a desenvolupar seran les que apareixen al cas (10’). 

3. Elaboració de la pràctica. (30’) 

4. Entrega de la pràctica (1 per grup) i percepcions dels estudiants. (10’) 

5. Resolució de la pràctica per part dels grups. (10’ per pregunta: 30’-40’) 

6. Anàlisi i discussió. (20’) 
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Continguts 
 
5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. Perspectiva històrica 
5.2. Trets estratègics de les empreses multinacionals espanyoles 
5.3. Els països emergents i les seues empreses multinacionals (MNC) 
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Objectius didàctics 
 
• Conèixer l’evolució històrica de la inversió exterior espanyola. 
• Identificar els principals trets estratègics de les empreses multinacionals 

espanyoles. 
• Conèixer i comprendre la creixent evolució de la inversió exterior de països 

emergents, així com les principals característiques de les seus empreses 
multinacionals.  
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I MNC DE PAÏSOS EMERGENTS 
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 
 
 

VÍDEO_1 
VÍDEO_2 

https://www.youtube.com/watch?v=XUFMxmIoFRc
https://www.youtube.com/watch?v=AHOJH1Z_elI
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

Evolució de la Inversió Directa emesa i rebuda a Espanya (1970-2014) 
 
 

Year FDI  
Inflows/PIB 

FDI  
Outflows/PIB 

GDP per 
capita in $ 

1970 0,56 0,11 1.177,83 

1975 0,61 0,15 3.118,05 

1980 0,66 0,14 6.026,99 

1985 1,12 0,14 4.562,37 

1990 2,55 0,64 13.395,46 

1995 1,35 0,78 15.135,73 

2000 6,82 10,03 14.404,74 

2005 2,21 3,69 26.058,01 

2010 2,87 2,72 30.148,80 

2012 2,05 -0,36 28.883,05 

2014 1,60 2,20 29.861 

Font: UNCTAD 
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

Fluxos d’Inversió Directa emesa i rebuda. Espanya i Europa (2007-2014)  
 
 

Dades en milions de dòlars 
Font: UNCTAD 

          Spain           Europe 

Year FDI in FDI out FDI in FDI out 

2007 64.264 137.052 906.531 1.329.455 

2008 76.993 74.717 571.797 1.043.564 

2009 10.407 13.070 404.791 429.790 

2010 39.873 37.844 429.230 598.007 

2011 26.816 36.578 472.852 609.201 

2012 27.750 -4.869 400.954 384.973 

2013 41.733 25.828 325.450 316.766 

2014 22.904 30.688 288.789 316.212 
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

Estocs d’Inversió Directa emesa i rebuda. Espanya i Europa (1990-2014)  
 
 

          Spain           Europe 

Year FDI in FDI out FDI in FDI out 

1990 65.916 15.652 808.866 885.707 

2000 156.348 129.194 2442.937 3.750.671 

2011 634.532 640.312 8.081.422 10.443.870 

2012 634.539 627.212 8.676.610 11.192.494 

2013 802 838 719 454 9 285 806 11 062 206 

2014 721 880 673 989 8 636 892 10 515 416 

Dades en milions de dòlars 
Font: UNCTAD 
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

Entrades i eixides d’Inversió Directa. Espanya (1993-2007)  
(milions d’euros) 

Font: Informe anual del Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2009) 
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 I MNC DE PAÏSOS EMERGENTS 

5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

Posició inversora d’Espanya i d’altres països de la UE-27  
(% sobre el PIB de cada país) 

 

Font: Informe anual del Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2009) 
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 
Inversió exterior directa (IED) a Espanya: una perspectiva temporal (I) 

(1980-2005)  
 

 A principis dels noranta (l’1% del PIB), any 2005 (quasi el 40% del PIB). 
 
Espanya passa de ser important receptor de capitals (finals dels 80’) a ser un 

actiu emissor de capitals (finals dels 90’: 5,6% dels recursos mundials).  
 
El canvi converteix Espanya de receptora en emissora neta de recursos entre 

1997 i 2000.  
 
 Comencen a sorgir les primeres grans empreses multinacionals espanyoles.  
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 
Inversió exterior directa (IED) a Espanya: una perspectiva temporal(II) 

(1980-2005) 
 Des de principis dels 60 fins a l’entrada en la UE, Amèrica Llatina principal destí d’IED 

espanyola. Destacant el sector manufacturer. 

 Entre 1986-1990, la inversió espanyola dirigida a països comunitaris supera, en tots els 
sectors, la dirigida a Amèrica Llatina 

 Dècada dels 90’: dinamisme de la inversió espanyola a l’Amèrica Llatina. Espanya és el 
1r país inversor europeu i el segon mundial, amb 20.000 milions de $ en 1999: 

✓ Sectors: energètics (electricitat, petroli, aigua i gas), intermediació financera i 
assegurances, transports i comunicacions. 

Fort descens de la IED espanyola a l’Amèrica Llatina des de 2000 i increment de la IED 
d’Espanya cap a Europa:  

✓  La crisi econòmica d’alguns països llatinoamericans (Argentina) 
✓  L’increment del risc país (Veneçuela i Bolívia) 
✓  La segona integració europea derivada de la moneda única 
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 I MNC DE PAÏSOS EMERGENTS 

5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

 

Quins canvis ha experimentat la IED 
espanyola a partir de 2005? 

Quina és la situació actual? 
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

IED espanyola: una perspectiva temporal (2005 - actualitat) 
 

 
           IED emesa per l’empresa espanyola   Posició mundial i % de fluxos emesos per 
 (fluxos en milions d’euros)    l’empresa espanyola sobre el total 
mundial  
       

Font: Informe anual de l’Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2015) 

TOP 5 
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

IED emesa per l’empresa espanyola i desinversions (2004-2013) 
(fluxos en milions d’euros)  

Font: Informe anual de l’Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2015) 
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TEMA 5  
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 I MNC DE PAÏSOS EMERGENTS 

5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

Destí de la IED espanyola (2004-2013) 

Font: Informe anual de l’Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2015) 
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

Els 15 principals països destinataris de la IED espanyola (2004-2013) 

Dades en milions d’euros 
Font: Informe anual de l’Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2015) 

TOP 5 

TOP 10 
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 
Principals sectors d’activitat destinataris de la IED espanyola (2004-2013) 

Dades en milions d’euros 
Font: Informe anual de l’Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2015) 
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 I MNC DE PAÏSOS EMERGENTS 

5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

Fluxos d’IED bruta espanyola segons la forma d’entrada (2004-2013)  

Dades en milions d’euros 
Font: Informe anual de l’Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2015) 
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5.1. La inversió exterior de les empreses espanyoles. 
Perspectiva històrica 

 

Quins canvis experimentarà la IED 
espanyola en el futur? 

VÍDEO: La internacionalización de la economía y de las empresas españolas en 2033 

https://www.youtube.com/watch?v=sijuUQ5Sqs8
https://www.youtube.com/watch?v=sijuUQ5Sqs8
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5.2. Trets estratègics de les empreses multinacionals 
espanyoles 

Principals característiques de l’empresa multinacional espanyola 
 Concentració: poques empreses expliquen la majoria de la inversió. Entre 1994-2000, 

les empreses amb capital superior a 60 milions d’euros expliquen el 80% de la inversió. 
Entre elles, 6 empreses el 57%. 

 
 Forma d’entrada: adquisicions (adquirir participacions majoritàries que permeten 

implantar el know-how de gestió). 
 
 Estratègia: la majoria han adoptat estratègies multidomèstiques (adaptació i resposta a 

l’entorn, ex. banca, telefonia, electricitat…). 
 
 Dos fenòmens: 

 Efecte proveïdor-client (components automòbil: Ficosa, Antolín, Mondragón; etc.). 
 IDE realitzada per filials d’EM espanyoles (plataformes d’inversió cap a 
Llatinoamèrica), especialment al sector manufacturer. 
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5.2. Trets estratègics de les empreses espanyoles 
multinacionals 

Principals motius d’internacionalització de l’empresa espanyola 

Font: Informe anual de l’Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2009) 
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 I MNC DE PAÏSOS EMERGENTS 

5.2. Trets estratègics de les empreses espanyoles 
multinacionals 

Principals dificultats per a l’empresa multinacional espanyola 

Font: Informe anual del Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2009) 

Font: Informe anual de l’Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2009) 
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5.2. Trets estratègics de les empreses multinacionals 
espanyoles 

Perfil internacional de l’empresa multinacional espanyola (I) 
• Empreses líders globals en sectors d’elevat valor afegit i gran potencial de creixement, com són: la gestió 

d’infraestructures, les utilities (aigua, gas, electricitat), l'enginyeria petroquímica, les energies 
renovables, l’alta velocitat ferroviària, la biomedicina, la biotecnologia, la tecnologia naval i aèria, la 
tecnologia de control aeroespacial, la tecnologia sanitària i els nous materials. També lidera mundialment 
sectors tan dinàmics com: moda, disseny, agroalimentació i turisme.  

• Segons l’OCDE, les grans multinacionals espanyoles es troben entre les més dinàmiques a nivell 
internacional, i han demostrat que estan preparades per a competir al més alt nivell, com reflecteix el fet 
que actualment poden trobar-se a qualsevol part del món. Des de l’aeroport amb major tràfic d’Europa, 
Heathrow, gestionat per una empresa espanyola (Ferrovial); fins moltes línies de metro de grans ciutats 
(Nova York, Mèxic, Panamà, Miami, Roma, Bogotà, Lima...) són construïdes i gestionades per societats 
espanyoles (ACS, FCC, Sacyr); com una firma espanyola (Iberdrola) distribueix electricitat a 120 milions 
de persones entre Espanya, Estats Units, UK i Brasil; una altra companyia de gas i electricitat (Gas Natural 
Fenosa), present en més de 30 països, ofereix servei a més de 23 milions de clients dels cinc continents, i 
un terç del tràfic aeri mundial es gestiona amb sistemes desenvolupats i implantats per una empresa 
espanyola (Indra), incloent el 100% del cel alemany i el 60% del xinès.  
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5.2. Trets estratègics de les empreses multinacionals 
espanyoles 

Perfil internacional de l’empresa multinacional espanyola (II) 
• A més a més, Espanya disposa d’una estructura industrial puntera, comptant amb la primera empresa 

del món en energies renovables (Iberdrola) i el líder mundial de silici metall (Ferroatlántica) compta amb 
la major fàbrica de silici metall del món. També compta amb el lideratge d’infraestructures del transport 
(ACS, Abertis) que gestionen quasi el 40% de les principals concessions mundials i participa en diferents 
projectes emblemàtics com el tren d’alta velocitat a Aràbia Saudita21, l’ampliació del Canal de Panamà 
construït pel consorci liderat per una empresa espanyola (Sacyr) o el metro de Panamà pel consorci 
liderat per una altra constructora espanyola (FCC).  

 
• Dues de les principals entitats financeres del món són espanyoles (Santander i BBVA), i així com la 

primera empresa europea de telecomunicacions per volum d'ingressos i per facturació i clients a 
Amèrica Llatina (Telefónica). 



Perfil internacional de l’empresa multinacional espanyola (III) 

Font: Informe anual del Observatorio de la Empresa Multinacional Española (2010) 
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 
 
Països emergents 
Entorns volàtils però amb alta taxa de creixement 
Deficiències en infraestructures i institucions 
 
MNC de països emergents (EMNC): característiques comunes 

• Empreses familiars o estatals 
• Visió més global: Sud-Nord; Sud-Sud 
• Menys tradició i experiència         procés de creixement   

    acumulatiu però accelerat 
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 
Creixement de les EMNC 
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 

IED emesa per EMNC 
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5.3. Els països emergents i les seues MNC  
Entre 2008 i 2012 Xina, Índia, Rússia, Brasil i Orient Mitjà invertiren 161.000 milions de 
dòlars en adquisicions d’empreses originàries d’EEUU, UK, Alemanya, Austràlia, Japó i 
Canadà, superant en les IDE de les economies desenvolupades. 

Font: 2012 Sustainability & Innovation Global Executive Study and Research Project. 
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 
 

Inversió en R+D (% PIB estimat per a 2013) 
 

Font: 2012 Battelle, R&D Magazine 

La inversió en R+D per part de 
països emergents creix a un ritme 
superior que als països 
desenvolupats. Entre 2007 i 2012, 
Xina i Índia duplicaren la seua 
despesa total.  
Com a resultat, el nombre de 
patents, marques i recursos 
intangibles ha incrementat fins a 
igualar el de països desenvolupats. 
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 

Font: Guillén & García Canal (2012) 
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 

Multillatines 
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 
Amenaces i oportunitats per a les MNC 
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 
Amenaces i oportunitats per a les MNC 

El 2010 existien 8.000  
grans empreses en el 
món (>1 milió $) i el 
75% estaven 
localitzades en 
economies 
desenvolupades com 
EEUU, Canadà, Japó o 
UK. 

Font : Mc Kinsey Global Institute Report 

Recentment, les empreses 
d’economies emergents 
estan adquirint una major 
importància atraient les 
empreses de mercats 
desenvolupats que estan 
relocalizant allí les seues 
unitats o matriu. Mc Kinsey 
Global Institute pronostica 
que el 2025, el món tindrà 
15.000 grans empreses, i 
que almenys el 46% 
d’elles localitzarà la seua 
matriu en mercats 
emergents.  
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 
AVANTATGES COMPETITIUS DE LES EMNC 

 
• Eficiència productiva 
  Producció de baix cost combinant baixos costos laborals i processos més eficients i flexibles, 

recerca de la grandària mínima eficient. 
 
• Adaptació de tecnologia  i “reverse innovation” 
 Innovació incremental o radical en nous productes (més econòmics per a mercats desenvolupats; 

més adaptats a les necessitats per a mercats emergents). 
 
• Recerca de nínxols de mercat 
 Estratègia imitativa i oportunista, adaptant l’oferta d’EMNC a nínxols de mercat no explotats amb la 

tecnologia que domina. 
 
•  Experiència en el procés d’adquisicions 
 Recerca de recursos externs, marques, tecnologies i integració efectiva. 
 
• Capacitat política i emprenedora 
 Experiència a operar en entorns volàtils i desregulats en els seus mercats nacionals.  
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 
AVANTATGES COMPETITIUS DE LES EMNC derivats del país d'origen: 

Abundància de recursos naturals i gran mercat domèstic 
Xarxes socials i esperit emprenedor 
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 
5 models d’expansió internacional en les EMNC 

  
• Empreses globals més desenvolupades: amb una major escala i abast geogràfic, similar a les 

multinacionals occidentals (ex. Bharat Forge, Tata Group, CEMEX). 
• Jugadors regionals, que entren als seus mercats domèstics per a buscar grans escales (VinaCapital 

al Sud-est asiàtic, Polish Bank PKO BP). 
• Proveïdors globals, interessats principalment en mercats domèstics, però que integren recursos  i 

subministres globals per carències de recursos interns (ex. China National Offshore Oil 
Corporation (CNOOC) i Reliance Petroleum Limited a Índia) 

• Venedors globals, similars als proveïdors globals, que produeixen al seu mercat domèstic però 
venen principalment a l’exterior (Russian Energy Company SUEK) 

• Empreses que operen en nínxols multiregionals: en sectors especialitzats a partir de tecnologia i 
processos innovadors, són empreses de menor grandària però globals (MDS Holdings, empresa 
libanesa de serveis tecnològics que opera a Europa, Orient Mitjà, Àfrica i Àsia Central) 

 Font: Accenture 

 
El  model d’expansió depèn de la indústria, cicle de vida, 
experiència i característiques del país d’origen.  
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5.3. Els països emergents i les seues MNC 
 

 
 
Característiques comunes de la internacionalització de les noves EMMC 
❑ Procés accelerat  
❑ Entrada en mercats desenvolupats i emergents simultàniament 
❑ Modalitat de creixement: extern (aliances i adquisicions) 
❑ Recerca de flexibilitat i eficiència global 

Reptes futurs 
❑ Millorar la imatge marca-país 
❑ Professionalització i millora de capacitats directives 
❑ RSC  global (medi-ambient, treballadors, proveïdors…) 
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Què hem après? 
 
• Quina ha estat l’evolució històrica de la inversió exterior espanyola. 
• Quins són els principals trets estratègics de les empreses multinacionals 

espanyoles. 
• Per què s’està donant una creixent evolució de la inversió exterior de països 

emergents, i quines són les principals característiques de les seus empreses 
multinacionals.  
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Pràctica 5.A: TENDÈNCIES ACTUALS (1 SESSIÓ) 
 
Lectura: “The rise of micro-multinationals” (22/05/2016) HSBC. 
 
Objectiu específic de la pràctica 5.A: identificar algunes de les tendències més actuals en la 
internacionalització de les empreses. 

Fitxa pràctica 5.A. 

• TEMA 5  
• EMPRESES MULTINACIONALS ESPANYOLES 

•  I MNC DE PAÏSOS EMERGENTS 

PRÀCTICA 5.A: TENDÈNCIES ACTUALS  
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Pràctica 5.B: MNC DE PAÏSOS EMERGENTS (1 SESSIÓ) 
 
Documental: China: Las nuevas multinacionales (Títol original: Le milliardaire rouge. 
Director: Sophie Lepault). 
 
Objectiu específic de la pràctica 5.B: a través del documental, es pretén que l’alumne conega la 
creixent expansió de multinacionals de països emergents i les seues característiques.  

 
Fitxa pràctica 5.B. 

• TEMA 5  
• EMPRESES MULTINACIONALS ESPANYOLES 

•  I MNC DE PAÏSOS EMERGENTS 

PRÀCTICA 5.B: MNC DE PAÏSOS EMERGENTS 



 

 

 

 

PRÀCTICA 5.A: TENDÈNCIES ACTUALS 

 
 

 

 
 

 

OBJECTIU  

Amb aquesta pràctica es pretén que l’alumne identifique algunes de les tendències 
més actuals en la internacionalització de les empreses. 

TREBALL A REALITZAR ABANS DE CLASSE  

LECTURA INDIVIDUAL DE L’ARTICLE: “The rise of micro-multinationals” (22/05/2016) 
HSBC. 

TREBALL A REALITZAR A CLASSE (1 SESSIÓ) 

1. Formació d’equips de treball (entre 3 i 5 persones). (5’) 

2. Anàlisi i discussió entre els membres del grup sobre les preguntes del cas 

que hauran de desenvolupar-se per a l’entrega de la pràctica. Les preguntes 

a desenvolupar seran les següents:  (10’) 

a. Identifica quins són els principals canvis que s’estan duent a terme en 

la internacionalització de les empreses. 

b. Segons l’article, quines característiques han de tenir les empreses avui 

en dia per a internacionalitzar-se?  

c. Quin paper juga la cultura en la internacionalització de les empreses? 

d. Els mercats asiàtics continuen sent un dels destins principals per a la 

internacionalització de les empreses. Quins canvis s’estan produint en 

aquests mercats? Quina és la raó principal? 

Raoneu totes les respostes. 

3. Elaboració de la pràctica. (30’) 

4. Entrega de la pràctica (1 per grup) i percepcions dels estudiants. (10’) 
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PRÀCTICA 5.B: MNC DE PAÏSOS EMERGENTS 

 
 

 

 
 

 

OBJECTIU 

A través d’aquesta pràctica es pretén que l’alumne conega la creixent expansió de 
multinacionals de països emergents i les seues característiques.  

 

TREBALL A REALITZAR (a l’aula)  

1.- Visionat del documental China: Las nuevas multinacionales. El documental tracta 
la creixent internacionalització de les empreses xineses i aspectes relacionats 
amb el procés d’internacionalització que han seguit. Es facilita el link del 
documental, tot i que aquest serà visionat a l’aula 
(https://www.youtube.com/watch?v=3pq1ufZy-PI). (50’) 

2.- Elaboració i entrega de l’informe individual sobre el documental. L’informe 
individual consisteix en una síntesis de les principals idees que es desprenen del 
documental (màxim 1 full). (30’) 

3.- Anàlisi i discussió del documental. (20’) 
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INFORME INDIVIDUAL 1 

 

 
 

 

L’informe individual 1 consisteix en la presentació d’un exemple de formes d’entrada 

utilitzades per a l’expansió internacional de les empreses. L’exemple es deu buscar a partir 

de diferents fonts d’informació (webs corporatives, premsa, bases de dades...) i deu ser real 

i recent (posteriors a gener de 2016). 

Els requisits de l’informe són: 

• L’empresa deu ser europea, i el país de destí deu ser un país emergent o un país en 

desenvolupament. 

• L’informe deu incloure tant la descripció de la forma d’entrada com una reflexió 

personal sobre: 

o Els motius que han dut l’empresa a internacionalitzar-se. 

o Les característiques d’aquesta operació, avantatges i inconvenients. 

o Descripció d’altres possibles alternatives que l’empresa podria haver utilitzat 

per a obtenir el mateix objectiu. 

L’informe és una activitat individual, amb una extensió màxima de 2 pàgines, un cos mínim 

de lletra d’11 punts i un interlineat de 1,5 línies. 

La data límit d’entrega de l’informe és el ___ de _________ de ____ a les 23.55. El 

document s’entregarà via online, a través del mòdul tasques en l’enllaç 

http://aulavirtual.uv.es. Es deuen incloure les referències bibliogràfiques utilitzades i no 

deuen presentar-se logos, imatges, etc. que no aporten valor afegit. El fitxer a enviar deurà 

etiquetar-se de la següent forma: I1_InicialdelnomCognoms (així per exemple l’estudiant 

Ana Gómez Navarro, entregarà el seu fitxer amb el nom: I1_AGomezNavarro) 

Durant la sessió de pràctiques del dia ____ de ________ es presentaran oralment 10 dels 

millors informes de cada subgrup pràctic. S’informarà els estudiants seleccionats mitjançant 

l’aula virtual.  
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TREBALL MONOGRÀFIC 

 

 
 

 
 

Com a treball final de l’assignatura Direcció d’Empreses Internacionals, es presentarà una 

anàlisi monogràfica d’una empresa multinacional seguint l’esquema proposat.  

Durant la classe de pràctiques del dia ___ del ____________ de ____ es formaran grups de 

treball de 5 o 6 membres i s’assignarà a cada grup una empresa multinacional per a 

analitzar. El treball serà grupal i tindrà una extensió màxima de 10 pàgines amb un cos de 

lletra mínim d’11 punts i un interlineat d’1,5 espais.  

Cadascun dels grups deurà buscar informació en premsa i altres fonts sobre l’empresa 

assignada (pàgines web, bases de dades d’empreses, etc.) i presentar una síntesi que 

tracte els següents aspectes: 

1) BREU INTRODUCCIÓ DE L’EMPRESA, IMPLANTACIÓ GEOGRÀFICA, ACTIVITATS 

DESENVOLUPADES A L’EXTERIOR I PROCÉS D’INTERNACIONALITZACIÓ SEGUIT. 

JUSTIFICACIÓ. 

2) MOTIUS PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ. CLASSIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ. 

3)  FORMES D’ENTRADA (mètodes utilitzats per a la internacionalització de l’empresa i raons 

que ho justifiquen). Es presentaran com a màxim 5 formes d’entrada, preferiblement les més 

recents. Es valorarà positivament l’anàlisi comparativa de formes d’entrada distintes. 

4) ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’EMPRESA I ENFOCAMENT ESTRATÈGIC. 

5) POLÍTIQUES DE R.H. APLICADES EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL DE L’EMPRESA (direcció i 

gestió de l’activitat internacional (personal local versus expatriats), polítiques de R.H. 

emprades: reclutament, selecció, formació, desenvolupament professional, compensació i/o 

repatriació). 

*En el cas de no trobar informació d’algun dels apartats anteriors s’haurà d’indicar i plantejar quina 

seria la millor opció per a l’empresa analitzada. Tots els apartats deuen estar degudament justificats. 

La presentació d’aquest treball es podrà realitzar fins les 23.55h. del dia ___ de __________ 

de ____. Es presentarà on-line, utilitzant la plataforma http://aulavirtual.uv.es. L’alumne deu 

utilitzar l’aplicació activitats dins l’espai de l’assignatura. Passat aquest termini no s’acceptarà 

la recepció de cap treball. 
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