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OBJECTIUS
1. Generals:
1.1. Introduir l’estudiant en el sistema de direcció de
l’empresa.
1.2. Conèixer i saber utilitzar les diferents tècniques de
direcció d’empreses.
2. Específics:
2.1. Conèixer el procés de la direcció estratègica
2.2. Saber realitzar el diagnòstic estratègic
2.3. Conèixer les diferents opcions estratègiques
2.4. Saber avaluar i seleccionar estratègies
2.5. Conèixer els sistemes d’implementació
2.6. Identificar el disseny organitzatiu de
l’empresa

PROGRAMA
I.

Introducció a la direcció estratègica
1. Introducció al procés estratègic
II. Anàlisi estratègica
2. Propòsit estratègic
3. Anàlisi externa
4. Anàlisi interna
III. Disseny, valoració i selecció d’estratègies
5. Estratègies competitives
6. Estratègies corporatives
7. Avaluació i selecció d’estratègies
IV. Implementació de l’estratègia
8. Sistemes d’implantació: planificació i informació
9. Disseny de l’organització
10. Estratègia, recursos humans i aprenentatge

Tema 3

Tema 2
Missió

Anàlisi de
l’entorn i la seua
evolució

Aspiracions

Oportunitats i
amenaces

Objectius generals de
l’empresa

Estratègia
actual

Temes 5 i 6

Tema 7

Anàlisis del gap estratègic

Anàlisi interna
Capacitats de
l’empresa

Tema 4

Recerca d’estratègies possibles

Estudi de viabilitat

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

Tema 8

Temes 9 i 10
Implementació
Planificació i
control

Organització i
direcció

BIBLIOGRAFIA
1. Bàsica:
– Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006)
– Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007)
2. Complementària, de caràcter general:
– Ventura, J. (2008)
– Grant, R. M. (2006)
3. Complementària, de caràcter específic:
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METODOLOGIA DE TREBALL


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



Teoria:
 Exposicions en Power Point (materials
disponibles en l’Aula Virtual)
 Discussió i debat



Pràctica:
 Aplicació de la teoria a un cas pràctic (sector
bancari)
 Mètode del cas: treball en grup
 Assistència obligatòria
 Materials necessaris disponibles en l'Aula Virtual

SISTEMA D’
D’AVALUACIÓ
AVALUACIÓ




Avaluació contínua (pràctiques):
 5 punts sobre 10
 Classes pràctiques:
 Assistència a classe: obligatòria
 Lliurament d’informes individuals - en grup (40%)
 Participació activa a classe (10%)
 Aula Virtual: resultats
Avaluació final (examen, convocatòria oficial):
 5 punts sobre 10
 Tipus d’examen (teoricopràctic):
 Test: qüestions de V/F sobre un cas o informe
(premsa)
 Qüestions diverses sobre relacionar conceptes
 ENUNCIAT DE L’EXAMEN EN VALENCIÀ

DIRECCIÓ GENERAL I
ESTRATÈGIA DE L'EMPRESA
Curs 2011/2012
Grau en Finances i Comptabilitat
GUIA DE RESOLUCIÓ DE LES
PRÀCTIQUES

METODOLOGIA
1. Objectiu: aplicar els conceptes teòrics a casos pràctics
2. Mètode del cas:

– Resolució de casos pràctics: elecció per grups (4) d’una empresa
– Recerca d’informació sobre el cas: treball previ a la sessió
– Discussió del cas i resolució: sessions de treball

3. Treball abans de la sessió:

– Recerca d’informació del cas
– Tractament individual de la informació del cas
– Elaboració de l’informe: individual o en grup

4. Treball a l'aula:

– Tractament de la informació en grups
– Discussió i resolució per part del grup
– Discussió final entre tots els grups i el professor
– Consens final: resolució definitiva del cas

5. Treball postsessió:

– Valoració personal sobre la resolució del cas
– Revisió de l'informe individualment o en grup

CAS PRÀ
PRÀCTIC






Sector de les entitats bancàries a Espanya
 Recerca d’informació sobre el sector
 Alguns document i webs en l’Aula Virtual
Empreses més importants:
 BBVA, BS, La Caixa, Ruralcaixa, …
 Altres: sempre que es puga aconseguir informació
 Informació bàsica de l’empresa: memòria anual de
l’empresa
 Informació bàsica del sector: informe del sector
Pràctiques:
 Cadascun dels grups de treball ha de seleccionar una
empresa diferent
 Accés a informació de l’empresa: informe anual mínim
 Aplicació de les pràctiques sobre l’empresa

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
Pràctica 1. Unitats estratègiques de negoci
Pràctica 2. Missió i anàlisi de les parts interessades o
stakeholders:
Pràctica 2.1. Definició de la missió de l’empresa
Pràctica 2.2. Mapa de poder de les stakeholders

Pràctica 3. Anàlisi de l’entorn general i competitiu
Pràctica 3.1. Anàlisi de l’entorn general i identificació del
grup estratègic
Pràctica 3.2. Anàlisi de l’entorn competitiu

Pràctica 4. Anàlisi interna i diagnòstic estratègic:
Pràctica 4.1. Anàlisi VRIO
Pràctica 4.2. Diagnòstic estratègic i anàlisi DAFO

Pràctica 5. Estratègies competitives de l’empresa
Pràctica 6. Estratègies corporatives de l’empresa
Pràctica 7. Avaluació de les estratègies de l’empresa
Pràctica 8. Sistemes d’implementació de l’estratègia
Pràctica 9. Disseny organitzatiu de l’empresa

ELABORACIÓ
ELABORACIÓ DE L’
L’INFORME






Primera pàgina (caràtula):
 Nom i cognoms de l’estudiant
 Assignatura i grup
 Nom del professor o la professora
 Títol de la pràctica
Segona pàgina:
 Índex: apartats de l’informe
 Vegeu l’índex de llibres
A partir de la tercera pàgina:
 Introducció (primer apartat de l’índex): objectius i
metodologia de la pràctica
 Resolució de la pràctica (segon apartat): subapartats
 Conclusions (tercer apartat): aspectes més destacats
de la resolució i valoració personal de la pràctica
 Fonts d’informació: bibliografia, webs…

SISTEMA D’
D’AVALUACIÓ
AVALUACIÓ






Lliurament de l’informe:
 Al començament de la sessió en què es resoldrà el cas
 Lliurament de l’imprès al professor en mà
 Excepcionalment, lliurament anterior a la sessió en tutories
Variables que s’avaluaran:
 Presentació: document escrit a ordinador i grapat
 Claredat d’exposició
 Esforç de síntesi i bona estructuració (no esquema)
 Encert i idoneïtat en la resolució de la pràctica
 Qualitat i quantitat de les fons d’informació utilitzades
Avaluació (5/10):
 Assistència: obligatòria (es penalitzen les faltes a partir de
dues)
 Participació activa: 10% de la nota
 Treball (40%): lliurament d’informes (25%) i defensa del treball
(15%)

DIRECCIÓ GENERAL I
ESTRATÈGIA DE L'EMPRESA
Curs 2011/2012
Grau en Finances i Comptabilitat
TEMA 1: LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

Tema 1: La direcció estratègica
1.1. Origen de la direcció estratègica i l’actitud estratègica
1.2. El procés de la direcció estratègica
1.3. Estratègia: definició i components
1.4. Nivells de l’estratègia i unitats estratègiques de negoci
Objectius:
– Conèixer el procés de la direcció estratègica
– Concretar i entendre el significat del concepte estratègia
– Reflexionar sobre els diferents punts de vista
Bibliografia:

– Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006): capítols 1 i 11.
– Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítol 1.
– Ventura, J. (2008): capítol 1.

1.1. Origen de la direcció estratègica i l’actitud estratègica






Entorn: turbulència creixent
 Globalització econòmica
 Dinamisme tecnològic
 Exigències dels
consumidors
 Més competència
Actitud directiva: actitud
estratègica
 Adaptativa: reacció
 Activa: pendent dels
canvis
 Voluntarista: pot canviar el
futur
 Anticipada: preveure els
canvis
 Oberta al canvi
 Crítica: qüestionar
Direcció estratègica com a
sistema de direcció

L’ESTRATÈGIA
COM AL NUCLI
VERTEBRADOR
DEL PROCÉS DE
LA DIRECCIÓ
ESTRATÈGICA

1.1. Origen de la direcció estratègica i l’actitud
estratègica

Grau de turbulència

Revolució tecnològica
Final segle XX - principi XXI

Era postindustrial
EUA - anys 70-80

Era del màrqueting
USA - mitjan segle XX

Era de la producció
EUA - principi del segle XX

Temps
Sistemes de
direcció
utilitzats

Planificació
a curt termini

Planificació
a llarg termini

Planificació
estratègica

Direcció
estratègica

1.1. Origen de la direcció estratègica i l’actitud estratègica

La relació
relació empresaempresa-entorn (recí
(recíproca)



Influència de l’empresa sobre l’entorn: RSC
Influència de l’entorn sobre l’empresa: estratègia
 Flexibilitat: capacitat d’adaptació als canvis
 Eficiència i eficàcia
 Anàlisi de l’entorn: estudi dels factors de l’entorn
ENTORN

OBJECTIUS

Oportunitats i
amenaces

Visió
a llarg termini

ESTRATÈGIA
Com a diàleg

EMPRESA
Recursos i
capacitats

La direcció
direcció estratè
estratègica: definició
definició


Enfocament innovador del management



Busca l’adaptació i l’anticipació



Aconseguir un determinant avantatge competitiu



Equilibri entre:
 Situació interna i externa de l’empresa: anàlisi
doble
 Variables hard (tecnològiques i econòmiques) i
variables soft (socials, psicològiques i polítiques)
 Perspectiva parcial (de negocis i funcional) i
global (estratègica) de l’empresa

1.2. El procé
procés de la direcció
direcció
estratè
estratègica
FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
Fase d’intel·ligència
• Diagnòstic estratègic:
• A què s’enfronta l’empresa?
• Què és capaç de fer l’empresa?

• Establiment dels objectius

IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
Planificació, assignació
i control de recursos

Sistemes
d’informació
de l’empresa

Disseny organitzatiu
de l’empresa

• Què vol fer l’empresa?

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

Disseny de les línies d’acció
Avaluació i selecció d’estratègies

DECIDIR

Comportament de
les persones en
l’empresa

CONTROL ESTRATÈGIC
Control d’implementació (a posteriori)
Control de vigilància i de premisses (a priori)

FER

Procé
Procés de la DE: caracterí
característiques




És un procés sistemàtic o adaptatiu?
És un procés únic? Igual per a tots els sectors i tipus
d’empreses?
Direcció estratègica en contextos diferents:










PIMES: importància dels valors i les expectatives de l'alta direcció

(= propietaris)

Multinacionals: importància de la manera d’assignar recursos

entre unitats disperses, coordinació del procés…
Empreses de serveis: avantatge competitiu basat en intangibles
(rapidesa del servei, actitud del personal, imatge…)
Empreses públiques: importància de la ideologia, poca
especialització (serveis universals), prioritats marcades pels
proveïdors de fons
Organitzacions sense ànim de lucre: importància dels valors i
la ideologia, la pressió política, la centralització de decisions.
Empreses cooperatives i d'economia social: prioritat del treball
i la persona sobre el capital i les decisions democràtiques

Relació entre formulació i implementació:




Procés seqüencial: cicle virtuós
Quina de les dues fases és més important i quina va primer?
Ajust estratègia-estructura:
 Canvi estratègic - canvi d’estructura
 L’estructura actual limita l’estratègia

1.3. Estratè
Estratègia: definició
definició i components
Origen terminològic:
Del grec strategos: dirigir els exèrcits
(stratos: exèrcit i ag: dirigir)

Aplicació en el camp militar i en el polític:



Segle V a. C.: Tsun Tzu: L’art de la guerra
Conceptes utilitzats:
 Estratègia i tàctica: guerra i batalla
 Estratègia ofensiva i defensiva
 Dualitat entre competència (rivalitat) i cooperació

Evolució del terme:






Teoria de jocs de Von Neumann i Morgenstern (1944):
conflicte estratègic i procés de negociació (dilema del
presoner)
Resposta als problemes de les grans empreses nordamericanes (1960): planificació estratègica, matrius i
diversificació
Economia de l’empresa: concepte ampli (1960-70)

Concepte d’
d’estratè
estratègia


Definició general:




Dimensions clau:








Acció a llarg termini dirigida a l'obtenció dels objectius de
l’empresa en interacció dinàmica amb el seu entorn

Resposta en el seu entorn i en l’àmbit intern (Ansoff, 1976)
Patró de presa de decisions coherent i integrador
(Mintzberg, 1980)
Estableix objectius a llarg termini, programes d’acció i
prioritats en l’assignació de recursos (Chandler, 1962)
Obtenir un determinant avantatge competitiu (Ohmae, 1980)
Facilitar l’èxit de l’empresa (Peters i Waterman, 1980)

Doble concepció:



Analítica (com a ciència): racional-sistemàtica
Intuïtiva (com a art): creativa-informal (intel· ligència
emocional)

Com s’
s’elaboren realment les estratè
estratègies
Enfocament de l’estratègia deliberada:





Procés sistemàtic de l’estratègia
Aspectes positius:
 Ens obliga a preguntar i qüestionar (anàlisi i reflexió)
 És més fàcil comunicar l’estratègia al personal, cosa
que afavoreix la seua implicació
 Serveix com a referència per al control
 Fomenta la visió a llarg termini
Aspectes negatius:
 No té en compte les dimensions culturals i polítiques:
importància del factor humà
 Possible desconnexió entre planificadors i executors
 Plantejament excessivament detallat i poc flexible

Enfocament de l’estratègia emergent:




L’elaboració de l’estratègia no és un procés continu,
regular o sistemàtic
L’estratègia és una pauta de comportaments o accions...
siguen o no desitjats
Causes: canvis de l’entorn, acumulació del treball directiu

Diferents concepcions de l’
l’estratè
estratègia
Com s’elaboren realment les estratègies en les
empreses?
Estratègia no
realitzada

Estratègia
emergent
Estratègia
realitzada

Estratègia deliberada
(intencions)
Estratègia deliberada
realitzada

Anàlisi racional

Processos polítics
Canvis imposats

Els components de l’
l’estratè
estratègia








Àmbit o camp d’activitat (on):
 A quins negocis o activitats es dedica l’empresa
 La decisió depèn del que sap fer o és capaç de fer l’empresa
 Negoci: binomi producte (bé o servei que cobreix unes necessitats
concretes utilitzant una determinada tecnologia) mercat (clients als
quals es dirigeix l’empresa)
Capacitats distintives (amb què):
 Què és el que sap fer l’empresa: capacitats
 Quines són les capacitats mínimes requerides per a competir en un
negoci: capacitats necessàries
 Què permet a l’empresa competir amb èxit en aquest negoci
superant la resta d’empreses: capacitats distintives
Avantatge competitiu (per a què):
 Posició de superioritat davant els competidors: millors resultats
 Valoració del client: costos enfront de diferenciació
Sinergia (com):
 Aconseguir que el valor conjunt de les nostres accions i capacitats
supere la suma del valor de cadascuna individualment
 Màxim potencial de combinació de la resta de components

1.4. Els nivells de l’
l’estratè
estratègia i les UEN
Necessitat de diversos nivells: entorns turbulents i empreses
multiactivitat (nivell intermedi)
Nivells de l’estratègia




ESTRATÈGIA CORPORATIVA, GLOBAL O MESTRA

Definir la relació de l’empresa amb el seu entorn a partir
de l’àmbit d’activitat i de les capacitats distintives
requerides (importància del primer i els segons nivells)
 Una única estratègia per a l’empresa




ESTRATÈGIA DE NEGOCI

Definir com competir i les capacitats distintives
necessàries per a fonamentar una posició d’avantatge
en cadascun del negocis
 Crear unitats estratègiques de negoci (UEN) per a
gestionar l’estratègia




ESTRATÈGIA FUNCIONAL

Definir com utilitzar millor els recursos i les capacitats
dins de cada àrea funcional
 Crear unitats funcionals: producció, màrqueting,
finances, recursos humans


Relacions entre els nivells de l’
l’estratè
estratègia


Relació de globalitat (vegeu la figura):





Relació de finalitat (vegeu la figura):





Unes engloben les altres
Compatibilitat i dependència entre els tres nivells

Unes són els mitjans per a aconseguir les altres
Cadena mitjans-fins

Quan és necessari el nivell de l’estratègia de negoci:




En una empresa amb múltiples negocis no hi ha una posició
competitiva global de l’empresa, sinó de cada negoci o activitat
Cadascuna de les activitats es desenvolupa en un entorn
competitiu específic que requereix competències diferents
Determinades activitats comparteixen factors d’èxit i, per tant,
avantatges competitius necessaris, la qual cosa permet obtenir
sinergies entre aquestes i les agrupa

Relacions entre els nivells
Relació
Relació de globalitat

Estratègia global
Estratègia de negoci

Estratègia
funcional

Relacions entre els nivells
Relació de finalitat
Estratègia global

Estratègia
UEN 1

Estratègia
recursos humans

Estratègia
producció

Estratègia
UEN 2

Estratègia
UEN 3

Estratègia
màrqueting

Estratègia
finançament

Estratègia
R+D

Unitat estratè
estratègica de negoci (UEN)






Origen:
 Grans empreses diversificades nord-americanes
 Diferenciació i segmentació estratègica
Definició:
 Conjunt homogeni d’activitats o negocis des del punt
de vista estratègic
 Conjunt d’activitats per a les quals és possible
formular una estratègia comuna i, a la vegada,
diferent de l’estratègia formulada per a altres activitats
i/o unitats estratègiques
Característiques:
 Autònoma però no independent de l’estratègia global
 Unitat organitzativa autònoma amb recursos propis
 Competència entre les unitats: assignació de recursos

Problemà
Problemàtica de les UEN:


Nivell d’autoritat entre les UEN i l’alta direcció:
 Autonomia-independència
 Coordinació entre les UEN



Criteris de segmentació per a crear les UEN:
 Agrupació de les activitats de l’empresa
 Criteris que cal utilitzar: clients-productes-mercats



Nombre adequat de les UEN:
 No massa gran: evitar una excessiva complexitat
organitzativa
 No massa menut: reflectir la diversitat de l’empresa
 Segons la dimensió i el grau de diversificació de
l’empresa
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TEMA 2: PROPÒSIT ESTRATÈGIC

Tema 2: Propòsit estratègic
2.1. Missió, valors i objectius
2.2. Govern corporatiu
2.3. Responsabilitat social empresarial
2.4. Parts interessades o stakeholders i mapa de poder
Objectius:
– Aprendre a dissenyar el sistema d’objectius
– Analitzar les stakeholders de l’empresa
Bibliografia:
 Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006):
capítol 2.
 Grant, R. (2006): capítol 5.
 Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítol 2.
 Ventura, J. (2008): capítol 2.

2.1. Missió
Missió, valors i objectius
MISSIÓ


Declaració genèrica dels propòsits generals de l’organització



Ha de ser...
 Visionària:
 Visió:

estat futur desitjat per l’organització

 Missió:

objectiu general de l’organització en línia
amb els valors i les expectatives de les parts
interessades (stakeholders) principals
 Deixar clar quines són les intencions i aspiracions
principals de l’organització i les raons de la seua
existència
 Descriure les activitats principals de l’organització i la
posició que es desitja assolir en la indústria
 Declarar els valors clau de l’organització
 Definir els estàndards de comportament dels membres

2.1. Missió
Missió, valors i objectius
Components principals del contingut de la MISSIÓ:


La definició del negoci de l’organització



La visió que té l’empresa pel que fa a l’estat en què desitja que
l’organització es trobe en el futur



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


Les relacions que l’empresa estableix amb els agents socials:
treballadors, clients, proveïdors, competidors, administracions
públiques



El reconeixement social i ètic de l’empresa (RESPONSABILITAT
SOCIAL)



Les parts interessades o stakeholders

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

La Universitat de València té com a missió formar
professionals competents en l’àmbit europeu i
fomentar una investigació de prestigi i d’impacte
internacional que contribuïsca al desenvolupament
de la nostra societat. La formació i la investigació
fonamenten les tasques que també realitza en
l’àmbit de difusió de la ciència i la cultura, i en
l'afermament dels valors democràtics a favor de la
societat en general, i de la valenciana en particular.

Exemple de visió
visió
Visió de la Universitat de València
(recollida en el Pla Estratègic 2008-2011)
La Universitat de València vol ser reconeguda en el futur com a:
• Referent de qualitat en una formació de grau, àmplia i oberta a tothom, i que
té com a objectiu la qualificació i la inserció professional de les titulades i els
titulats.
• Institució que ofereix una formació de postgrau innovadora, flexible i
atractiva, amb vocació internacional, orientada, fonamentalment, tant al nostre
entorn com a l’àmbit europeu i llatinoamericà.
• Institució guiada per la qualitat i el volum de la seua producció científica,
així com per la transferència de coneixements a la societat i l’impuls del
desenvolupament valencià.
• Referent cultural en la societat valenciana, amb atenció especial a la seua
cultura i la seua llengua.
• Referent universitari d’intercanvi, integració i mobilitat en l’àmbit de l’EEES.
• Organització accessible als usuaris, que gestiona de manera innovadora,
eficaç i eficient.
• Comunitat universitària integrada per persones que comparteixen uns objectius
comuns i que treballen juntes per aconseguir-los.

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

La Universitat de València ha plasmat en la seua història i en els Estatus
els valors que han d’orientar la seua actuació. Així mateix, durant el
procés de debat i d’elaboració del PEUV la comunitat universitària ha
manifestat la voluntat d’emfasitzar alguns d’aquests valors de manera
especial, per a convertir-los en autèntics principis inspiradors de les
línies d’actuació que conté aquest document. En aquest sentit, la
Universitat de València es defineix com a:
– UNIVERSITAT PÚBLICA
– VINCULADA A LA REALITAT VALENCIANA
– CRÍTICA I INNOVADORA
– DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA
– SOLIDÀRIA I RESPONSABLE
– ACTIVA A FAVOR DE LA IGUALTAT
– COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT
– INTEGRADORA DE LA DIVERSITAT

2.1. Missió
Missió, valors i objectius
La missió i el sistema d’objectius de l’empresa
OBJECTIUS:


Generals:


Corporatius: solen definir-se en termes financers i per a cadascuna
de les parts interessades o stakeholders





De les unitats estratègiques de negoci:


Fan referència a cadascuna de les unitats particulars



Poden haver-hi objectius financers



Poden haver-hi objectius múltiples per a cadascuna de les UEN

Operatius:


Permeten concretar objectius generals i possibilitar-ne la realització



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

Exemple d’
d’objectius
Objectius de la Universitat de València
(recollits en el Pla Estratègic 2008-2011)
A partir de la visió enunciada podem identificar els eixos estratègics (àrees d’actuació prioritàries) i
l’objectiu estratègic o meta que es vol assolir per a cada eix.
Eix 1. Qualitat de l’ensenyament de grau i inserció professional
Objectiu estratègic: Disposar d’una oferta d’estudis de grau àmplia i oberta a tothom, de gran qualitat,
orientada a la integració ciutadana i laboral dels titulats.
Eix 2. Formació de postgrau rellevant
Objectiu estratègic: Distingir l’oferta de postgrau de la Universitat de València pel seu caràcter
innovador, flexible, atractiu i amb vocació internacional.
Eix 3. Internacionalització i integració en l’EEES
Objectiu estratègic: Aconseguir una plena i adequada integració en l’EEES i una internacionalització
de la Universitat en tots els seus àmbits.
Eix 4. Activitat investigadora i transferència de coneixements
Objectiu estratègic: Incrementar la producció científica de qualitat i fomentar la transferència de
coneixement a la societat, per impulsar el desenvolupament valencià.
Eix 5. Difusió cultural i científica
Objectiu estratègic: Dinamitzar, comunicar i transmetre una oferta d’activitats culturals àmplia i
diferenciada, així com els resultats de la investigació, acostant-los a la comunitat universitària i a la
societat.
Eix 6. Govern eficaç i eficient de l’organització
Objectiu estratègic: Aconseguir una organització accessible als usuaris, que planifica, innova i
garanteix l’ús eficient dels recursos.
Eix 7. Treballar millor conjuntament
Objectiu estratègic: Aconseguir una major cohesió interna i un personal més informat, format i motivat.
Eix 8. Comunicació amb la societat i imatge de la Universitat
Objectiu estratègic: Aconseguir una visibilitat social adequada, amb una especial sensibilitat i atenció a
les necessitats de la societat, adoptant una política d’imatge i de comunicació adient.

2.1. Missió, valors i objectius
La missió i el sistema d’objectius de l’empresa
LA PRECISIÓ DE LA MISSIÓ I ELS OBJECTIUS:
Els objectius no són vàlids si no són realistes i
mesurables?


Missió: consisteix a centrar l’estratègia i no a decidir què és
el que s’ha de fer => declaracions obertes



Poden haver-hi objectius importants però difícils de
quantificar (p. e., ser líder en tecnologia)



En situacions de crisi o de transició es requereixen objectius
específics i precisos

2.1. Missió
Missió, valors i objectius





Dos corrents de pensament sobre els objectius en
l’empresa:
Enfocament financer o shareholder:
 Els objectius de l’empresa són els dels seus
propietaris o accionistes
 Els directius actuen d’intermediaris per a
aconseguir la maximització del benefici o del
valor dels propietaris
Enfocament social o stakeholder:
 L’empresa té múltiples objectius que poden estar
en conflicte
 Els directius han de buscar l’equilibri entre els
diferents grups amb objectius contraposats
 Empresa socialment responsable: RSC

2.2. Govern corporatiu
 Descriu…
A

qui serveix l’organització
 Com cal decidir els propòsits i les prioritats
 Com hauria de funcionar una organització
 Com es distribueix el poder entre les parts
interessades
 Cadena

de govern: representa tots els grups
que tenen una influència sobre els propòsits
de l’organització per la seua participació
directa, bé siga en la propietat o bé en la
direcció de l’organització

2.2. Govern corporatiu
La cadena del govern corporatiu
PROBLEMES:
 Augment de dimensió i, com a conseqüència, més
separació entre propietat i direcció. Multitud de grups
d’accionistes i necessitat de salvaguardar els seus
interessos
 Desigual distribució del poder
 Comportaments que maximitzen interessos
particulars
Necessitat de revisar els codis del bon govern

…a més, casos molt coneguts de frau o mal govern en
empreses a partir del 2000 (cas Enron)

2.2. Govern corporatiu
El paper dels òrgans de govern
 Diverses

estructures de propietat:

 Cooperatives

i societats laborals

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

 Fundacions

i associacions
 Empreses de capitals: S. A., S. L.
 Models

anglosaxó, del Rin, llatí i japonès
 Important per a l’estratègia internacional
 El

govern promou o obstaculitza la inversió?
 El govern afecta la velocitat en què es mou la
inversió?
 Quines relacions són crucials?
 Quan es poden esperar resultats de l’estratègia?

2.3. Responsabilitat social corporativa








Formes específiques en què una organització va
més enllà de les seues obligacions mínimes
definides per la normativa i el govern corporatiu
Reconcilia les exigències conflictives de les
diverses parts interessades
Recull el compromís ètic de l’empresa amb els
clients amb els quals actua regularment (empleats,
clients, proveïdors, consumidors, comunitats
nacionals i internacionals…)
Recull el conjunt de principis, valors i normes que
una empresa estableix per a guiar el comportament
de tots els seus membres


http://portal.lacaixa.es/responsabilidadcorporativa/responsa
bilidadcorporativa_es.html?loce=es-particulars-HomeHome-pa-i06-2-RESPONSABILIDAD

Tipus de responsabilitat social

RESPONSABILITATS
BÀSIQUES

Producció
Ocupació
Creixement econòmic

DE PRIORITAT SOCIAL
DE CANVI SOCIAL
Urbanisme
Desenvolupament econòmic
Desenvolupament cultural i artístic

Conservació del medi ambient
Informació al consumidor
Protecció accidents
Relacions laborals

Factors que influeixen en la RSC


Factors externs:
 Pressió reguladora: acceptació per part
d’institucions públiques i privades (OCDE, ONU)
 Canvis en la demanda: preferència dels
consumidors per productes i marques socialment
responsables



Factors interns:
 Reducció de riscos: evitar conflictes en
consensuar actuacions de l’empresa
 Creació i acumulació d’actius intangibles: més
compromís dels treballadors i dels directius, millor
ambient de treball, etc.

2.4. Stakeholders i mapa de poder
Stakeholders

o parts interessades: persones o grups de persones

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


Exerceixen la seua pressió, normalment a nivell de grup més que de

manera individual, perquè l’organització considere i satisfaça els seus
objectius.


Identificació:







Estructura formal de l’organització
Stakeholders que no formen part de l’estructura formal de
l’empresa
Poden pertànyer a més d’un grup
S’alineen de forma diferent d’acord amb l’assumpte o estratègia
Es formen a partir d’esdeveniments específics

Tipus de stakeholders
Rodríguez i Ricart (2002):


Parts interessades consubstancials: accionistes i inversors,
empleats i socis estratègics



Parts interessades contractuals: clients, proveïdors i
subcontractistes i institucions financeres



Parts interessades contextuals: administracions públiques,
comunitat local i creadors d’opinió



Segons la procedència:


Interns: exerceixen la seua influència o pressió des de la seua
posició interior en l’empresa: accionistes, alta direcció o directius i
empleats



Externs: exerceixen el seu poder i la seua influència des de
l’exterior de l’empresa: clients, competidors, proveïdors, sindicats

Anà
Anàlisi estratè
estratègica de les stakeholders
Procés de formulació de l’estratègia tenint en compte les
expectatives de les parts interessades o stakeholders:
 Identificació

dels actors i de la relació de l’empresa

amb aquests
 Anàlisi

de l’actitud probable dels actors cap a

l’empresa
 Especificar

les accions orientades a transformar el

projecte d’estratègia en una proposta d’estratègia
acceptada i amb el suport dels actors interns i externs

Matriu de les stakeholders
 MATRIU INTERÈS-PODER: la matriu indica el tipus de relació que ha

d’establir l’organització amb cadascun dels grup de stakeholders

GRAU D’INTERÈS

Baix
PODER

Alt

Baix

Alt

A

B

Esforç
mínim

Mantenir
informats

C

D

Mantenir
satisfets

Actors
clau

DIRECCIÓ GENERAL I
ESTRATÈGIA DE L’EMPRESA
Curs 2011/2012
Grau en Finances i Comptabilitat
TEMA 3: ANÀLISI EXTERNA

Tema 3: Anàlisi externa
3.1. Anàlisi de l’entorn general: Anàlisi PESTEL
3.2. Anàlisi del sector i entorn competitiu
3.3. Diferències intrasectorials: els grups estratègics
3.4. Tècniques d’anàlisi de l’entorn: la prospectiva
i el mètode dels escenaris
Objectius:
– Aprendre a realitzar l’anàlisi externa de l’empresa
– Utilitzar tècniques d’anàlisi externa
Bibliografia:
 Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006):
capítol 3.
 Grant, R. (2006): capítol 6
 Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítols 3 i 4.
 Ventura, J. (2008): capítols 5 i 6.

3.1. Anàlisi de l’entorn general


Concepte d’entorn: conjunt d’elements que poden
influir de manera positiva (oportunitat) o negativa
(amenaça) sobre l’empresa



Amplitud i diversitat de l’entorn: factors estratègics
(nombre i varietat):
 Té repercussions sobre l’estratègia de l’empresa
 És crític: impacte sobre l’empresa
 Requereix accions urgents per part de l’empresa



L’entorn influeix de manera diferent en cadascuna de
les empreses i en cada moment del temps

Dimensions i tipus d’
d’entorns
VARIABLE

ENTORN

Complexitat

simple versus complex

Dinamisme

estàtic versus dinàmic

Incertesa

cert versus incert

Diversitat

diversificat o heterogeni vs.
homogeni

Hostilitat

hostil versus favorable

Estructuració
Estructuració de l’
l’entorn


Entorn general:






Entorn específic:






Empreses situades en un mateix sector o indústria
Disseminació: relacions entre sectors
Porter: entorns competitius

Com poden evolucionar en el futur:





Comú a totes les empreses ubicades en un mateix espai i temps:
mateix sistema econòmic
Ampliació de l’entorn general (globalitat) (UE) i disseminació
(localitat)
Diamant de Porter: uns països són més competitius que els altres

Si les tendències són estables: previsió
Si hi ha incertesa: prospectiva (escenaris futurs)

Connexió entre els dos tipus d’entorn:



Factors comuns: tecnològics
Relacions entre els factors generals i els competitius

3.1. Anà
Anàlisi de l’
l’entorn general: anà
anàlisi PESTEL



Factors polítics i legals (ambientals)





Legislació sobre monopolis



Demografia



Lleis de protecció mediambiental



Distribució del nivell de renda



Política fiscal



Mobilitat social



Legislació mercantil



Canvis de l’estil de vida



Legislació laboral



Actituds cap al treball i l’oci

Estabilitat del govern...
Factors econòmics



Nivells d’educació...





Factors socioculturals



Factors tecnològics



Cicles econòmics



Despesa pública en investigació



Tendències del PNB / PIB...





Tipus d’interès

Enfocament del govern i del
sector en l’esforç tecnològic



Oferta monetària





Inflació

Nous descobriments /
desenvolupaments



Desocupació





Renda disponible

Rapidesa en les transferències
de tecnologia



Disponibilitat i cost de l’energia...



Taxes d’obsolescència...

3.2. Anàlisi de l’entorn competitiu

COMPETIDORS
POTENCIALS

Poder de
negociació dels
proveïdors
PROVEÏDORS

Amenaça
d’entrada
COMPETIDORS
ACTUALS

Amenaça de
productes
substitutius
PRODUCTES
SUBSTITUTIUS

Poder de
negociació
dels clients

CLIENTS

Intensitat de la competè
competència actual
 Grau

de concentració del sector:



Nombre de competidors



Equilibri entre els competidors

 Taxa

de creixement del mercat / cicle de vida

 Intensitat
 Excés

de les accions de màrqueting

de capacitat

 Diferenciació
 Existència

de productes

de barreres d’eixida:



Actius específics



Costos fixos alts



Barreres legals



Barreres de mobilitat

Amenaç
Amenaça de competidors potencials
 Depèn

de l’existència o no de barreres
d’entrada

 Principals

barreres d’entrada:



Economies d’escala



Altres avantatges en costos independents de la dimensió:
 Efecte

experiència

 Avantatges

tecnològics

 Accés

favorable a matèries primeres / canals de distribució /
fons de finançament / etc.



Represàlies esperades de les empreses instal· lades



Barreres legals o accions del govern



Diferenciació dels productes / fidelització



Control de canals de distribució claus

Amenaç
Amenaça de productes substitutius
 Substitució

producte a producte (per correu
electrònic, per fax):
 Estableixen
 Redueixen
 Afecten

un sostre per als preus dels productes

l’atractiu del sector

el poder de negociació enfront dels clients

 Substitució

de necessitats:

 Grau

de substitució: elasticitats encreuades

 Grau

d’obsolescència

 Abstinència

(tabac)

Poder de negociació
negociació dels proveï
proveïdors


Grau de concentració dels proveïdors



Facilitat per a accedir a altres fonts de subministrament:


Costos de canvi: productes especialitzats, diferenciació



Existència de substituts dels productes dels proveïdors



Possibilitat d’integració cap endavant dels proveïdors
davant la possibilitat de l’empresa d’integrar-se cap
enrere:



Les empreses del sector, són clients importants per als
proveïdors?



Els productes dels proveïdors, suposen un component
important dels nostres costos? (pressió sobre els
costos)

Poder de negociació
negociació dels clients


Grau de concentració dels clients



Facilitat per a accedir a altres fonts de subministrament:


Costos de canvi: productes especialitzats, diferenciació



Existència de substituts dels nostres productes



Els nostres productes, suposen un elevat percentatge
dels seus costos? I els clients, estan obtenint marges
escassos? (pressió sobre els preus)



Quin tipus de clients tenim? Són importants per a
nosaltres? I quin és el seu volum de compra?



Capacitat d’integració cap enrere dels clients davant la
capacitat d’integració cap endavant de les empreses del
sector

LIMITACIONS DEL MODEL DE LES
FORCES COMPETITIVES
 No

totes les forces tenen la mateixa
importància: relació del grau de rivalitat amb
les altres forces
 Imatge estàtica de la competència
 Minimitza el paper de la innovació en la
indústria
 Importància excessiva de l’estructura de la
indústria (anàlisi interna)
 Necessitat d’incloure altres agents: Govern,
consumidors, etc.

3.3. Diferències intrasectorials: grups estratègics
o Per què sorgeixen: dins d'un determinat sector hi ha empreses molt
heterogènies: estratègies diferents

o CONCEPTE: conjunt d’empreses que dins d'un sector industrial
mantenen comportaments similars entre si i, per tant, segueixen
estratègies similars. Característiques comunes:
Cobertura geogràfica

Grau d’innovació

Diversitat productes/serveis

Canals de distribució

Qualitat

Nombre de marques

Política de preus

Dimensió de l’empresa

Esforç en màrqueting
Segments de mercat
o La consideració dels grups estratègics suposa l’adopció d'un marc de
referència intermedi entre el conjunt del sector industrial i cadascuna
de les empreses per separat

3.3. Diferències intrasectorials: grups estratègics
o Metodologia dels grups estratègics:


Variables funcionals: actuacions de l’empresa



Recursos i capacitats de l’empresa



Grups cognitius: percepció del grau de similitud entre empreses



Grups competitius percebuts: percepció del grau de rivalitat entre
empreses

o Implicacions de l’existència de grups estratègics


Competència intragrup: comportament competitiu de les empreses
situades dins d'un mateix grup



Competència intergrups: comportament competitiu de les empreses
situades en grups diferents



Barreres de mobilitat: determinen la permeabilitat entre els diferents
grups estratègics i s’han de considerar com a barreres d’accés
específiques per a cadascun dels grups estratègics

Exemple de GE: distribució
distribució comercial

Botigues
especialitzades

Alt

Minoristes
Preu

Supermercat
Hipermercat

Baix
Petita

Dimensió

Gran

3.4. Tècniques d’anàlisi de l’entorn:
la prospectiva i el mètode dels escenaris
Previsió
Previsió i prospectiva: conceptes


PREVISIÓ: projecció acompanyada amb assignació de
probabilitat


PROJECCIÓ: prolongació cap al futur d'una situació passada
d’acord amb determinades hipòtesis d’extrapolació de tendències

Passat


Present

Futur

t

PROSPECTIVA: panorama de futurs possibles, d’escenaris no
improbables, tenint en compte les tendències del passat i la
confrontació de projectes dels actors

Passat

Present

Futurs t
possibles

3.4. Tècniques d’anàlisi de l’entorn:
la prospectiva i el mètode dels escenaris

Previsió
Previsió i prospectiva: conceptes
PREVISIÓ
Visió
Variables
Relacions
Explicació
Futur
Mètode
Actitud futura

Parcial (caeteris paribus)
Quantitatives, objectives i conegudes
Estructura constant
“El passat explica el futur”
Únic
Models deterministes i quantitatius
Passiva i adaptativa

PROSPECTIVA
Global (res no és igual)
Qualitatives, subjectives
Estructura evolutiva
“El futur, raó de
ser del present”
Múltiples i incerts
Models qualitatius
(anàlisi estructural)
Activa i creativa

Tipus de tè
tècniques de projecció
projecció:



PREVISIÓ
Anàlisi de sèries temporals

PROSPECTIVA
Mètode Delphi



Models de regressió

Mètode dels impactes
encreuats



Models economètrics
Mètode dels escenaris



Indicadors econòmics



Investigació operativa

3.4. Tècniques d’anàlisi de l’entorn:
la prospectiva i el mètode dels escenaris
Mètode dels escenaris:
Escenari: descripció de les circumstàncies, les
condicions o els esdeveniments que poden
representar la situació de l’entorn en un futur
•
•
•

Mètode Delphi: fase d’identificació de variables clau
i d'assignació de valors i probabilitats a cadascuna
de les variables
Mètode dels impactes encreuats: fase d’elaboració
dels escenaris (relacions entre les variables)
Procés (vegeu la figura)

Procé
Procés del mè
mètode dels escenaris

Identificació de les variables clau:
– Període de temps i variables clau
Assignació de valors i probabilitats a
cadascuna de les variables rellevants:
– Interval de valors possibles i
probabilitat d'ocurrència
Elaboració dels futurs més probables

3.4. Tècniques d’anàlisi de l’entorn:
la prospectiva i el mètode dels escenaris

Mètode Delphi:


Mètode d’experts com a tècnica de prospectiva o
dins del mètode dels escenaris



FASES
 Constitució

del grup d’experts

 Elaboració

del qüestionari

 Consulta

i anàlisi de dades

Procé
Procés del mè
mètode Delphi

Identificació de les àrees d’estudi principals
Primera etapa: establir el període d’ocurrència
Segona etapa: revisar per a confirmar diferències
Tercera etapa: confirmar - crear contraarguments
Quarta etapa: predicció final

Mètode dels impactes encreuats


Relacions de dependència entre un succés i l'altre: la
probabilitat d’ocurrència d’un succés influeix en
l’ocurrència de l’altre



Força de l’impacte: grau d’influència d’un succés sobre
l’altre



Temps de difusió: temps necessari perquè un succés
influïsca sobre l’altre



Tipus d’impacte:
 Impacte positiu: la probabilitat d’ocurrència del
segon succés augmenta quan es produeix el primer
 Impacte negatiu: la probabilitat disminueix

Matriu d’
d’impactes encreuats

Fenòmens
A
B
C
D
Impacte positiu
Impacte negatiu
No hi ha impacte

A

B

C

D

DIRECCIÓ GENERAL I
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TEMA 4: ANÀLISI INTERNA

Tema 4: Anàlisi Interna
4.1. Recursos, capacitats i avantatges competitius
4.2. Mètodes d’anàlisi
4.3. Integració de l’anàlisi interna i externa: anàlisi DAFO
Objectius:
– Aprendre a realitzar l’anàlisi externa de l’empresa
– Utilitzar tècniques d’anàlisi externa
Bibliografia:
 Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006):
capítol 4.
 Grant, R. (2006): capítol 6
 Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítols 5, 6 i 7.
 Ventura, J. (2008): capítols 7 i 12.

4.1. Recursos, capacitats i avantatges
competitius
Conceptes i relacions






Les empreses posseeixen recursos i capacitats/competències
que poden ser:
 Heterogenis entre unes empreses i altres: diferents resultats
 Més o menys fàcils d’imitar o de copiar
Recursos:
 Conjunt de factors de què disposa i que controla una empresa
 Tipus
 Tangibles: físics, financers, humans
 Intangibles: humans, no humans
Capacitats:
 Combinació de recursos
 Tipus
 Tècniques: associades al lloc de treball
 Genèriques: visió de futur, creativitat, capacitat d’adaptació
als canvis…

4.1. Recursos, capacitats i avantatges
competitius
CONCEPTE DE CAPACITAT:
Forma en què l’empresa
desplega els seus
recursos de manera
combinada (Amit i
Schoemaker, 1993)







Les capacitats es poden associar
a la idea de flux, mentre que els
recursos s’associen a la d'estoc
(Mahoney i Pandian, 1992)

Les capacitats són les habilitats que l’organització ha fet
seues, amb independència dels individus que les
executen (habilitats => corresponen a individus)
El procés pel qual una habilitat individual passa a ser una
capacitat col· lectiva => rutina organitzativa
Les capacitats estan organitzades en estructures
jeràrquiques

4.1. Recursos, capacitats i avantatges
competitius
Factors interns de creació de l'avantatge competitiu
Origen

Factors

Avantatges
competitius
genèrics

INNOVACIÓ

CAPACITAT DE
SATISFACCIÓ
AL CLIENT

és

QUALITAT

COSTOS BAIXOS
Pr
oc

RECURSOS I CAPACITATS

EFICIÈNCIA

Pro
duc
t

e

AVANTATGE
COMPETITIU
(més rendibilitat)
DIFERENCIACIÓ
DE PRODUCTES

4.1. Recursos, capacitats i avantatges
competitius
Conceptes i relacions
 La qualitat i quantitat dels recursos i les capacitats
de l’empresa determinaran el seu potencial per a
competir amb èxit en cadascun dels negocis en què
actue
Inferior als
competidors

Igual que els
competidors

Superior als
competidors

RECURSOS

Recursos
insuficients

Recursos
necessaris

Recursos únics
o exclusius

CAPACITATS

Capacitats
insuficients

Llindar de
capacitats

Capacitats
clau

Desavantatge
competitiu

Paritat
competitiva

Avantatge
competitiu

4.1. Recursos, capacitats i avantatges
competitius
Conceptes i relacions
 Condicions

i característiques dels recursos i les
capacitats perquè puguen generar avantatges
competitius:
VALOR
 RARESA / ESCASSESA


 Condicions

i característiques addicionals dels
recursos i les capacitats perquè els avantatges
competitius que generen siguen sostenibles:
DIFÍCILMENT IMITABLES
 ORGANITZACIÓ / APROPIATIVITAT


4.2. Mè
Mètodes d’
d’anà
anàlisi
Auditoria de recursos i identificació de capacitats
 Procés

d’anàlisi interna
 Auditoria dels recursos de l’empresa
 Inventari

 Anàlisi

de les capacitats de l’empresa

 Identificació:

 Anàlisi

eines (cadena de valor...)

del potencial competitiu

 Identificació

dels recursos i les capacitats que comporten
paritat o desavantatges competitius + anàlisi de
rigideses (rutines, barreres al canvi)
 Identificació dels recursos i les capacitats que ens
permeten superar els competidors + anàlisi de la
sostenibilitat dels avantatges

4.2. Mè
Mètodes d’
d’anà
anàlisi
Auditoria de recursos i identificació de capacitats
AUDITORIA DE RECURSOS
RECURSOS FINANCERS
 Capacitat d’
d’endeutament de l’
l’empresa i
generació
generació de recursos interns
 Capacitat d’
d’inversió
inversió
 Capacitat de resistè
resistència als cicles
econòmics
INDICADORS CLAU:
 Ràtio d’
d’endeutament
 Flux de caixa (cash
(cash flow)
flow) net / actiu fix
RECURSOS FÍ
FÍSICS
 Dimensió
Dimensió, localització
localització, sofisticació
sofisticació tècnica i
flexibilitat de planta i equip
 Localització
Localització i usos alternatius de terrenys i
d’edificis
 Reserves de matè
matèries primeres
INDICADORS CLAU:
 Valor de revenda d’
d’actius fixos
 Obsolescè
Obsolescència de bé
béns d’
d’equip
 Dimensió
Dimensió de les plantes
 Usos alternatius dels actius fixos

RECURSOS HUMANS
 Entrenament i experiè
experiència dels empleats
 L’adaptabilitat dels empleats
 Compromí
Compromís dels empleats
INDICADORS CLAU:
 Qualificacions professionals, tè
tècniques i
educatives dels empleats
 Nivells retributius respecte a la mitjana de la
indú
indústria
RECURSOS TECNOLÒGICS
 Tecnologia protegida per patents, drets d’
d’autor
i secrets industrials
 Recursos per a la innovació
innovació (mitjans per a la
recerca, personal cientí
científic i tè
tècnic)
INDICADORS CLAU:
 Empleats
RECURSOS ORGANITZATIUS
 Reputació
Reputació davant de clients i proveï
proveïdors
INDICADORS CLAU:
 Reconeixement de marca (permet el sobrepreu)
 Repetició
Repetició de compres

4.2. Mè
Mètodes d’
d’anà
anàlisi
Auditoria de recursos i identificació de capacitats
EINES D’IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE CAPACITATS
Cadena de valor de l’empresa
Infraestructura de l’empresa

Activitats de
suport

Direcció de recursos humans

M

Desenvolupament tecnològic
Aprovisionament

Logística
Logística Màrqueting Servei
Operació
interna
externa
i vendes
postvenda

Activitats primàries

ar
ge

4.2. Mè
Mètodes d’
d’anà
anàlisi
Auditoria de recursos i identificació de capacitats
EINES D’IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE CAPACITATS
Cadena de valor de l’empresa
Cadenes de valor
dels proveïdors

Cadenes de
valor dels canals

Cadena de
valor de
l’empresa

Cadenes de
valor dels clients

Fonts d’
d’avantatges competitius

CRITERIS

RELACIONS

Optimització: reducció de
costos en l'execució de les
activitats

Vincles horitzontals: relacions entre
activitats de la cadena de l’empresa:
entre activitats primàries o entre
primàries i secundàries

Coordinació: relacions entre
les diferents activitats de la
cadena de valor

Vincles verticals: relacions entre les
activitats de la cadena de l’empresa i la
dels proveïdors i/o clients

4.2. Mè
Mètodes d’
d’anà
anàlisi
Auditoria de recursos i identificació de capacitats
EINES D’IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE CAPACITATS
Cadena de valor de l’empresa
Tipus de relació Tipus d’activitat
Interna
(vincles
horitzontals)

primària-primària

Exemple
Coordinació entre departaments
(p. e.: logística interna i producció)

primària-suport

Sistemes de treball assistit per ordinador
(tecnologia i producció)

suport-suport

Innovació per a

persones i capacitats
(recursos humans i tecnologia)

Externa
(vincles
verticals)

integració vertical

Ampliar la propietat a activitats de la
cadena proveïdor / client

Especificació i control...

Compliment del proveïdor/ distribuïdor

Reconfigurar la cadena de
valor

... Eliminant activitats

Aliances estratègiques

amb proveïdors, clients, subcontractistes

4.2. Mè
Mètodes d’
d’anà
anàlisi
Reptes de l’entorn i valor estratègic de les capacitats
distintives de l’empresa




Els reptes de l’entorn es corresponen amb amenaces o
oportunitats, tot dependent de la nostra capacitat per a fer-les
front o aprofitar la situació
El VALOR dels recursos i les capacitats de la nostra empresa
depèn de com es fa front als reptes de l’entorn
FACTORS ESTRATÈGICS DE L’ENTORN

RECURSOS I
CAPACITATS

Preocupació salut

Restriccions
exportació

-+

Capacitat d’innovació
Imatge de marca
Qualitat de la producció
Polítiques
d’aprovisionament

+

+
+
++

Canvi demogràfic

--

Fragmentació
proveïdors

Concentració de
clients

+

+
+

++

+ 0
4
2
5

6
1
0
0

Punt feble important

+
-

2
2

Competència valuosa que
contribueix a evitar
amenaces i aprofitar
oportunitats

4
1

0
3

3
0

3
1

Amenaça important
d’acord amb les nostres
capacitats

4.2. Mè
Mètodes d’
d’anà
anàlisi
Reptes de l’entorn i valor estratègic de les capacitats
distintives de l’empresa


Eines de comparació (RARESA O ESCASSESA)
 Perfil estratègic
Indicadors
 Comparació

diferents
indicadors d'eficiència
o de valor

Feble
1
2

Mitjà
3

4

Fort
5

Activitats comercials / màrqueting
– Mercat: quota de mercat
– Competitivitat del preu
– Posicionament de la marca
...

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

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

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

Perfil ideal

Perfil competència

4.2. Mè
Mètodes d’
d’anà
anàlisi
Sostenibilitat dels avantatges competitius de l’empresa


A més de les qüestions del valor i de l’escassesa dels recursos i
les capacitats, cal considerar....


La qüestió de la imitació


Formes d’imitació





Còpia / rè
rèplica
Substitució
Substitució

Barreres a la imitació








Condicions històriques úniques
 Els avantatges competitius estan determinats per situacions
passades que difí
difícilment es poden tornar a donar...
Ambigü
Ambigüitat causal
 No és fà
fàcil determinar quina és la font dels avantatges competitius...
Complexitat social
 Relacions socialment complexes, cultura organitzativa, reputació
reputació
entre els clients o proveï
ï
dors...
prove
Patents?
 En algunes indú
indústries poden protegir a l’
l’empresa de la imitació
imitació...
 En altres indú
indústries pot passar just al contrari

4.2. Mè
Mètodes d’
d’anà
anàlisi
Sostenibilitat dels avantatges competitius de l’empresa


La qüestió de l'apropiativitat i de l’organització
 Està organitzada l’empresa de manera que puga aprofitar tot
el potencial dels seus recursos i les seues capacitats?
 Tenir l’organització apropiada (sistemes de control, informació,
remuneració, etc.) constitueix un aspecte clau per al millor
aprofitament del potencial dels recursos i les capacitats


Pot l’empresa retenir els seus avantatges encara que es
perden alguns recursos concrets?
 L’amplitud i la complexitat de les interrelacions entre diferents
recursos i capacitats fan més difícil que es perden els
avantatges competitius
 L’empresa ha de retenir les persones clau o assegurar-se de
que els avantatges no resideixen en uns pocs individus

4.2. Mè
Mètodes d’
d’anà
anàlisi
•

Sostenibilitat dels avantatges competitius de
l’empresa
• Anàlisi VRIO
A

Recursos i capacitats
(fonts d’avantatges i bases
de l’estratègia)

B1

B2

Quins d’aquests recursos i capacitats
podrien contribuir a:
Reduir costos

Afegir valor en termes de
percepció dels clients

C

Quines seran fonts d’avantatges competitius
sostenibles
Valuós

Escàs

Difícil
d’imitar

Explotat per
l’organització

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


Tècnica de diagnòstic de l’empresa:





Objectius:







Fortaleses i debilitats (febleses): anàlisi interna
Oportunitats i amenaces: anàlisi externa

Mantenir i reforçar les fortaleses
Eliminar o reduir les febleses
Aprofitar-se de les oportunitats
Defensar-se de les amenaces

Resultat:


Potencial intern i extern de l’empresa respecte als seus
competidors

Anà
Anàlisi DAFO

Oportunitats i
amenaces

Entorn
Anàlisi
externa
Estratègia

Ajust DAFO
Anàlisi
interna
Fortaleses i
Debilitats

Recursos i
capacitats

Aspectes que cal estudiar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORTALESES
Capacitats claus
Recursos financers adequats
Bona imatge de l’l’empresa
Reconegut lílíder en el mercat
Estratè
Estratègies funcionals claus
Accé
Accés a economies d’
d’escala
Avantatges en costos
Direcció
Direcció capacitada
Habilitats tecnològiques
Millors campanyes de publicitat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPORTUNITATS
Existè
Existència de barreres d’
d’entrada
Inexistè
Inexistència de substitutius
Disminució
Disminució de competidors
Poder negociador baix dels clients
Creixement del sector
Fragmentació
Fragmentació del sector
Incentius fiscals
Mesures de foment de la contractació
contractació
Situació
Situació econòmica favorable
Reducció
Reducció dels tipus d’
d’interè
interès

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEBILITATS
Inexistè
Inexistència de capacitats claus
Falta de recursos financers
Mala imatge de l’l’empresa
Falta de reconeixements del mercat
Estratè
Estratègies mal definides
Abundà
Abundància de problemes
Retard en R+D
Línies de productes limitades
Costos mé
més alts
Personal poc qualificat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMENACES
Entrada de nous competidors
Aparició
Aparició de substitutius
Augment dels competidors
Poder alt negociador dels clients
Disminució
Disminució de la demanda
Concentració
Concentració del sector
Restriccions pressupostà
pressupostàries
Trà
Tràmits administratius alts
Pressió
Pressió dels sindicats
Augment dels tipus d’
d’interè
interès

Estratè
Estratègies proposades / matriu DAFO

Amenaça

Oportunitat

Debilitats

Fortalesa

ACCIÓ DE
SUPERVIVÈNCIA

ACCIÓ
DEFENSIVA

ACCIÓ
ADAPTATIVA

ACCIÓ
OFENSIVA

DIRECCIÓ GENERAL I
ESTRATÈGIA DE L’EMPRESA
Curs 2011/2012
Grau en Finances i Comptabilitat
TEMA 5: ESTRATÈGIES CORPORATIVES

Tema 5: Opcions estratègiques (I):
estratègies corporatives
5.1. Marc per al disseny de l’estratègia
5.2. Decisions sobre l’àmbit d’activitat
5.3. Matrius de negocis: BCG i tutela
5.4. Decisions sobre les modalitats de creixement
Objectius:
Conèixer els diferents tipus d’opcions estratègiques
que poden formular les empreses
Bibliografia:

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

5.1. Marc per al disseny de l’estratègia


On competirà l’empresa?





Quins arguments
competitius utilitzarà?





Activitat o activitats que
cal realitzar: negocis
Àmbit geogràfic
d’actuació: mercats

Per als diferents negocis
Basats en els costos o en
la diferenciació

Quines opcions o
instruments utilitzarà?




L’EMPRESA HA DE
FORMULAR LES
QÜESTIONS
SEGÜENTS PER A
DISSENYAR LA
SEUA
ESTRATÈGIA

Modalitats de
desenvolupament
estratègic
Opcions estratègiques
Les respostes a aquestes qüestions
estaran influïdes per:
Les condicions de l’entorn
Les condicions internes de l’empresa

5.1. Marc per al disseny de l’estratègia
On competirà
competirà l’empresa?



Decisions relacionades amb els negocis
 Especialització
 Internalització



/ expansió / diversificació

/ externalització

Decisions relacionades amb els mercats:
 Expansió o desenvolupament de mercats
 Internacionalització (deslocalització)

5.1. Marc per al disseny de l’estratègia
Quins arguments competitius utilitzarà
utilitzarà?




Determinació dels arguments competitius
 Arguments

basats en els costos

 Arguments

basats en la diferenciació

Opcions estratègiques (tema 6):
 Estratègia de lideratge en costos
 Estratègia de diferenciació
 Estratègia mixta

5.1. Marc per al disseny de l’estratègia
Quines opcions o instruments utilitzarà
utilitzarà l’empresa?


Determinació de les modalitats de desenvolupament
estratègic que cal realitzar
 Segons on competirà
 Segons l'argument competitiu amb el qual
competirà



Opcions estratègiques:
 Desenvolupament intern / desenvolupament extern
 Fusió / adquisició / absorció
 Sanejament / collita / desinversió / liquidació
 Aliances estratègiques

5.2. Decisions sobre l’àmbit d’activitat
Especialització
ó enfront de diversificaci
diversificació
ó:
Especialitzaci



Decisió en el nivell de l’estratègia corporativa



Opcions estratègiques (vector de creixement
d’Ansoff: binomi productes-mercats):
 Especialització: l’empresa desenvolupa la seua
activitat en un negoci únic
 Expansió: l’empresa afegeix nous productes o
nous mercats
 Diversificació: l’empresa afegeix nous productes i
nous mercats

5.2. Decisions sobre l’àmbit d’activitat
Àmbit d’
d’activitat
Visió dinàmica de l’àmbit d’activitat
Matriu de creixement d’Ansoff (1965)
Productes

Actuals
Mercats
Nous

Actuals

Nous

Consolidació

Desenvolupament
de productes

Desenvolupament de
mercats

Diversificació

5.2. Decisions sobre l’àmbit d’activitat
La diversificació
diversificació:


Estratègia més arriscada



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



Motius per a diversificar-se:
 Buscar

noves oportunitats de mercat

 Reduir

el risc global de l’empresa

 Invertir

els excedents financers de l’empresa

 Reforçar


la posició competitiva de l’empresa

Inconvenients de la diversificació:
 Més

complexitat organitzativa

 Competència

entre divisions (per assignació de

recursos)
 Canvi

organitzatiu cap a estructures divisionals

5.2. Decisions sobre l’àmbit d’activitat
Tipus de diversificació
diversificació:
 Diversificació

relacionada:

 Sinergies

de tot tipus: funcionals
 Reducció de costos: economies d’escala
 Tipus: horitzontal i vertical (integració cap
endavant-enrere)
 Diversificació
 Sinergies

no relacionada:

financeres: desviar recursos
 Nova rendibilitat: activitat més rendible
 Reduir el risc global de l’empresa
 Objectius de la direcció: estatus

5.2. Decisions sobre l’àmbit d’activitat
La integració
integració vertical:


Concepte:






Variables:







Decisió d’externalitzar-internalitzar
Extensió de la cadena de valor de l’empresa
Reduir els costos de transacció de l’empresa
Amplitud: nombre d’activitats diferents de l’empresa
Nombre d’estadis de la cadena de valor coberts
Modalitat: grau d’integració de cadascuna de les activitats
Forma d’integració: horitzontal-vertical i total-parcial

Inconvenients:





Requereix quantitats elevades de capital
Redueix la flexibilitat de l’empresa a llarg termini
Afavoreix situacions de monopoli o oligopoli
Augmenta els costos fixos de producció de l’empresa

5.2. Decisions sobre l’àmbit d’activitat
INTEGRACIÓ VERTICAL CAP ENRERE
Productors de
matèries primeres

Productors de
components

Fabricants de
maquinària

Proveïdors de
matèries primeres

Proveïdors de
components

Proveïdors de
maquinària

R+D en
productes o
processos
Finançament

Transport

DIVERSIFICACIÓ
HORITZONTAL
Productes
substitutius

Fabricant

Accessoris

Productes
complementari
s
INTEGRACIÓ VERTICAL CAP ENDAVANT
Distribució /
punts de venda

Transport

Màrqueting

Reparacions i
manteniment

5.2. Decisions sobre l’àmbit d’activitat
Opcions estratè
estratègiques contrà
contràries a la
diversificació
diversificació:


Desintegració vertical:
 Procés

invers a la integració vertical

 Recentratge:



abandó de negocis que no són centrals

Externalització d’activitats:
 Abandonar

les activitats que no són de valor per a

l’empresa
 Signatura

d’acords de cooperació amb altres

empreses
 “Cadascú

a la seua feina”: especialització

5.2. Decisions sobre l’àmbit d’activitat
Estratè
Estratègies d’
d’internacionalització
internacionalització:




La internacionalització suposa:


Ampliar el mercat de l’empresa: a altres països



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



Nous costos: distància geogràfica i psíquica, risc de canvi i risc de
país.

Motius per a la internacionalització:


Factors d’impuls (push): saturació del mercat nacional, dimensió
mínima eficient, condicions desfavorables al país d’origen.



Factors d’estirada (pull): oportunitats d’altres mercats, recerca
d'avantatges comparatius, resposta a accions de competidors,
clients o proveïdors.



Altres motius (facilitadors): globalització, avanços tecnològics,
subvencions o ajudes públiques

5.2. Decisions sobre l’àmbit d’activitat
Opcions d’
d’internacionalització
internacionalització:




Opcions de creixement intern:


Exportació ocasional



Exportació experimental



Exportació regular



Creació de filials de venda



Empreses subsidiàries

Opcions de creixement extern:


Fusions, absorcions i adquisicions



Creació de consorcis d’exportació



Creació d’aliances d’empreses (joint ventures)



Participacions encreuades

5.3. Les matrius estratè
estratègiques


Origen:






Objectiu:




Inici dels anys setanta: planificació estratègica
Consultores nord-americanes
Pensades per a les grans empreses multinacionals

Posicionament de l’empresa en relació amb la competència
per a cadascuna de les seues activitats o negocis

Classes de matrius estratègiques:




Matrius estàndard: BCG i GE
Matrius adaptades: orgànica i de posicionament estratègic
Matrius tutelades

5.3.1. Matrius estratè
estratègiques està
estàndard
Matriu del BCG






Dues dimensions:
 Posició competitiva
 Atractiu del mercat
Dues variables:
 Quota de mercat
 Taxa de creixement
Dues posicions:
 Alta
 Baixa

Matriu GE-Mckinsey
Dues dimensions:
Posició competitiva
Atractiu del mercat
Variables múltiples
(vegeu la taula)
Tres posicions:
Alta
Mitjana
Baixa

Matriu del BCG

Creixement
del mercat alt

?

Creixement
mercat baix

X

$

Quota de
mercat baixa

Quota de
mercat alta

Variables que determinen la posició
posició
competitiva de l’
l’empresa
Variables

Pes

Avaluació

Nota ponderada

Quota de mercat
Taxa de creixement
Gamma de productes
Força de vendes
Preu competitiu
Eficàcia de la promoció
Localització de les vendes
Capacitat de producció
Productivitat
Efecte experiència
Cost de les matèries primeres
Qualitat dels productes

0,05
0,10
0,005
0,10
0,15
0,05
0,10
0,10
0,15
0,05
0,10

3
3
4
4
5
3
2
4
5
4
5

0,15
0,30
0,20
0,40
0,75
0,15
0,20
0,40
0,75
0,20
0,50

Variables que determinen el grau
d’atractiu del sector
Variables
Dimensió
Creixement
Preu
Estructura competitiva
Aprofitament
Inflació
Caràcter estacionari
Maduresa
Diferenciació dels mercats
Solvència de la clientela
Tendències socials
Clima social

Pes

Avaluació

Nota ponderada

0,10
0,20
0,05
0,05
0,10
0,05
0,15
0,15
0,05
0,10
-

3
4
2
5
5
5
2
4
4
3
-

0,30
0,80
0,10
0,25
0,50
0,25
0,30
0,60
0,20
0,30
-

Matriu General ElectricElectric-McKinsey

Atractiu del
sector alt

1

2

3

Atractiu del
sector mitjà

4

5

6

Atractiu del
sector baix

7

8

9

Posició
competitiva
baixa

Posició
competitiva
mitjana

Posició
competitiva
alta

Accions estratè
estratègiques de les
matrius està
estàndard (per activitats)
Matriu BCG








Invertir: activitats
estrella
Mantenir: activitats
generadores de caixa
Desinvertir: activitats
desastre
Estudiar cada cas:
activitats dilemes

Matriu GE-Mckinsey
Invertir: activitats
guanyadores
Abandonar: activitats
perdedores
Estudiar cada cas:
activitats intermèdies

5.3.2. Matrius estratè
estratègiques
adaptades
Matriu ADL


Tres dimensions:
 Posició competitiva
 Atractiu del sector
 Cicle de vida



Variables múltiples
Quatre posicions:
 Marginal, dèbil,
favorable, forta i
dominant
 Fases cicle de vida



Posicionament estratègic
Quatre dimensions:
Avantatge competitiu
Atractiu del sector
Força financera
Estabilitat de l’entorn
Múltiples variables
Dues posicions:
Alta
Baixa

Matriu ADL

Dominant
Fort

Desenvolupament

Natural
Selecció

Favorable
Dèbil

Abandó

Marginal
Introducció

Creixement

Maduresa

Declivi

Matriu de posicionament estratè
estratègic
Força financera

Posició
competitiva

Estratègia
conservadora

Estratègia
agressiva

Estratègia
defensiva

Estratègia
competitiva

Estabilitat de l’entorn

Atractiu
del sector

Accions estratè
estratègiques de les
matrius adaptades
Matriu ADL






Invertir: activitats de
desenvolupament
natural
Abandonar: activitats
d’abandó
Estudiar cada cas:
activitats de selecció

Posicionament estratègic
Estratègia conservadora
Estratègia agressiva
Estratègia defensiva
Estratègia competitiva

Matrius de tutela:
diagrama de cartera d’
d’Ashridge


Utilitat: afavoreix l’ajust entre negocis o activitats



Dues dimensions:



Adequació entre factors d’èxit crítics de negoci i els recursos
i les capacitats de l’empresa
Adequació entre oportunitats de tutela (de millora del
negoci) de negoci i els recursos i les capacitats de l’empresa



Dues posicions: alta i baixa



Tipus de negocis i estratègies que cal seguir:





Negocis llasts: intervenció mínima
Negocis centrals: nucli de les estratègies futures
Negocis extraterrestres: cal eixir-se'n
Negocis trampa de valor: cada cas en particular

Matriu de tutela:
representació
representació grà
gràfica
Alt
Ajust factors
d’èxit - recursos
UEN

UEN llasts

UEN centrals

UEN
extraterrestres

UEN trampa de
valor

Baix
Baix Ajust op. tutela- recursos UEN

Alt

5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament
Desenvolupament i creixement de l’
l’empresa:




Distinció:


Creixement: augment de la dimensió de l’empresa



Desenvolupament: evolució progressiva de l’empresa

Relació entre creixement i dimensió:


Factor d’identitat empresarial: classificació de l’empresa
segons la dimensió: micro, pime, gran



Factor de competitivitat: economies d’escala, reducció de
costos (justificació de les fusions en sectors determinats)



Factor de contingència: relació dimensió-estructura
organitzativa de l’empresa

5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament

Tipus de creixement:


Creixement intern:
 Definició:

l’empresa creix individualment a partir
dels seus recursos i les seues capacitats

 Opcions:



especialització, expansió, diversificació

Creixement extern:
 Definició:

l’empresa creix mitjançant l’ús de
recursos i capacitats d’altres empreses

 Opcions:

fusions i aliances estratègiques

Creixement intern enfront del creixement extern









Creixement intern
Intervenció individual
Procés més lent i
laboriós
Requereix menys
inversions
Té menys risc
És reversible

Creixement extern
Intervé amb altres
empreses
Més ràpid
Requereix més inversions
Té major risc
En alguns casos és
irreversible

Creixement extern:
fusions enfront d’
d’aliances
Fusions









Concentració del
mercat
Redueix la competència
Relació de dependència
entre les empreses
Xocs culturals
Costos socials
És irreversible

Aliances
Desconcentració del
mercat
Potencia la competència
Les empreses són
independents
Xocs culturals
Comportaments
oportunistes
És reversible

5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament

Fusions entre empreses:






Concepte:


Dissolució de totes o algunes de les empreses



Transmissió de patrimonis



Agrupació en una entitat única

Classes de fusions:


Programades: reflexió estratègica (BBVA a Amèrica Llatina)



No programades: no previstes, aprofitar oportunitats del mercat

Modalitats de fusions:


Fusió pura



Fusió per absorció



Fusió amb aportació parcial d’actius

5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament
Aliances estratè
estratègiques:






Concepte:


Acord entre dues o més empreses



Híbrid entre el mercat i l’empresa



Relacions clients-proveïdors (verticals) i entre competidors

Tipus des del punt de vista contractual:


Franquícia: fraccionament d’unitats operatives



Subcontractació: relacions formals clients-proveïdors (tèxtil)



Consorcis: estructura pròpia per a la cooperació (exportació)



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

Tipus des del punt de vista funcional (activitat múltiple):


Desenvolupament tecnològic: transferències, complementarietats



Operació i logística



Màrqueting, vendes i serveis



Recursos humans

5.4. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament
Altres opcions estratè
estratègiques de desenvolupament






Anorèxia organitzativa:


Dowsouzing: decreixement de l’empresa



Escissió: desconcentració d’empreses



Outsourzing: externalització

Estratègies de sanejament (CAMP):


Reiniciar el creixement de l’empresa



Frenar el declivi de l’empresa

Estratègies d’eixida:


Estratègia de collita: recollir els fruits



Estratègia de desinversió: deixar d’invertir (Gas Natural-Endesa)



Estratègia de liquidació: abandonar l’activitat (CAMP)

DIRECCIÓ GENERAL I
ESTRATÈGIA DE L’EMPRESA
Curs 2011/2012
Grau en Finances i Comptabilitat
TEMA 6: ESTRATÈGIES COMPETITIVES

Tema 6. Opcions estratègiques (II):
estratègies competitives
6.1.
6.2.
6.3.

Estratègies genèriques: lideratge en costos
enfront de diferenciació
L’estratègia d’enfocament o de segmentació
El model del rellotge estratègic: aportacions i
limitacions

Objectius:
– Conèixer els diferents tipus d’estratègies competitives de
l’empresa
Bibliografia:

Grant, R. M. (2006): capítols 6, 7 i 8.
Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006): capítols 5, 6 i 7.
Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítol 8.
Ventura, J. (2008): capítols 8, 9, 10 i 11.

6.1. Estratè
Estratègies genè
genèriques: lideratge en costos
enfront de diferenciació
diferenciació


Concepte d’avantatge competitiu:





Característiques d'un avantatge competitiu:






L’empresa ha de ser diferent als seus competidors
L’empresa ha de ser superior als seus competidors

Relacionat amb un factor clau d’èxit en el sector
Generar realment una diferència enfront dels competidors
Ser sostenible en el temps

Bases de les capacitats que fonamenten l’avantatge
competitiu de l’empresa



Eficiència en costos: lideratge en costos
Generació de valor afegit: diferenciació

Factors que fan perdurar un avantatge
competitiu:


Barreres a la imitació:








Capacitat d’imitació dels competidors:







Efecte experiència i informació privilegiada
Possessió d’actius o recursos únics
Coneixement protegit (patents, marques) i restriccions legals
Ambigüitat causal: desconèixer l’existència d’un avantatge
(del competidor o de la mateixa empresa)
Cultura de l’empresa i imatge externa
Descobrir l’empresa que té un avantatge
La motivació del competidor per a imitar-la
El diagnòstic o l’ambigüitat causal
L’adquisició de recursos necessaris per a aconseguir-la

Dinamisme del sector (canvis):


Risc d’obsolescència alta: deixar de tenir un avantatge

Estratè
Estratègies competitives genè
genèriques

Avantatge

Costos

Diferenciació

Sector
(àmbit
competitiu)

LIDERATGE
EN
COSTOS

DIFERENCIACIÓ

Segment
(àmbit
competitiu)

ENFOCAMENT
AMB
COSTOS

ENFOCAMENT
AMB
DIFERENCIACIÓ

L'estratè
L'estratègia de lideratge en costos:


Origen:





Definició:






Anys 70: demanda > oferta i boom econòmic
Resultat de l’aplicació de l’efecte experiència

Reducció dels costos de l’empresa
Es converteix en un avantatge quan els costos de l’empresa són
inferiors als de la competència (vegeu la figura)
Pot anar acompanyada d’una estratègia de preus baixos, però no
és el mateix preus que costos

Requereix:



Control pressupostari
Volums alts de producció i inversions

Avantatge competitiu en costos:

Marge

Marge

Preu
Cost

Empresa
A

Cost

Empresa
B

Factors que afavoreixen un avantatge en
costos










Economies d’escala: disminució dels costos unitaris
Efecte experiència: aprenentatge de tasques
Processos innovadors: en tecnologia
Accés a matèries primeres i altres recursos
Localització adequada: costos de transport
Cooperació amb els clients i proveïdors
Control de costos per part de l’empresa
Ajustar la capacitat productiva a la demanda

Riscos en el lideratge en costos:



Que la resta d’empreses aconseguisquen una
reducció de costos similar



Que la reducció de costos no compense la pèrdua de
beneficis per falta de qualitat



Que els clients demanen un producte / servei de més
qualitat



Que aparega un límit a la reducció de costos

L’estratè
estratègia de diferenciació
diferenciació:





El client ha de percebre el producte / servei de
l’empresa com a diferent
La qualitat és un aspecte de la diferenciació però no
l’únic
Preus més alts per a compensar l’augment de costos
produïts
Requereix:
 Habilitat comercialitzadora i motivació dels
treballadors
 Reputació empresarial, sobretot en qualitat
 Llarga tradició en el sector i forta coordinació
 Forta cooperació en els canals de distribució

Avantatge en diferenciació
diferenciació:

Marge
Marge
Preu
A

Preu
B

Cost

Empresa
A

Cost

Empresa
B

Factors que afavoreixen la diferenciació
diferenciació


Procedents de característiques del producte







Procedents de característiques del mercat





Factors físics: dimensió, forma, etc.
Factors de rendiments: fiabilitat, seguretat
Complements al producte principal
Factors intangibles: socials, psicològics, estètics

Percepció i valoració del producte i varietat de gustos
Preferències i necessitats dels clients

Procedents de característiques de l’empresa




Forma de concebre o portar el negoci
Forma de relacionar-se amb els clients
Ètica i prestigi de l’empresa

Riscos en la diferenciació
diferenciació:



Quan la diferència de qualitat del nostre producte no
és prou per a compensar la diferència en preus: el
client no és fidel (banca: hipoteques Internet)



Quan el client ja no veu el nostre producte com a
diferent: canvi de preferències



Generalització de la diferenciació: imitació de la
competència

Lideratge en costos enfront de diferenciació


Model de Porter (1980):





Justificació del model de Porter:





La diferenciació requereix un augment de costos
Els recursos i les capacitats necessaris són diferents

Evidència empírica:





Lideratge de costos i diferenciació són incompatibles
L’empresa pot quedar “atrapada a la meitat”

Empreses diversificades: complementarietat de productes
Empreses no diversificades: compatibilitat (estratègia mixta)

Altres models alternatius: rellotge estratègic

Posicionament a la meitat


Superioritat de les estratègies genèriques enfront de les
“posicionades a la meitat”

Estratègia
d'enfocament

Posicionament a la
meitat

Estratègies de lideratge en
costos / diferenciació
Wright

Performance

Estratègia d'enfocament
/ diferenciació

Posicionament a la
meitat

Estratègia de lideratge
en costos

(ROI)

Dimensió: quota de mercat
Volum de producció

Porter

6.2. L’
L’estratè
estratègia d’
d’enfocament


Dirigir l’activitat de l’empresa cap a un segment
concret del mercat



Cobrir les necessitats del client amb més efectivitat
que la competència



Pot suposar una limitació en el creixement de
l’empresa



Es pot combinar amb el lideratge en costos o amb la
diferenciació

Condicions per a l’
l’enfocament


El segment és prou gran per a ser rendible



El segment té un bon potencial de creixement



El segment no és crucial per a l’èxit dels competidors
importants



L’empresa té les capacitats i els recursos adequats
per a competir en el segment



L’empresa té una imatge i un prestigi entre els clients
dins del segment

Riscos de l’
l’enfocament



Els competidors poden igualar l’empresa en el
segment de mercat: ampliació del segment



Les preferències i necessitats del clients del segment
poden canviar cap al mercat global: desapareix el
segment



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

Mitjà

***
A
***

***

Alt

***

Valor d’ús percebut

6.3. El rellotge estratè
estratègic

Baix
Baix

Mitjà
Preu relatiu percebut

Alt

Rutes possibles per a l’
l’empresa:

VP

3
NO
2
O

4
N

5
NE

A
1
SO

8
S

6
E
7
SE

PP

Ruta 2. Competència basada en preus
Movimiento inicial

Posibles resultados

VP

VP

X

X

A

X

A verdadero líder en
costes

X

X
X

Precio

A

X
X

X

A

VP

VP

X

Imitación

X

X
X

X

X

AX

X

X

X

X

Precio
VP

Precio

X

X

A

X
X

X
X

A

X
X

Restablecimiento de la
situación inicial con
menores márgenes

X

X

X

X

El cliente relaciona
precio y valor. La
disminución del precio
penaliza el valor
percibido
Precio

Precio

Ruta 4. Competència basada en la diferenciació
Movimiento inicial

Posibles resultados
A2
VP

Difícil imitación

A
X

X

VP

A

A1 X
X

X
X

X
X

X

VP

X

X

Precio

Precio

X
X

X

A

VP

X

X

X

A

X

Posible imitación y
respuesta defensiva
disminuyendo precios.
Formación de Grupos
Estratégicos

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Movimientos de
aumento de valor
sistemáticos
Estrategia de innovador

X

Precio
VP

Precio

X
X

X

A

Posibilidad de que el cliente no perciba
el incremento del valor:
Relaciona precio y valor
Error de diagnóstico en la valoración
de los atributos...

X
X

X

Precio

Ruta 5. Competència basada en la diferenciació
i l'elevació de preus
Movimiento inicial
resultados

Posibles

Ruta 4
Se percibe el
incremento del precio
pero no del valor. La
empresa queda como
las más cara entre los
competidores

VP

VP

A1 A2
X
X

X

A

X

X

X
X

X

A

X

Precio

X

VP

X

VP

Precio

Nueva industria
Z

VP

Z

Z

A

X

X

X

X

Precio

X

X
X

Precio

Z

X

Precio

X

X

X

Z

Z

X
Precio

¿Existe un mercado
potencial para la nueva
oferta?

A?

VP

X

Nueva industria

Para la nueva oferta:
¿Existen ya
competidores? ¿Cuál es
nuestra posición frente
a ellos? ¿Qué potencial
ofrece?

Ruta 3. Competència mixta entre competència
en preus i diferenciació
Movimiento inicial

Posibles resultados
VP

VP

A

VP

A
3

Camino 1

2
1
X
X

X

X

X

X

A

X

X

X

X
X

X
X

X

Precio

Precio

X

A

Movimiento directo:
posible penalización del
valor percibido por la
disminución del precio

VP

X
X

A

A

X

Camino 2
X

X

X

X

X

X

Camino 3

Precio
VP

Precio

VP

Riesgo de fácil imitación
de la disminución de
precios y dificultad
añadida para aumentar
posteriormente el valor
percibido

A
A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

X
X

X

Precio

Precio

Ruta 1. Competència en preus amb reducció
del valor percebut
Movimiento inicial

Posibles resultados
VP

X

VP

X

VP

X
X

X

¿Existe un mercado
potencial para la nueva
oferta?

X

Precio

X
X

A

X

A

A ? Nueva industria
VP

X

X

VP

X

Precio
X

X
X

X
X

X
Z
VP

Z

Z

A

Z
Z

Z

Precio

Precio

Nueva industria
Precio

VP

X

X

X
X

X

A

Precio
X

Nueva industria
Precio

Si en la nueva industria ya existe competencia o nos
siguen algunos competidores a la nueva posición se
debe valorar el potencial del segmento y nuestra
posición frente a los nuevos competidores en el
mismo.

Rutes 6, 7 i 8. Competència destinada al fracàs

VP

VP

X
X

X

A

X
X

A6

X

A8

A7
Precio

Zonas de duda en
función de las ofertas
de referencia
existentes

Zona
competitiva
no viable

Precio

Aportacions i limitacions del rellotge
estratè
estratègic


Aportacions:
 Ruta 3: estratègia híbrida
 Rutes 1 i 2: estratègies basades en preus
 Ruta 4: estratègia de diferenciació (valor afegit)
 Ruta 5: segmentació en diferenciació
 Rutes 6, 7 i 8: estratègies de fracàs



Limitacions:
 Identifica variable preu amb variable costos
 Identifica variable VAP amb variable diferenciació

DIRECCIÓ GENERAL I
ESTRATÈGIA DE L’EMPRESA
Curs 2011/2012
Grau en Finances i Comptabilitat
TEMA 7: AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE
L’ESTRATÈGIA

Tema 7: Avaluació i selecció de l’estratègia
7.1. Criteris d’avaluació de les alternatives estratègiques
7.2. Anàlisi de la conveniència i selecció d’opcions
7.3. Anàlisi de l'acceptabilitat i la fiabilitat
Objectius:
– Utilitzar tècniques d’avaluació d’estratègies
– Mesurar el grau d’adequació de l’estratègia
Bibliografia:

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

7.1. Criteris d’
d’avaluació
avaluació de les alternatives
estratè
estratègiques


Tres grans preguntes sobre les quals cal reflexionar
per avaluar i seleccionar les estratègies
 Quines

són les alternatives més oportunes o
convenients d’acord amb el diagnòstic realitzat?
 OPORTUNITAT / CONVENIÈNCIA
 Quines d’aquestes tenen més probabilitat de rebre el
suport necessari per part de les parts interessades
(stakeholders)?
 ACCEPTABILITAT
 Quins recursos són necessaris per a posar-les en
pràctica amb èxit?
 FACTIBILITAT

7.1. Criteris d’
d’avaluació
avaluació de les alternatives
estratè
estratègiques
Diagnòstic estratègic

Opcions estratègiques

Identifica les
circumstàncies a les
quals s’enfronta
l’empresa

Identifica les possibilitats
de desenvolupament de
l’empresa
Conveniència / oportunitat
• Racionalitat de les opcions
• Selecció d’opcions

Ajust a les expectatives
dels diferents grups
de l’empresa

Acceptabilitat
• Rendiment
• Risc
• Reaccions de les
stakeholders

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

Factibilitat

Selecció d’estratègies
•
•
•
•

Planificada
Forçada
Aprenentatge
Imposada

Possibilitat de portar
endavant l’estratègia
(recursos i capacitat
estratègica)

7.2. An
Anà
àlisi de la conveniè
conveniència
i selecció
selecció d’opcions
OPORTUNITAT / CONVENIÈNCIA




Estratègia vàlida per a les circumstàncies en les quals es troba
l’empresa?

Consisteix a determinar, per a cadascuna de les opcions...


Si és una opció bona per si mateixa (anàlisi de la racionalitat)






Aprofita les oportunitats de l’entorn
Explota les fortaleses i les capacitats clau de l’empresa
S’ajusta a la missió i als valors que estableix l’empresa

Els mèrits relatius davant d’altres opcions possibles
(selecció d’opcions)




Classificacions o rànquings
Arbres de decisió
Conveniència segons els escenaris possibles

7.2. An
Anà
àlisi de la conveniè
conveniència
i selecció
selecció d’opcions
RACIONALITAT
Anàlisi del cicle de
vida
S’ajusta a l’etapa
actual de l’empresa?

Posicionament
És viable l’argument
competitiu que
s’utilitzarà?

Conveniència

Anàlisi de cadena de valor
• Canviarà i millorarà la
configuració de la c. valor?
• Explota les competències
clau?

És una bona
estratègia?
Anàlisis de cartera
Afavoreix l’equilibri entre
els diversos negocis de
l’empresa?

7.2. An
Anà
àlisi de la conveniè
conveniència
i selecció
selecció d’opcions
SELECCIÓ D’OPCIONS: permet comparar els mèrits de les
diverses estratègies
La conveniència relativa de diverses opcions estratègiques es poden valorar per:

MÈTODE

ENFOCAMENT

Classificació (ranking)






Arbres de decisió



Elaboració d’escenaris




Les opcions es valoren tenint en compte els factors clau d’èxit
S’estableix una puntuació (i rànquing) per a cadascuna de les
opcions
El grau en què cadascuna de les opcions s’ajusta a aquests
criteris determina la seua posició en la classificació
Les opcions s’eliminen progressivament mitjançant la
introducció de criteris (exemple: creixement, inversió,
diversificació...)
Ajust de les opcions a diversos escenaris futurs possibles
Es preparen plans contingents

7.2. An
Anà
àlisi de la conveniè
conveniència
i selecció
selecció d’opcions

Dimensió

Notorietat
de la marca

Flexibilitat

Valoració
global

Adquisició
competidor C







B

Inversió per a crear
filials pròpies







C

Aliança internacional
amb l’empresa B







B

Aliança internacional
amb l’empresa C







A

Opcions

FCE internacional

7.3. Anà
Anàlisi de l’
l’acceptabilitat
i la factibilitat
ACCEPTABILITAT


Una vegada determinades les opcions més convenients
o oportunes:
 Quins resultats prometen?
 Rendibilitat financera
 Anàlisi cost-benefici (inclou intangibles)
 Efectes sobre el valor de les accions
 Quin
 Com

és el seu risc?

reaccionaran les diferents parts interessades o
stakeholders de l’empresa?

7.3. Anà
Anàlisi de l’
l’acceptabilitat
i la factibilitat
•

Acceptabilitat

 Anàlisi

dels resultats

Enfocament

Usat per a valorar

Exemples

1. Anàlisi de
rendibilitat

Rendibilitat financera de Rendib. capital
pay back
les inversions
Cash flow actualitzat

2. Anàlisi
cost/benefici

Més ampli
(inclou
intangibles)

3. Anàlisi del valor
de les accions

Impacte de la nova
Fusions / adquisicions
estratègia sobre el valor
de les accions

Projectes
d’infraestructures
importants

Limitacions
Només aplicable a
projectes
Només costos i
beneficis tangibles
Dificultats de
quantificació

Detalls tècnics a
vegades difícils

7.3. Anà
Anàlisi de l’
l’acceptabilitat
i la factibilitat
•

Acceptabilitat

 Anàlisi
Enfocament

del risc
Utilitzat per a avaluar

Exemples

Limitacions

1. Projeccions de
ràtios financeres

Robustesa de l’estratègia

Llindar de rendibilitat
Impacte en liquiditat

2. Anàlisi de
sensibilitat

Robustesa de l’estratègia
Comprovar les
presumpcions

Anàlisi “Què passa si” Consideració
individual de
factors

3. Models de
simulació

Impacte agregat de factors Models integradors
múltiples
Anàlisi de riscos

Qualitat de les
dades en les
relacions causals

7.3. Anà
Anàlisi de l’
l’acceptabilitat
i la factibilitat
FACTIBILITAT


També s’ha de valorar:




Viabilitat financera (previsió de flux de fons)
Umbracle de rendibilitat i previsió del seu abast
Anàlisi del desplegament de recursos necessaris

Mantenir-se en el
negoci






Competir amb èxit





Ens falten recursos d’algun tipus?
Estem actuant per sota del llindar en alguna
activitat (capacitats)?
Amb quins recursos únics comptem ja?
Quines competències clau tenim ja?
Podem aconseguir noves competències clau?
Quins nous recursos o noves activitats poden ser
únics o competències clau?

DIRECCIÓ GENERAL I
ESTRATÈGIA DE L’EMPRESA
Curs 2011/2012
Grau en Finances i Comptabilitat
TEMA 8: SISTEMES CLAU PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA

Tema 8: Sistemes clau per a la
implementació de l’estratègia
8.1. Decisions d’implementació
8.2. Objectius, estratègia i planificació
8.3. El procés de control
8.4. Sistemes de planificació i control
8.5. Sistemes d’informació i de comunicació
Objectius:
– Conèixer el procés d’implementació de l’estratègia
Bibliografia:
Johnson, G., Scholes i Whittington, R. (2006): capítol 8
 Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítol 19
 Laudon, K. C. i Laudon, J. P. (2002): capítol 2


8.1. Decisions d’
d’implementació
implementació
FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
Fase d’intel·ligència
• Diagnòstic estratègic
• A què s’enfronta l’empresa?
• Què és capaç de fer l’empresa?

IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
Planificació, assignació
i control de recursos

Sistemes d’informació
de l’empresa

Disseny organitzatiu
de l’empresa

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

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

Disseny de línies d’acció
Avaluació i selecció d’estratègies

DECIDIR

Comportament de
les persones en
l’empresa

CONTROL ESTRATÈGIC
Control d’implementació (a posteriori)
Control de vigilància i de premisses (a priori)

FER

8.1. Decisions d’
d’implementació
implementació
RELACIONS ESTRATÈGIA-PLANIFICACIÓ-CONTROL






Cercle virtuós del procés: objectius-estratègia-planificaciócontrol
La planificació com a l’acció per a executar l’estratègia amb la
finalitat d’aconseguir un objectiu:
 Acció a mitjà i a curt termini
 Implementar l’estratègia
 Concretar objectius a curt termini: missió
Punt de connexió entre la formulació i la implementació de
l’estratègia
El control com a acció per a comprovar l’execució de
l’estratègia:
 Control dels resultats
 Comparació amb els objectius establerts

8.2. Objectius, estratè
estratègia i planificació
planificació
PLANIFICACIÓ DE L’EMPRESA


Concepte





Estructura de la planificació






Determinació de les accions i dels recursos necessaris per a
l’execució de l’estratègia
Respondre a: què, qui, quan, de quina manera i amb quins mitjans
s’han d'executar les accions de l’estratègia
Plans: mètode pel qual es fixen les accions i els mitjans necessaris
per a aconseguir els objectius de l’empresa
Programes: activitats concretes que cal fer, tot especificant-ne
l’ordre, qui ha de fer-les i el termini necessari per a acabar-les
Pressupostos: concreció en termes monetaris dels programes

Variables de disseny de la planificació






Horitzó temporal: llarg - mitjà - curt termini
Grau de repetició dels plans: fixos o repetitius - únics o singulars
Grau de flexibilitat: rígids - flexibles
Àmbit d’aplicació: parcials - globals
Nivell jeràrquic: estratègics - tàctics - operatius

Exemple d’
d’estructura de planificació
planificació
1. Estratègia de supervivència per a un creixement posterior
2. Plans a llarg termini i adaptació de l’organització:
a) Reestructuració organitzativa
b) Increment de la capacitat productiva
c) Desenvolupament d'una xarxa pròpia de distribució
3. Planificació a mitjà termini (política de productes):
a) Establir un programa de llançament de nous productes
b) Redissenyar els productes actuals
c) Programa de millores en el procés productiu
4. Planificació i programació a curt termini:
a) Programa de vendes
b) Programa de fabricació
c) Programa de compres i existències
d) Programa de d’inversió-finançament
5. Pressupostar:
a) Pressupostos operatius: vendes, costos de producció, compres i
existències, despeses generals i inversió-finançament
b) Pressupostos mestres: compte de resultats, tresoreria i balanç de situació

8.3. El procé
procés de control


CONTROL DE L’EMPRESA
Concepte clàssic (control d’implementació):


Serveix per a (vegeu la figura):






Característiques:






Mesura i avaluació de l’actuació
Identificació de les desviacions respecte al que s’ha planificat
Determinació de les accions correctores i del seu seguiment
Control a posteriori
Quantitatiu
Principalment financer

Concepte estratègic (control estratègic):


Serveix per a (vegeu la figura):






Control de premisses: incloure-hi el diagnòstic estratègic (formulació)
Control de vigilància: incorporar-hi possibles canvis (formulació)
Control d’implementació: concepte clàssic

Característiques:




Control previ o a posteriori
Qualitatiu i quantitatiu
Control global

Procé
Procés del control clà
clàssic

Plans
Programes
Pressupostos

Execució

Retroalimentació

Mesura de
l'actuació real

Comparació amb
el que es pretenia

Mesures
correctores

Anàlisi de les
desviacions

Procé
Procés del control estratè
estratègic

CONTROL EX ANTE

Informació per a
futures estratègies

Continua sent vàlida l’estratègia?
Control de premisses

Diagnòstic estratègic

Disseny i selecció de l’estratègia
Concreció de l’estratègia en plans,
programes i pressupostos
Execució d’accions

Mesura, comparació, correcció

CONTROL DURANT
I A POSTERIORI

Mesures correctores

Han canviat les condicions?
Control de vigilància

Tècniques de control




Control de la gestió

Control integrat de la gestió

Tècniques pressupostàries
Altres tècniques:

Balanç de punts forts i febles
Anàlisi comparativa interempresa
Quadre de comandament








Observació personal
Informes d'àrees
Auditories internes
Control de costos
Anàlisi del punt mort
Anàlisi de ràtios

8.4. Sistemes de planificació
planificació i control
en l’
l’empresa
Planificació de projectes







Origen: 1959 EUA (Armada)
i França (Dupont)
Aplicació: empreses
industrials
Concepte: descomposició de
l’empresa en projectes
Característiques:
 Durada limitada del
projecte
 Descomposició del
projecte en activitats
 Control de recursos,
temps i costos
Tipus: Gantt, Pert, CPM,
MRP i JIT

Sistema PPBS
Origen: 1961 Rand Corp. i
Departament de Defensa
(EUA)
Aplicació: empreses industrials
Concepte: sistema integrat de
planificació i control
Característiques:
– Prioritat en els objectius
– Estimació de costos
financers
– El programa com a element
principal

8.4. Sistemes de planificació
planificació i control
en l’
l’empresa
PBC







Origen: 1970 (Texas)
Instruments i control
despesa pública EUA
Aplicació: activitat de suport i
serveis, administracions
públiques
Concepte: pressupost inicial
zero
Característiques:
 Paquets de decisió
 Importància del
pressupost

DPO
Origen: 1954, Peter Drucker
Aplicació: tot tipus d’empreses
(Telefónica)
Concepte: sistema de
participació i motivació
Característiques:
– Àrees de responsabilitat
individual
– Èmfasi en els resultats o
finalitats
– Llibertat en els mitjans

8.4. Sistemes de planificació
planificació i control
en l’
l’empresa
QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL (QCI)
(BALANCED SCORECARD)




Objectiu: traducció i posada en marxa de l’estratègia
Integra i complementa els objectius emanats des de
l’estratègia mitjançant un sistema d’indicadors
Es fonamenta al voltant de quatre perspectives:








Financera
Client
Processos
Recursos i capacitats

Es basa en un “mapa estratègic” de relacions causa-efecte
entre les diferents perspectives considerades
Permet detectar les deficiències de gestió i els aspectes que
s'estan gestionant bé (sistema de control)

QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL
(BALANCED SCORECARD)
Indicadors dels objectius

Quota de
mercat

Rendibilitat

Financera

Creixement
Repetició
compra

Fidelització

% Reclamacions

Satisfacció
del client

Qualitat del
servei

Processos

Satisfacció dels
empleats
Plans
d’incentius

Clients

Capacitats
i recursos

8.5. Sistemes d’
d’informació
informació




La informació és la matèria primera de la presa de
decisions
El sistema d’informació és el sistema nerviós central de
l’organització
 Dissenyar o establir un sistema d’informació no significa
“informatitzar l’empresa”, sinó coordinar i integrar la
informació obtinguda i generada
C
pro apt
a
d’i cess ció i
n
a
de form men
l’e aci t
nto ó
rn

ció .
a
a
m
or rativ sa
f
In po pre
n
r
co l’em ntor
De a l’e

Informació
interna de
l’empresa

8.5. Sistemes d’
d’informació
informació


Informació significativa:




Valor de la informació:







Dades / soroll / informació

Redueix la incertesa perquè proporciona més racionalitat a les
decisions
Matèria primera de les decisions
Pot influir sobre les conseqüències de la decisió

Comunicació en l’empresa:





Transferència de la informació (a l’exterior i a l’interior)
Obstacles en la comunicació:
 Tècnics i físics (falta de formació o falta de recursos)
 Psicològics (falta d’interès, resistència)
Formes de comunicació:
 Vertical (descendent o ascendent)
 Horitzontal
 Encreuada

LA INFORMACIÓ
INFORMACIÓ: UN RECURS CLAU

TIPUS DE SISTEMA D’INFORMACIÓ

GRUPS ALS QUALS SERVEIX
Alta direcció

Nivell estratègic

Nivell d'administració

Administradors de nivell mitjà

Treballadors de
coneixements i dades

Nivell de
coneixements

Administradors
operatius

Nivell
operatiu
Vendes i màrqueting Producció

Finances

Comptabilitat

Recursos humans

LA INFORMACIÓ
INFORMACIÓ: UN RECURS CLAU EN
LA DIRECCIÓ
DIRECCIÓ ESTRATÈ
ESTRATÈGICA
UTILITAT

GRUPS ALS QUALS SERVEIX

Planificació a LT, control estratègic

Alta direcció

Implantació / control / seguiment

Administradors de nivell mitjà

Descobrir, crear, organitzar, integrar, distribuir informació…

Treballadors de
coneixements i dades

Seguiment de les activitats quotidianes (transaccions elementals)

Vendes i màrqueting Producció

Finances

Comptabilitat

Administradors
operatius

Recursos humans

SISTEMES D’
D’INFORMACIÓ
INFORMACIÓ: TIPUS,
COMPONENTS I FUNCIONS




Definició de sistema d’informació:
 Sistema que recopila, processa i distribueix la informació
necessària per al funcionament de l’organització, en tots
els nivells i les funcions de l’empresa, cosa que permet
l’operativitat habitual de l’organització i dóna suport a
l’anàlisi, la planificació, la presa de decisions, etc.
Components:
 Usuaris: necessitats d’informació dels usuaris
 Conjunts de dades estructurades sobre les quals opera el
sistema
 Fonts de dades
 Processos / procediments. Recopilació, processament,
anàlisi, distribució (comunicació)…
 Equips, eines, utensilis per a l’emmagatzematge,
processament i distribució de la informació

SISTEMES D’
D’INFORMACIÓ
INFORMACIÓ: TIPUS,
COMPONENTS I FUNCIONS
Classes / tipus de sistemes
ESS (executive

Sistemes en el nivell estratègic
Suport a la presa de decisions no estructurada.
Gràfics i comunicacions avançades

support system)

DSS (decision
support system)

MIS (management
information system)

KWS (knowledge

Sistemes en el nivell de coneixements
KWS. Sistemes que ajuden els treballadors a crear i integrar nous coneixements
OAS. Sistemes dissenyats per a incrementar la productivitat dels qui treballen amb dades

work systems)

OAS

Sistemes en el nivell d’administració
DSS. Combinació de dades i models. Eines d'anàlisi. Presa de decisions
MIS. Planificar, control, presa de decisions. Informes rutinaris i d'excepcions

(office

automation system)

TPS

(transaction

processing system)

Sistemes en el nivell operatiu
Sistemes per ordinador que efectuen i registren transaccions
diàries rutinàries per a la marxa del negoci

Vendes i màrqueting

Producció

Finances

Comptabilitat

Recursos humans

SISTEMES D’
D’INFORMACIÓ
INFORMACIÓ: TIPUS,
COMPONENTS I FUNCIONS
 ESS:

Donen suport a decisions no estructurades
 Incorporen informació interna (resums MIS i DSS) i
externa (lleis, competidors…)
 Filtren, rastregen i resumeixen dades clau
 Software gràfic


 DSS:

Donen suport a decisions semiestructurades difícils
d'anticipar
 Ofereixen flexibilitat, adaptabilitat, resposta ràpida
 Utilitzen anàlisis de dades i eines de modelització
avançades
 Utilitzen informació de TPS i MIS i, sovint, fonts externes
 Analitzen i condensen gran quantitat de dades


SISTEMES D’
D’INFORMACIÓ
INFORMACIÓ: TIPUS,
COMPONENTS I FUNCIONS


MIS:








KWS i OAS:






Donen suport a la planificació, el control i la presa de decisions
(estructurades però no diàries o quotidianes)
Proporcionen informes i accés als registres de desenvolupament
actuals i històrics
Orientats a aspectes interns

KWS ajuden els treballadors de coneixements (enginyers, científics,
advocats…)
 Promouen la creació de coneixements nous
OAS ajuden els treballadors de dades (secretaris, comptables…)
 Persegueixen un increment en la productivitat dels empleats,
tot donant suport a les activitats de coordinació i comunicació

TPS:




Sistemes per ordinador que efectuen i registren les transaccions
diàries rutinàries de la marxa del negoci
Les tasques i decisions a què donen suport estan molt estructurades

DIRECCIÓ GENERAL I
ESTRATÈGIA DE L'EMPRESA
Curs 2011/2012
Grau en Finances i Comptabilitat
TEMA 9: DISSENY DE L'ORGANITZACIÓ

Tema 9: Disseny de l’organització
9.1. El disseny de l’organització i l’estratègia
9.2. Factors de contingència
9.3. Variables de disseny: el disseny dels llocs de
treball
9.4. Tipus d’estructures organitzatives
Objectius:

– Conèixer com es dissenya l’estructura organitzativa d’una
empresa i els tipus existents

Bibliografia:

Johnson, G., Scholes i Whittington, R. (2006): capítol 8.
Grant (2006): capítol 15.
Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítol 18.

9.1. Disseny i estratè
estratègia
FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
Fase d’intel·ligència
• Diagnòstic estratègic
• A què s’enfronta l’empresa?
• Què és capaç de fer l’empresa?

• Establiment d’objectius

IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
Planificació, assignació
i control de recursos

Sistemes
d’informació
de l’empresa

Disseny organitzatiu
de l’empresa

• Què vol fer l’empresa?

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

Disseny de les línies d’acció
Avaluació i selecció d’estratègies

DECIDIR

Comportament de
les persones en
l’empresa

CONTROL ESTRATÈGIC
Control d’implementació (a posteriori)
Control de vigilància i de premisses (a priori)

FER

9.1. Disseny i estratè
estratègia


RELACIONS ENTRE FORMULACIÓ-IMPLEMENTACIÓ
Cercle virtuós del procés: formular - executar - formular



Contrast formulació-implementació:








Col· locar les forces abans de l’acció enfront d’administrar les forces
durant l’acció
Eficàcia enfront d’eficiència
Procés intel· lectual enfront de procés operatiu
Capacitats intuïtives i analítiques enfront de capacitats de
motivació i lideratge
Coordinar un grup limitat de persones enfront de coordinar tots els
membres de l’empresa

Punts de connexió entre formulació i implementació:




Disseny d’objectius: la missió (formulació) es concreta en objectius
generals i operatius (implementació)
Les estratègies (a llarg termini) es concreten en accions (a curt
termini)
Per a executar l’estratègia cal assignar recursos

El disseny de l’
l’organització
organització
PER A QUÈ SERVEIX?


COORDINAR i INTEGRAR les diverses tasques dels
diferents membres de l’empresa per tal de
garantir la correcta posada en pràctica de l’estratègia
plantejada



De manera més concreta, el disseny organitzatiu ha de...


Garantir que els diferents membres de l’empresa estan
desenvolupant els esforços en una mateixa direcció, és a dir,
cap a la consecució dels objectius de l’empresa
(PRINCIPI D’UNITAT D'OBJECTIU)



Assegurar que les tasques es desenvolupen d'una manera
eficient i els objectius s’obtenen al menor cost possible
(PRINCIPI D’EFICIÈNCIA)

Conceptes bà
bàsics de l’
l’organització
organització
Per a realitzar el disseny de l’organització que garantisca la
realització de les tasques necessàries i la posada en marxa de
les nostres estratègies hem de considerar...


Els processos



L’estructura organitzativa



Les polítiques de recursos humans (tema 10)



Les relacions entre els tres elements
Aspectes que conflueixen i es reflecteixen en

el disseny dels llocs de treball

Conceptes bà
bàsics de l’
l’organització
organització
ELS PROCESSOS


Estan determinats per les característiques del negoci en el qual
competeix l’empresa i per l’estratègia que aquesta pretén posar
en marxa






Característiques dels productes i serveis
Característiques dels sistemes tècnics necessaris
Característiques dels coneixements tecnològics vigents en el
sector

Aquestes característiques determinen:



Els requeriments sobre els tipus de treball de l’organització
La diversitat i la interdependència de les tasques que cal realitzar

Conceptes bà
bàsics de l’
l’organització
organització




L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Es defineix com...
“el conjunt de responsabilitats i relacions que determinen
formalment la missió que ha de complir cadascuna de les
unitats de l’organització i les formes de col· laboració entre
unitats”
Les característiques concretes de l’estructura depenen de:







Els objectius perseguits i l’estratègia de l’empresa
La dimensió de l’organització
El tipus de tecnologia que utilitza i el seu dinamisme
Les característiques de l’entorn al qual s’enfronta

Estructura:


Formal:






Planificada per la direcció de l’empresa
Resultat d’una sèrie de decisions explícites
Prescriptiva

Informal:




No planificada explícitament
Descriptiva
Pot afavorir o dificultar la consecució dels objectius

Conceptes bà
bàsics de l’
l’organització
organització
RELACIONS ENTRE ELS ELEMENTS: PROCÉS DE FORMACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DE L’ESTRUCTURA


Cicle de vida organitzatiu:





Evolució del disseny organitzatiu
Canvi organitzatiu

Fases de l’evolució del disseny organitzatiu:








Estat empresarial: ambigüitat d'objectius, alta creativitat, estructura en
formació i predomini de relacions informals
Estat col· lectiu: objectius clars, alta creativitat, estructura formada i nivell alt
de relacions informals
Estat de formació i control: estructura estable, nivell alt de relacions
formals, objectius concrets, menor creativitat, alta formalització i decisions
centralitzades
Estat d’elaboració de l’estructura: objectius de diversificació, buscar nous
productes-mercats, estructura complexa, alta formalització i decisions
descentralitzades
Estat de declivi: objectius de supervivència, escassa creativitat, estructura
recentralitzada, més racionalització dels recursos

Parts de l’
l’organització
organització i mecanismes
de coordinació
coordinació



Vegeu les figures (dues transparències següents)
No totes les empreses tenen totes les parts descrites:





En una empresa es donen tots els mecanismes de coordinació
amb diferents graus d’importància:





Microempreses: no tenen una línia mitjana
Empreses que no tenen staffs perquè són costosos

Petites i simples: adaptació mútua
Grans i complexes: normalització

Relació entre les parts de l’organització i els mecanismes de
coordinació:





Alta direcció: adaptació mútua
Línia mitjana: supervisió directa
Nucli d’operacions: supervisió directa
Tecnocràcia-estructura i staff: normalització

Les parts de l’
l’organització
organització

Alta direcció

Tecnocràcia
- estructura

Línia
mitjana

Nucli d’operacions

Staff de
suport

Mecanismes de coordinació
coordinació
Adaptació
mútua
Normalització d’habilitats
Normalització de resultats
Normalització de processos
Supervisió directa
Adaptació mútua
Treball
simple

Treball
complex

Empresa
petita

Empresa
gran

Mecanismes de coordinació
coordinació
ALTRES FORMES D'ENLLAÇ I DE COORDINACIÓ


Jerarquia:




Punts d’enllaç:




Persones o unitats que actuen com a coordinadors entre unitats o
departaments

Comitès:




El superior estableix el que ha de fer cadascun dels
departaments... i així successivament ...

Permanents: format per persones de diverses unitats per tal de
resoldre problemes o coordinar activitats que no poden ser
confiades a una sola unitat

Grups de treball (task force):


Temporals: format per persones de diverses unitats per tal de
resoldre problemes o coordinar activitats que no poden ser
confiades a una sola unitat

El disseny organitzatiu i la seua
relació
relació amb l’
l’estratè
estratègia
L’AJUST ESTRATÈGIA-ESTRUCTURA


Enfocament contingent (triple ajust organitzatiu):







Les circumstàncies de l’empresa condicionen el disseny
organitzatiu
Relacions dimensió-disseny organitzatiu: complexitat organitzativa
Relacions entorn-disseny organitzatiu (ajust extern)
Relacions estratègia-estructura (ajust intern)

Relacions estratègia-estructura: estratègia-estructura-estratègia


Canvis en l’estratègia provoquen canvis en l’estructura:





Els objectius necessiten accions determinades
L’estratègia requereix d'uns recursos determinats

Canvis en l’estructura provoquen canvis en l’estratègia:



L’estratègia es concreta en polítiques a través de l’estructura
L’assignació de recursos condiciona la manera d’executar l’estratègia

No hi ha una estructura òptima per a una estratègia determinada

9.2. Factors de contingè
contingència


Hipòtesi de consistència ampliada:





Hipòtesi de congruència: les variables de disseny s’han
d’ajustar als factors de contingència
Hipòtesi de consistència: les variables de disseny s’han
d’ajustar entre si

Factors de contingència:






Edat de l’empresa i època del sector en què es va fundar
l’empresa
Dimensió de l’empresa
Sistema tècnic de l’empresa
Entorn
Poder: institucional, dels membres de l’empresa i social o
cultural

Edat i dimensió
dimensió de l’
l’empresa

Edat de l’empresa




Com més antiguitat, més
formalització del
comportament: aprenentatge
Com més modernitat, més
especialització

Dimensió de l’empresa
Com més dimensió, més
complexitat: especialització i
diferenciació
Com més dimensió, més
dimensió de la unitat mitjana
Com més dimensió, més
formalització del comportament

Sistema tè
tècnic i poder







Sistema tècnic

Poder

Com més regulació, més
formalització del nucli
d’operacions i més
burocràcia
Com més sofisticació, més
divisió del treball entre les
parts
L’automatització del nucli
d’operacions transforma
l’empresa burocràtica en
orgànica

Com més control extern sobre
l’empresa, més centralització
i formalització
Com més control dels
membres, més centralització
La moda (poder social) imposa
l’organització del moment,
encara que no siga la més
adequada

L’entorn
Tipus d’entorn

Entorn senzill

Entorn complex

Entorn estable

Organitzacions
funcionals o
burocràtiques

Organitzacions
professionals

Entorn dinàmic

Organitzacions
simples

Organitzacions
innovadores

Entorn turbulent

Organitzacions
híbrides

9.3. Variables de disseny: el disseny
de llocs i la departamentalització
departamentalització


Disseny dels llocs de treball:
 Definir

les característiques de cadascun dels llocs
de treball de l’empresa
 Constitueix la definició de la unitat o l’element
més bàsic de l’organització


Disseny de les unitats (departamentalització)
 Definir

els criteris d’agrupació dels llocs de treball
que hi ha en l’empresa

Disseny dels llocs de treball


Grau d’especialització dels llocs de treball:





Grau de formalització del comportament:





Regles associades als llocs de treball
Comportament esperat en un lloc de treball determinat

Grau de preparació i adoctrinament:





Amplitud i varietat de tasques
Nivell d'autonomia / autocontrol

Formació o socialització de les persones
Coneixements i experiència mínims

Funcions que inclou:




Funció bàsica: descripció de la missió del lloc que explica la seua raó de ser
Funcions del lloc de treball: responsabilitats, activitats o tasques específiques
del lloc
Naturalesa i abast del lloc de treball:








Situació
Situació en l’l’estructura i les relacions amb altres llocs
Funció
Funció bàsica del lloc superior
Responsabilitats econòmiques del lloc
Aspectes de mé
més complexitat (tè
(tècnica, organitzativa o humana) que ha de resoldre
Tipus de control rebut i exercit pel lloc (directament i indirectament)
indirectament)
Clients i proveï
proveïdors interns
Competè
Competències i experiè
experiència requerida (formació
(formació i habilitats)

Departamentalització
Departamentalització


Agrupació de llocs seguint un criteri determinat:









Dimensió de la unitat:





Per funcions
Per productes
Per àrees geogràfiques
Per clients
Per processos
Criteris mixtos

L’angle d’autoritat
Eficiència / eficàcia

Angle d’autoritat:








Disponibilitat de temps del supervisor (+)
Incidència de nous problemes (–)
Grau de dispersió física de les activitats (–)
Grau de competència del supervisor i del subordinat (+)
Similitud de les activitats supervisades (+)
Extensió de procediments normalitzats (+)
Tipus de supervisió que es realitza (directa, resultats...)

Variables de disseny: coordinació
coordinació i
descentralització
descentralització
Cal determinar on se situarà el poder de decisió:


Centralització:





Tot el poder de decisió se centra en un únic punt de l’organització
Raons: és el mitjà més precís per a coordinar la presa de decisions

Descentralització:



El poder de decisió queda dividit entre molts individus
Raons:


Eficiè
Eficiència i eficà
eficàcia:









Quan un únic decisor no pot entendre totes les decisions
Quan la informació
informació necessà
necessària no pot arribar fins al decisor únic
Quan les persones amb els coneixements necessaris han de transmetre
transmetre--la als seus superiors,
sense contacte amb la realitat quotidiana

Reaccionar amb rapidesa a les condicions locals o especí
específiques
Per a estimular la motivació
motivació de les persones de l’
l’organització
organització

Tipus de centralització / descentralització:


Segons qui rep el poder de decisió delegat:






Vertical: es delega en els següents nivells de la cadena jeràrquica: de l'alta direcció a la línia
directiva mitjana
Horitzontal: es delega cap a les persones que no estan directament a continuació en la línia
jeràrquica (experts, analistes, operaris experimentats)

Segons el contingut i l’amplitud del que es delega:



Selectiva: es delega només sobre algun aspecte específic
Paral·lela: es delega sobre una sèrie àmplia de decisions (p. e.: totes les decisions relatives a una
divisió són preses pels diferents directors de divisió)

9.4. Tipus d’
d’estructures organitzatives
FORMES CLÀSSIQUES:


Organització unipersonal: no hi ha divisió d’unitats



Organització lineal amb agrupació funcional: principi
d’unitat de comandament de Fayol



Organització funcional amb agrupació funcional:
taylorisme



Organització de la línia - staff



Organització matricial: doble diferenciació horitzontal

Organització
Organització unipersonal

Producció

Finances

Empresari

Màrqueting

Recursos humans

Organització
Organització lineal amb agrupació
agrupació
funcional
Direcció
general

Producció

Màrqueting

Finances

Recursos humans

Empleats

Empleats

Empleats

Empleats

Organització
Organització funcional amb agrupació
agrupació
funcional
Direcció
general

Producció

Màrqueting

Finances

Empleats

Recursos humans

Organització
Organització de la lí
línia - staff

Staff de
planificació

Producció

Direcció
general

Màrqueting

Assessoria
jurídica

Finances
Relacions
públiques

Distribució

Publicitat

Recursos
humans

Organització
Organització matricial
Oficina
central
Producte A
Producció
Màrqueting
Finances
Recursos humans

Producte B

Assessorament

Producte C

8.4. Tipus d’
d’estructures organitzatives
FORMES SEGONS MINTZBERG


Estructura simple



Estructures burocràtiques:
 Burocràcia maquinal
 Burocràcia professional



Estructura divisional



Estructura adhocràtica

Estructura simple
 Forta

centralització de l’autoritat
 Molt flexible i amb baix cost de manteniment
Gerència

Nivell operatiu

Estructura divisional







Cadascuna de les divisions és una quasiempresa: objectius propis...
Descentralització operativa
Coordinació per part de la seu central: estratègia general, control, recursos,
serveis comuns...
Avantatges: fomenta l’assignació eficient de capital i dispersa el risc
Inconvenients: competència entre divisions i més complexitat organitzativa

Direcció general
Recursos humans

Divisió A

Departament X

Departament Y

Finances

Divisió B

Departament X

Divisió C

Departament Y

Departament X

Departament Y

Estructures simple i divisional
Estructura simple
(empresa tèxtil)

Estructura divisional o
M-form

Mecanismes de
coordinació

Supervisió
Supervisió directa

Normalització
Normalització de resultats

Parts de l’organització

Alta direcció
direcció
No hi ha staff ni tecnocrà
tecnocràciaciaestructura

Línia mitjana i en menor
manera el staff

Variables de disseny

Centralització
Centralització i estructura
orgà
orgànica

Agrupació
Agrupació per mercats
Descentralització
Descentralització vertical

Factors de contingència

Entorn senzill i dinà
dinàmic
Sistema tè
tècnic poc sofisticat
Escassa influè
influència de la
moda
Poder de l'empresari
Empresa jove i petita

Mercats diversificats
Sistema tè
tècnic elaborat
Influè
Influència de la moda
Poder de la lílínia mitjana
Empresa gran i vella

Les estructures burocrà
burocràtiques
Burocràcia maquinal
funcional centralitzada

Burocràcia professional

Mecanismes de
coordinació

Normalització de processos
de treball

Normalització d’habilitats

Parts de l’organització

Tecnoestructura

Nucli d’operacions i staff
en menor manera

Variables de disseny

Factors de contingència

Formalització alta
Alta preparació
Especialització vertical i
Especialització horitzontal
horitzontal
Descentralització vertical i
Centralització vertical
horitzontal
Descentralització horitzontal
Entorn senzill i estable
Sistema tècnic no
automatitzat
Baixa influència de la moda
Empresa gran i vella

Entorn complex i estable
Sistema tècnic no regulat
i no sofisticat
Influència de la moda

L’estructura innovadora o
adhocrà
adhocràtica
Classes

Orientada a la resolució de nous problemes:
1. Disseny de projectes: ad hoc. Administrativa
2. Elaboració de projectes: adhocràcia operativa

Mecanismes de
coordinació

Adaptació mútua

Parts de l’organització

Staff (adhocràcia administrativa)
Nucli d’operacions (adhocràcia operativa)

Variables de disseny

Dispositius d’enllaç
Estructura orgànica
Descentralització selectiva
Especialització horitzontal
Preparació
Agrupació mixta

Factors de
contingència

Entorn complex i dinàmic
Sistema tècnic sofisticat i automatitzat
Influència de la moda
Empresa jove i flexible

Noves formes organitzatives:
organització
organització que aprè
aprèn
(learning organization)
Estructures primàries

Estructures operatives

Funcional: eficiència
 Divisional: M-form
 Federada: N-form

Burocràtica o mecànica
Orgànica o flexible



Diferè
Diferències entre estructures mecà
mecàniques
i estructures orgà
orgàniques
Estructures mecàniques

Estructures orgàniques

Rols i responsabilitats

Especialitzats i definits

Difusos, flexibles i
canviants

Coordinació i control

Supervisió jeràrquica,
plans detallats a curt
termini

Consultiu, plans flexibles
a llarg termini

Comunicació

De dalt a baix

Multidireccional

Supervisió i lideratge

No participatiu i autoritat
per posició

Participatiu i autoritat per
coneixement

Fonts de coneixement

Local i interna

Externa i cosmopolita

Tecnologia

Rutinària i estandaritzada

No rutinària i ad hoc

Entorn

Previsible

Imprevisible

Criteris d’efectivitat

Eficiència i fàcil control

Creativitat i innovació

Diferè
Diferències entre MM-form i NN-form
N-form (federal)

M-form (divisional)

Interdependència
tecnològica

Combinació

Divisió

Interdependència entre el
personal

Constel· lacions temporals

Estructures permanents

Nivell organitzatiu crític

Mitjà

Alt

Xarxa de comunicacions

Lateral

Vertical

Funcions d’alta direcció

Catalitzador, arquitecte

Monitor, assignador

Àmbit competitiu

Concentració, economies
en profunditat

Diversificació, economies
d'escala

Forma organitz. bàsica

Heterarquia

Jerarquia

Tipus d’
d’estructures organitzatives


Exemples: divisional per zones geogràfiques
Sol Melià (en Durán, 1997)

President
conseller delegat

Europa
urbana

Recursos humans

Màrqueting

Sistemes de gestió

Finances

Europa
de vacances

Amèrica

Àsia

Cuba

Tipus d’
d’estructures organitzatives


Exemples: funcional + productes / clients
CÁRNICAS SERRANO (2000)

Gerència
Producció

Embotits

Serrans

Administració

Bullits

Distribució

Comercial

Grans
superfícies

Delegacions

Exportacions

Tipus d’
d’estructures organitzatives


Exemples: divisions per productes + mercats
GEC ALSTHOM (Memòria, 1997)

Consell d’Administració

Generació
d’energia

França

Recursos humans

Màrqueting

Tecnologia / Qualitat

Finances

Distribució
d’energia

Espanya

Transport

Mèxic

Equipament
industrial

El Canadà

Equipament
marítim

Tipus d’
d’estructures organitzatives


Exemples: estructura matricial
Grup Antolín (en Johnson i Scholes, 2001)
President i vicepresident
Desenvolup. nous negocis

Assessoria jurídica

Assessoria de qualitat total
Direcció
d’Operacions
Comercials

Amèrica del Nord
Amèrica del Sud
Europa
Àsia i Àfrica

Direcció de
Recursos
Humans

Direcció
d'R+D

Direcció
Econòmica i
Financera

Direcció
d’Operacions
Industrials

DIRECCIÓ GENERAL I
ESTRATÈGIA DE L’EMPRESA
Curs 2011/2012
Grau en Finances i Comptabilitat
TEMA 10: ESTRATÈGIA, RECURSOS
HUMANS I APRENENTATGE

Tema 10. Estratè
Estratègia, recursos humans i
aprenentatge
10.1. El factor humà com a recurs estratègic de
l’empresa
10.2. Les persones i el comportament organitzatiu
10.3. Organització de les persones
10.4. El coneixement en l’empresa: l’organització que
aprèn
Objectius:
– Introducció a la direcció dels recursos humans en
l’empresa
Bibliografia:

Johnson, Scholes i Whittington (2006): capítol 9

Navas, J. E. i Guerras, L. A. (2007): capítol 18.

Nonaka, I. i Takeuchi, H. (1999)

La direcció
direcció estratè
estratègica.
Conceptes clau i procé
procés
FORMULACIÓ DE L'ESTRATÈGIA
Fase d’intel·ligència
• Diagnòstic estratègic
• A què s’enfronta l’empresa?
• Què és capaç de fer l'empresa?

• Establiment d'objectius

IMPLEMENTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA
Planificació, assignació
i control de recursos

Sistemes
d’informació
de l’empresa

Disseny organitzatiu
de l’empresa

• Què vol fer l’empresa?

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

Disseny de línies d’acció
Avaluació i selecció d’estratègies

DECIDIR

Comportament de
les persones en
l’empresa

CONTROL ESTRATÈGIC
Control d’implementació (a posteriori)
Control de vigilància i de premisses (a priori)

FER

10.1. El factor humà
humà com a recurs
estratè
estratègic en l’
l’empresa


Les persones són un element clau per al funcionament
diari i per a l’èxit de les organitzacions
 Són

les que controlen els recursos, desenvolupen
les activitats i realitzen processos que són
fonamentals per a l’execució de les estratègies de
l’empresa



El dinamisme de l’entorn i l'era del coneixement
comporta actualment una importància encara major de
la tasca de les persones en l’empresa

10.1. El factor humà
humà com a recurs
estratè
estratègic en l’
l’empresa


La gestió dels aspectes relatius a les persones són
responsabilitat de tots els directius de l’empresa, i no estan
limitats als departaments de recursos humans
 Els sistemes formals de recursos humans són
fonamentals per a la implantació de les estratègies.
 Han de ser coherents amb el tipus d’estratègia
formulada per l’empresa
 La

capacitat de l'empresa per a orientar els
comportaments i desenvolupar les competències dels
seus empleats constitueixen factors clau per a l’èxit.
 El repte consisteix a crear un clima motivador i
que fomente el compromís dels empleats amb
l’èxit de l’empresa

10.1. El factor humà
humà com a recurs
estratè
estratègic en l’
l’empresa


Funcions dels recursos humans que contribueixen a traure el
màxim partit a les persones (com a recursos estratègics).




Objectius: desenvolupament de competències individuals i de grup; i
acompliment eficaç i eficient de les seues funcions
Funcions:












Auditories de recursos humans. Requisits dels recursos humans per a
implementar les estratègies (nombre de persones, competències
requerides…).
Establiment d’objectius i avaluació de l’acompliment per les persones i els
equips.
Planificació dels sistemes d’incentius per a fomentar l’acompliment
individual i el treball en equip.
Reclutament i selecció per a millorar les capacitats de l’organització. Quan
l’organització s’enfronta a canvis, cal considerar la successió en determinats
llocs, la redefinició de llocs o la redundància de llocs.
Formació i desenvolupament de les habilitats de les persones d’acord amb
les necessitats de l’estratègia.
Disseminació del coneixement per a garantir l'apropiativitat dels avantatges
per part de l’organització.

10.2. Les persones i el comportament




Les persones influeixen sobre l’èxit de les estratègies a través de:
 Les seues competències i habilitats
 El seu comportament
Les accions diàries dels directius poden tenir una influència
determinant sobre el comportament de les persones.
 Es convenient que els directius…
 “adapten” les accions que cal desenvolupar al context en el
qual s’han d’implementar, tenint en compte els interessos, la
cultura i els valors de les persones involucrades (anàlisi de les
parts interessades o stakeholders)
 comprenguen la relació entre les opcions estratègiques i els
comportaments necessaris per a posar-les en pràctica. És
possible modificar la cultura o els comportaments per a
desenvolupar aquesta opció? És millor seguir estratègies que
s’adapten a la cultura organitzativa?
 siguen realistes sobre la dificultat i el temps requerit per a
canviar el comportament o la cultura de les organitzacions.
 adapten el seu estil davant els canvis en les circumstàncies
(crisi, canvis, etc.)

10.2. Les persones i el comportament


La motivació de les persones




La motivació és un procés intern de l'individu que desencadena un
comportament o, almenys, una propensió a actuar orientada a una
finalitat, la satisfacció d’una necessitat.

Aspectes organitzatius i de recursos humans que influeixen sobre
la motivació de les persones:



Objectius realistes
Definició del lloc de treball:








Ampliació o allargament
Rotació
Enriquiment
Treball en equip

Participació en la presa de decisions
Projecte d’empresa (coherent amb els valors i objectius compartits)

10.2. Les persones i el comportament
 Altres

aspectes sobre recursos humans que
influeixen sobre la motivació de les persones:
 Correcta

selecció dels empleats (coherència entre
competències, expectatives i funcions)
 Formació i desenvolupament
 Valoració de llocs (equitat externa i interna)
 Avaluació de l’acompliment (justa recompensa)
 Sistemes de supervisió

10.3. Aspectes organitzatius de la
gestió
gestió de les persones


És necessària una funció especialitzada en recursos humans?






Molts aspectes relacionats amb les persones es poden gestionar sense una
funció especialitzada en recursos humans

La funció de recursos humans ha de garantir l’equilibri entre
l’adaptació a les necessitats particulars (divisions, àrees
geogràfiques, etc.) i el desenvolupament de directius amb una visió
completa i general de l’organització i de les seues estratègies
La funció de recursos humans pot contribuir a l’èxit de les
estratègies a través de:








Proveir serveis als directius intermedis per a ajudar-los en les seues
responsabilitats sobre temes de recursos humans
Establir les “normes” que els directius han de seguir en les seues decisions
sobre les persones (p. e., augments salarials, promocions…)
Aconsellar els directius intermedis sobre les millors pràctiques i polítiques
de recursos humans
Promoure i col·laborar en el canvi organitzatiu quan les estratègies ho
requerisquen

10.3. Aspectes organitzatius de la
gestió
gestió de les persones


El paper dels directius intermedis
 La seua participació en la gestió d’aspectes relatius a les persones
ajuda a integrar les polítiques de recursos humans amb les
estratègies de l’empresa
 Hi ha alguns aspectes que poden limitar l'efectivitat de la gestió dels
recursos humans per part dels directius intermedis:
 Poden ser poc competents en matèria de recursos humans:
mediocritat.
 La pressió a curt termini per a l'obtenció d’objectius pot
limitar una visió de recursos humans més a llarg termini.
 Els sindicats solen oposar-se a la dispersió de la gestió de
recursos humans: és més fàcil negociar amb un sol
interlocutor.
 Els directius intermedis poden sentir que no tenen incentius
per a involucrar-se en la gestió dels recursos humans.

10.3. Aspectes organitzatius de la
gestió
gestió de les persones


Estructures i processos
 Perquè les persones puguen contribuir a l’èxit de
les estratègies, les estructures organitzatives en
les quals estan integrats, i les funcions que tenen
assignades han de ser coherents amb les
estratègies que s’estan plantejant.
 Les funcions assignades, les línies d’autoritat
existents, els sistemes d’incentius establerts, etc.
poden limitar la capacitat de les persones per a
posar en marxa les noves accions necessàries per
a implantar noves estratègies
 CAL MANTENIR LA COHERÈNCIA ENTRE TOTS
ELS ASPECTES I SISTEMES CLAU PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE LES ESTRATÈGIES

Implicacions per als directius
• Desenvolupament líders
• Desenv. treballadors
• Desenv. organització
Tendències de
recursos humans a LT

Cicle a llarg termini

ESTRATÈGIA
DE NEGOCI

Desfasament

Capacitats
actuals dels
recursos humans

Cicle a curt termini

•
•
•
•

Establiment d’objectius
Avaluació de l’acompliment
Incentius
Formació a curt termini

Estratègia de
recursos humans a LT

PERFORMANCE
Estratègia de
negoci i recursos
humans a CT

10.4. El coneixement en l’
l’empresa








La gestió del coneixement: transferir el coneixement i
l’experiència entre els membres de l’empresa
Procés d’aprenentatge organitzatiu:
 Identificar, recollir i organitzar el coneixement
existent
 Facilitar la creació d’un nou coneixement
 Reforçar la innovació i creativitat
Tipus de coneixement:
 Coneixement explícit: previst
 Coneixement tàcit: no previst
Empreses del coneixement: empreses que aprenen

El capital intel·lectual
intel lectual com a recurs
intangible


Capital humà:






Capital estructural:






Formació i experiència
Actituds i motivació
Competències i compromís
Disseny organitzatiu i rutines
Tecnologia, patents i bases de dades
Cultura, capital organitzatiu i capital tecnològic

Capital relacional:





Satisfacció dels clients i reputació
Imatge de marca
Acords de cooperació
Parts interessades o stakeholders: legitimació

