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2. INTRODUCCIÓ
L’objectiu general de l’assignatura consisteix a definir les opcions estratègiques que ha d’utilitzar
l’empresa en el marc de la Direcció Estratègica i en l’actual entorn socioeconòmic, en el qual la
turbulència i la globalització s’han convertit en trets característics. L’assignatura ofereix així un marc
integrat per a facilitar el procés de formulació de l’estratègia de l´organització, que parteix de la
comprensió dels conceptes que estan en la base d’aquesta matèria i culmina en les decisions
relatives a les anomenades opcions en la realitat empresarial actual.
L’èmfasi es col·loca tant en les decisions al nivell de negoci, o competitives, com en les decisions de
l’estratègia en el nivell corporatiu: quines opcions tenim per a competir en els sectors?; hauríem de
desplaçar-nos en sentit ascendent cap a la cadena de subministrament o en sentit descendent cap als
nostres clients finals, o hauríem de quedar-nos on ja estem?; hauríem d’anar cap a les opcions més
segures o diversificar-nos cap a uns altres sectors?; en cas de ser així, cap a quins?; què passa si ens
establim en l’àmbit internacional?; ho hauríem de fer?; com podem aconseguir-ho?; disposem dels
recursos per a fer-ho?; podem permetre’ns no fer-ho?; són alguns exemples dels dilemes i les
decisions que es poden suscitar en el marc de l’estratègia competitiva i corporativa.
Aquesta assignatura optativa estudia els rumbs alternatius (com ara moviments verticals, nous
mercats i tecnologies, expansió internacional) i els mitjans alternatius per a seguir aquests rumbs
(com ara el desenvolupament intern, les fusions i adquisicions, i les aliances estratègiques), així com
la dinàmica de canviar el model de negoci. Tema per tema, es desenvolupen un conjunt
d’enfocaments i eines analítiques que contribueixen a la formulació d’aquestes opcions
estratègiques.

3. VOLUM DE TREBALL I ORGANITZACIÓ DE L’ESTUDI
L’assignatura Estratègies Corporatives és una assignatura de 6 crèdits ECTS que s’imparteix el segon
semestre del tercer curs del Grau en ADE. La càrrega de treball corresponent als crèdits assignats és
de 150 hores, distribuïdes de la manera següent:
•

Assistència a classes teòriques presencials, on es presenten els aspectes teòrics essencials de
l’assignatura:
o

•

14 setmanes x 2 hores = 28 hores

Assistència a classes pràctiques per a l’estudi de casos, presentacions orals, debats,
seminaris, etc., individualment i/o en equip:
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o
•

Estudi per a la preparació de les classes i de l´examen:
o

•

3 treballs x 10 hores = 30 hores

Assistència a tutories de seguiment
o

•

55 hores

Preparació de treballs monogràfics en grup o individuals:
o

•

14 setmanes x 2 hores = 28 hores

5 hores

Realització d’exàmens
o

4 hores

Això suposa:
ACTIVITATS PRESENCIALS

65 h

Assistència a classes teòriques

28 h

Assistència a classes pràctiques

28 h

Assistència a tutories de seguiment

5h

Realització d’exàmens

4h

ACTIVITATS NO PRESENCIALS

85 h

Estudi per a la preparació de les classes i de l´examen

55 h

Preparació de treballs monogràfics en grup o individuals

30 h

TOTAL

150 h

La informació i la documentació de l’assignatura es pujaran a l’Aula Virtual adientment i amb
l’antelació suficient al començament del curs.

4. OBJECTIUS GENERALS
Amb aquesta assignatura, pretenem introduir l’alumne en l’estudi de les opcions estratègiques que
tenen a la seua disposició les organitzacions, i en les implicacions dels seus usos i les seues
combinacions. Els objectius generals que es pretén aconseguir amb aquest programa són:
•

Ampliar els fonaments i les eines de la Direcció Estratègica ja estudiats anteriorment en
l’assignatura troncal del mateix títol, perquè l’estudiant siga capaç d’aplicar-los al problema
d’elecció estratègica en la pràctica empresarial.

•

Aconseguir una comprensió equilibrada dels aspectes que cal considerar en la formulació i
selecció de les estratègies empresarials tant a nivell d’activitat com a nivell corporatiu.
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•

Introduir les interrelacions i la integració existents entre els aspectes estudiats en aquesta
assignatura i uns altres conceptes i unes altres matèries complementaris, l’estudi dels quals es
pot ampliar en assignatures optatives o de lliure opció.

5. RESULTATS DE L’APRENENTATGE: COMPETÈNCIES QUE CAL
ADQUIRIR
D’acord amb allò previst en els plans d’estudi del Grau en ADE, els resultats de l’aprenentatge que
s’espera que l’alumne assolisca per a l’assignatura d’Estratègies Corporatives consisteixen a
augmentar les seues competències cognitives, actitudinals i instrumentals en els aspectes següents:
•

Comprendre l’impacte conjunt de les variables econòmiques, politicolegals, socioculturals,
tecnològiques i mediambientals (i les seues interaccions) sobre les decisions estratègiques.

•

Saber plantejar objectius i estratègies en els diferents nivells de l’organització així com
valorar les implicacions i necessitats per a la seua consecució.

•

Saber contextualitzar els principis del disseny i la implantació d’estratègies en l’àmbit dels
negocis internacionals.

•

Conèixer les diferents opcions estratègiques que les empreses tenen a la seua disposició per
a desenvolupar-se al llarg del temps, tant a nivell de negoci (estratègia competitiva) com
global (estratègia corporativa), i les condicions internes i externes en l’organització que fan
recomanables cadascuna d’elles.

•

Saber plantejar combinacions d’opcions estratègiques de manera coherent i d’acord amb les
condicions existents i les necessitats de l’organització.

•

Capacitat per a definir, resoldre i exposar de manera sistèmica problemes complexos.

•

Habilitat per a establir preguntes o qüestions rellevants i plantejar autònomament treballs
d’orientació investigadora sobre aquestes qüestions (capacitat de treball autònom).

•

Capacitat d’anàlisi d’informació complexa, incerta i desestructurada, i d’extracció d’una
síntesi adequada per a perfilar el problema o la decisió.

•

Capacitat per a la resolució de problemes estratègics a qualsevol nivell organitzatiu.

•

Capacitat de prendre decisions estratègiques en llocs directius de qualsevol nivell.

•

Capacitat d’adaptació a noves situacions amb un enfocament estratègic.

•

Capacitat per a treballar en equip.

•

Capacitat de negociar i conciliar interessos de manera eficaç.

•

Capacitat de lideratge i mobilització de les capacitats alienes.
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•

Habilitat per a identificar les necessitats d’informació per a prendre una decisió o
desenvolupar un projecte, així com per a analitzar i cercar informació provinent de fonts
diverses.

•

Capacitat per a transmetre i comunicar idees i plantejaments complexos, tant a un públic
especialitzat com no especialitzat.

•

Destresa per a presentar i comunicar de manera efectiva els resultats de treballs, projectes o
anàlisi realitzats, tant oralment com per escrit.

•

Capacitat d’organització i planificació.

•

Capacitat per a utilitzar les TIC en l’àmbit d’estudi.

•

Capacitat autocrítica per a identificar febleses o àrees que cal millorar, i creativitat per a
imaginar solucions a aquests problemes.

•

Competència per gestionar el temps i els pressupostos de manera efectiva, en el context de
la prestació de serveis a empreses client.

6. BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA
Els manuals de referència per a aquesta assignatura són els següents:
•

Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007): Dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones.
Thomson-Civitas, Madrid, 4a ed.

•

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington, R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid.

A més, s’oferiran lectures i materials específics i/o casos per a cadascun dels temes que estan
detallats en la programació analítica del curs.
Es recomana haver cursat prèviament l’assignatura troncal Direcció Estratègica de l’Empresa.

7. CONTINGUTS
PART I: INTRODUCCIÓ
1.

INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA

PART II: OPCIONS ESTRATÈGIQUES COMPETITIVES
2.
3.

ESTRATÈGIES COMPETITIVES
DINÀMICA COMPETITIVA

PART III: OPCIONS ESTRATÈGIQUES CORPORATIVES
4.

DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
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5.
6.
7.
8.

DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT I: DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ
DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II: INTERNACIONALITZACIÓ
MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT I: ALIANCES ESTRATÈGIQUES
MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT II: FUSIONS I ADQUISICIONS

PART IV: INNOVACIÓ ESTRATÈGICA
9.

DEFINICIÓ I CANVI DEL MODEL DE NEGOCI

ÍNDEX ANALÍTIC
1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
Objectius:
−

Aprendre a llegir l’entorn i a dissenyar o canviar l’estratègia en funció dels seus reptes.

−

Comprendre què és una estratègia i la seua importància de cara a la construcció d’una
posició competitiva diferenciada que permeta crear avantatges competitius.

−

Entendre els components bàsics de l’estratègia als diferents nivells i la seua
complementarietat.

−

Conèixer les decisions que componen la definició d’una estratègia (competitiva i
corporativa), i el seu ajust a través de la lògica econòmica i ecològica, i les capacitats clau
en les quals se sostenen aquestes decisions.

−

Dominar els diferents patrons de desenvolupament de l’estratègia i quin és més adequat
en cada cas per a dissenyar i implantar l’estratègia d’una empresa.

Temàtiques clau:
1. Quin es el nostre entorn actual?
2. Què està passant en l’entorn i com hauria de respondre l’empresa?
3. Per què és important dissenyar i executar una bona estratègia?
4. Actitud estratègica i decisions estratègiques
5. Què és i què no és estratègia: concepte i components
6. La jerarquia estratègica i la segmentació estratègica
7. Decisions d’estratègia competitiva i decisions d’estratègia corporativa

Materials:
•

Hambrick, D. C. i Fredrickson, J. W. (2001): “Are you sure you have a strategy?”.
Academy of Management Executive, núm. 15 (4), p. 48-59.
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•

Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007): Dirección estratégica de la empresa. Teoría y
aplicaciones. Thomson-Civitas, Madrid, 4a ed. Cap. 1-4.

•

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington, R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 1-5.

•

Vídeo introductori sobre el problema energètic i ecològic que té la nostra civilització, el
problema del creixement infinit en un planeta finit: There is no tomorrow:
<http://youtu.be/rvKCvKLMnJU>.

•

Ricardo Almenar, biòleg i expert en sostenibilitat mediambiental i desenvolupament
sostenible, autor del llibre El fin de la expansión. Del món-oceà sense límits al món-illa:
<http://vimeo.com/49605842>.

•

Manfred Max-Neef, economista, ambientalista i polític xilè, impulsor de la Teoria del
desenvolupament a escala humana, presenta el seu nou llibre escrit al costat del físic
Philip B. Smith: <http://youtu.be/WI9UVPBfxfM>.

2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
Objectius:
−

Conèixer les fonts d’avantatges competitius i les opcions que l’empresa té a la seua
disposició per a competir en els mercats.

−

Comprendre el que distingeix cadascuna de les estratègies competitives bàsiques i per
què algunes funcionen millor en certes indústries o condicions competitives.

−

Dominar les estratègies “originàries” l’aplicació de les quals és l’origen d’algun dels
avantatges competitius bàsics, i que per tant tenen un caràcter instrumental per al
desenvolupament de les estratègies competitives bàsiques.

Temàtiques clau:
1. Argument competitiu, estratègia i avantatge competitiu
2. Les estratègies competitives genèriques
3. Riscos de les estratègies híbrides i intermèdies
4. Crítiques al model de Porter
5. El model del rellotge estratègic
6. Sostenibilitat de l’avantatge competitiu
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Materials:
•

Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007): Dirección estratégica de la empresa. Teoría y
aplicaciones. Thomson-Civitas, Madrid, 4a ed. Cap. 8.

•

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington, R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 6.

•

Johnson, G.; Bowman, C. i Rudd, P. (1998): “El sector de fabricació de taulers de
commutació elèctrica al Regne Unit”, en V. Ambrosini (1998): Exploring Techniques of
Analysis and Evolution in Strategic Management. Prentice-Hall, Hemel Hempstead.

3. DINÀMICA COMPETITIVA
Objectius:
−

Conèixer els aspectes de l’anàlisi estructural que les empreses han de prendre en
consideració a l’hora de seleccionar la seua estratègia, principalment en referència a
l’estructura de la indústria (grups estratègics) i a la dinàmica de la competència.

−

Aprendre a reconèixer quan una empresa ha d’emprendre accions estratègiques
ofensives, defensives o cooperatives per a enfortir la seua posició estratègica, i a
seleccionar el millor moment per iniciar aquests moviments competitius.

Temàtiques clau:
1. Implicacions de l’estructura de la indústria per a la formulació de l’estratègia
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics
3. Estratègies competitives i estratègies cooperatives

Materials:
•

Ariño, A. (2001): “Alianzas Estratégicas. ¿Estamos Preparados?”, IESE-Revista de
Antiguos Alumnos, 24-28.

•

Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007): Dirección estratégica de la empresa. Teoría y
aplicaciones. Thomson-Civitas, Madrid, 4a ed. Cap. 9.

•

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington, R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 6.

•

Porter, M. E. (1982): Estrategia Competitiva. CECSA, Mèxic. Cap. 9-13.
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•

Johnson, G.; Bowman, C. i Rudd, P. (1998): “El sector de fabricació de taulers de
commutació elèctrica al Regne Unit”, en V. Ambrosini (1998): Exploring Techniques of
Analysis and Evolution in Strategic Management. Prentice-Hall, Hemel Hempstead.

4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
Objectius:
−

Conèixer les opcions disponibles en la determinació de l’àmbit d’activitat d’una
organització, especialment pel que fa a la delimitació dels negocis en els quals estarà
present l’empresa i com desitja modificar-los a través del seu desenvolupament, siga
intern o extern.

Temàtiques clau:
1. La definició de l’àmbit d’activitat de l’empresa
2. Desenvolupament i creixement de l’empresa
3. Estratègies de desenvolupament
4. Direccions de desenvolupament
5. Modalitats de desenvolupament: anàlisi comparada

Materials:
•

Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007): Dirección estratégica de la empresa. Teoría y
aplicaciones. Thomson-Civitas, Madrid, 4a ed. Cap. 9-16.

•

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington, R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 7-9.

5. DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT I: DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ
Objectius:
−

Conèixer les implicacions, els riscos estratègics i els beneficis d’optar per una estratègia
d’especialització o per una de diversificació (en les seues diferents modalitats).

Temàtiques clau:
1. Raons de la diversificació i de l’especialització
2. L’estratègia d’especialització
3. Tipus de diversificació
4. Integració vertical i reconfiguració de la cadena de valor
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Materials:
•

Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007): Dirección estratégica de la empresa. Teoría y
aplicaciones. Thomson-Civitas, Madrid, 4a ed. Cap. 11-12-13.

•

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington, R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 7.

•

Lindell, M. i Melin, L. (1998): Nokia. En J. Johnson i K. Scholes (1998): Exploring
Corporate Strategy, Pearson/Prentice-Hall, Edinburg, UK.

6. DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectius:
−

Conèixer les raons de l’expansió internacional d’una empresa, els aspectes clau del
procés d’internacionalització i les alternatives de maneres d’entrada en uns altres
mercats.

−

Entendre les maneres de competir internacionalment i les seues implicacions
organitzatives. Conèixer els aspectes rellevants per a un desenvolupament internacional
eficaç.

Temàtiques clau:
1. La competència global: factors i estratègies
2. Raons per a la internacionalització
3. Procés d’internacionalització i estratègies d’entrada en mercats exteriors
4. Gestió del procés d’internacionalització: estratègia internacional

Materials:
•

Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007): Dirección estratégica de la empresa. Teoría y
aplicaciones. Thomson-Civitas, Madrid, 4a ed. Cap. 16.

•

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington, R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 8.

•

Ramírez, C. E. (2006): “Internacionalización de Leonisa: Una empresa colombiana de
ropa interior”, Estudios Gerenciales, núm. 98, p. 25-55.

7. MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT I: ALIANCES ESTRATÈGIQUES
Objectius:
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−

Conèixer les particularitats, el potencial i la complexitat inherent d’aquesta opció
estratègica, així com els aspectes útils en la seua gestió.

−

Conèixer les modalitats d’aliances i les seues diferents implicacions de gestió.

Temàtiques clau:
1. Raons, avantatges i inconvenients de la cooperació entre empreses
2. Tipus d’aliances
3. Elecció del tipus d’aliança
4. Aspectes clau de gestió de les aliances

Lectures:
•

Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007): Dirección estratégica de la empresa. Teoría y
aplicaciones. Thomson-Civitas, Madrid, 4a ed. Cap. 15.

•

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington, R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 9.

•

Del Val, C.; Escribá-Esteve, A. i Puig F. (2012): “Ser o no ser interproveïdor de
Mercadona? El cas MyBaby-Food”, Universitat de València.

8. MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT II: FUSIONS I ADQUISICIONS
Objectius:
−

Conèixer les peculiaritats i característiques de les fusions i adquisicions, la seua
contribució a la competitivitat de l’organització, així com els riscos estratègics i els
beneficis d’expandir l’abast d’una empresa mitjançant fusions i adquisicions.

−

Conèixer les problemàtiques d’implementació i els riscos de fracàs d’aquestes operacions
corporatives.

Temàtiques clau:
1. La gestió del desenvolupament extern
2. Raons de la proliferació d’operacions corporatives F&A
3. Avantatges i problemes de les F&A
4. Aspectes clau de gestió

Lectures:
•

Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007): Dirección estratégica de la empresa. Teoría y
aplicaciones. Thomson-Civitas, Madrid, 4a ed. Cap. 14.
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•

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington, R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 9.

•

Lindell, M. i Melin, L. (1998): Nokia. En J. Johnson i K. Scholes (1998): Exploring
Corporate Strategy, Pearson/Prentice-Hall, Edinburg, UK.

9. DEFINICIÓ I CANVI DEL MODEL DE NEGOCI
Objectius:
−

Conèixer una eina senzilla i útil per al disseny de l’estratègia, i per a crear valor ja siga
construint noves empreses o cercant formes innovadores de fer negocis en empreses
preexistents.

−

Comprendre per què és important que una companyia compte amb un model de negoci
viable que formalitze la proposta de valor per al client i la seua pròpia fórmula de
beneficis.

Temàtiques clau:
1. Relació entre empresa, Direcció Estratègica i model de negoci
2. Concepte de model de negoci
3. Tècniques per al disseny del model de negoci

Lectures:
•

Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2012): Generación de modelos de negocio. Deusto,
Barcelona, 4a ed.

8. CRONOGRAMA
La programació docent per al grup de valencià (GB) és la següent:
Setmana

Data

1

3/02/2015

2

10/02/2015

3

17/02/2015

4

24/02/2015

5

3/03/2015

6

10/03/2015

TEORIA
Presentació

PRÀCTICA
Introducció a l’estratègia
Pr. 1: Entorn general

Introducció a l’estratègia
Pr. 1: Entorn general
Estratègies competitives

Pr. 1: Exposició grup I
Pr. 1: Exposició grup II

Dinàmica competitiva
Pr. 2: Dinàmica competitiva
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Determinació de l’àmbit d’activitat i de
l’estratègia de desenvolupament

7

24/03/2015

8

31/03/2015

9

14/04/2015

10

21/04/2015

11

28/04/2015

12

5/05/2015

13

12/05/2015

Definició i canvi del model de negoci

Pr. 5: Exposició grup II

14

19/05/2015

Dubtes

Dubtes

Direccions de desenvolupament I:
diversificació i especialització
Direccions de desenvolupament I:
internacionalització
Modalitats de desenvolupament I: aliances
estratègiques
Modalitats de desenvolupament II: fusions i
adquisicions

Pr. 2: Exposició grup I
Pr. 3: Diversificació
Pr. 3: Exposició grup II
Pr. 4: Internacionalització
Pr. 4: Exposició grup I
Pr. 5: Aliances estratègiques

9. METODOLOGIA
El procés d’ensenyament-aprenentatge de la matèria Estratègies Corporatives es recolzarà en els
mètodes de treball autoguiat i del cas. Es farà un ús complementari de formes didàctiques
expositives en les classes teòriques, per a reforçar els coneixements que cal adquirir, encara que es
buscarà en tot cas la implicació de l’alumne i l’assumpció per ell mateix de responsabilitat i
compromís en l’adquisició i aplicació de coneixements.
Pel que fa a les classes teòriques, es farà ús, fonamentalment, del mètode de l’aprenentatge
autoguiat. Es recorrerà també a la lliçó magistral per a reforçar els aspectes clau que cal destacar en
cada tema. A més, com que els estudiants tindran un paper més actiu en el seu procés
d’ensenyament-aprenentatge i se’ls ha de facilitar l’autonomia en tal procés, per a cada tema
disposaran d’un esquema-guia que els permetrà, a través de la consulta de la bibliografia, la
construcció dels seus propis materials d’estudi.
Quant a les classes pràctiques, descansaran en el debat de casos, que permeten introduir-se de
manera natural en les problemàtiques relatives als coneixements i les competències que han de ser
adquirits en l’assignatura, posen de manifest la capacitat per a treballar en grup i les habilitats de
comunicació interpersonal. Així mateix, es pretén que aquestes sessions contribuïsquen a millorar la
capacitat d’organització i planificació del treball de l’estudiant.
Amb ambdós metodologies es pretén desenvolupar les competències genèriques i específiques
establertes anteriorment. D’aquesta manera, els estudiants analitzaran i sintetitzaran informació
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procedent de diferents fonts –entrevistes, audiovisuals, articles de premsa, observació directa,
llibres, etc.–, treballaran la comunicació escrita –mitjançant la presentació d’un informe escrit– i la
comunicació oral –a través de l’exposició oral del treball– utilitzant diferents mètodes i suports
expositius. Així mateix, la capacitat de treball cooperatiu en equip serà rellevant per a un bon
desenvolupament del projecte.

10. AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE
L’assignatura s’avaluarà amb el criteri següent:
•

Examen final de tota l’assignatura: 50% de la nota final –un màxim de 5 punts. Per a aquest
examen serà exigible l’estudi i posterior coneixement de tot el material del curs, tant de
teoria com de les sessions pràctiques i dels casos estudiats. L’examen tindrà una durada
entre 2 i 4 hores, i podrà incloure preguntes de desenvolupament, de tipus test i anàlisi de
casos i exercicis pràctics.

•

Avaluació contínua de la participació i seguiment de les classes pràctiques i informes de
casos: 50% de la nota final –un màxim de 5 punts.

Per a aprovar l’assignatura, els alumnes hauran d’obtenir almenys una qualificació mínima de 5 sobre
punts sobre 10, o el seu equivalent, 2,5 punts sobre 5, en cadascuna de les dues parts (teoria i
pràctica). La nota de l’avaluació contínua només es mantindrà durant les dues convocatòries del curs
acadèmic.
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Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
1. Quin es el nostre entorn actual?
2. Què està passant en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?
3. Per què és important dissenyar i executar una bona
estratègia?
4. Actitud estratègica i decisions estratègiques

6. La jerarquia estratègica i la segmentació estratègica
d’estratègia

competitiva

i

decisions

d’estratègia corporativa
Nota:


Hambrick, D. C. i Fredrickson, J. W.
(2001): “Are you sure you have a
strategy?”. Academy of Management
Executive, núm. 15 (4), p. 48-59.
Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007):

5. Què és i què no és estratègia: concepte i components

7. Decisions

Bibliografia bàsica

Dirección estratégica de la empresa.
Teoría y aplicaciones. Thomson-Civitas,

Madrid, 4a ed. Cap. 1-4.

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington,
R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 1-5.

Les diapositives s’han d’utilitzar com a guió de les exposicions, per
això no s’han d’entendre com a substitutes de les notes preses en les
sessions teòriques ni com a resums de la bibliografia recomanada.

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
1. Quin es el nostre entorn actual?


Evolució de l’entorn
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Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
1. Quin es el nostre entorn actual?


Evolució de l’entorn
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Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
1. Quin es el nostre entorn actual?


Evolució de l’entorn
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Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
1. Quin es el nostre entorn actual?

Font: adaptat de Hall, Lindenberger, Kummel, Kroeger i Eichhorn (2001)

Paradigma actual
“Mundo Océano” ‒ Sistema Tancat ‒ Centrat en el Benefici ‒ Basat en el
Creixement (PIB) ‒ Externalitats (RSE: Shell Nigeria, Nike, Nokia, IBEX 35…)
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
1. Quin es el nostre entorn actual?
Paradigma real
“Mundo isla” ‒ Sistema obert ‒ Centrat en l’energia i els ecosistemes ‒ Basat en
l’estabilitat i el desenvolupament ‒ Internalitats

Font: adaptat de Hall, Lindenberger, Kummel, Kroeger i Eichhorn (2001)
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
1. Quin es el nostre entorn actual?


Tipologies entorn




Entorns estables versus entorns turbulents


Simple vs. complex



Estàtic vs. dinàmic



Grau d’incertesa

Entorn general versus entorn competitiu

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què està passant en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?


Factors estratègics de l’entorn
Conjunt de variables externes amb una incidència clau sobre la
situació actual i/o futura d’una organització. També variables
motores.

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què passa en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?


Situació i tendències energètiques

Fuente: US Energy Information Administration & International Energy Agency

Font: US Energy Information Administration
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què passa en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?


Situació i tendències energètiques

Font: US Energy Information Administration
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Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què passa en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?
Situació i tendències energètiques
mBOE/d



Font: International Energy Agency

Font: The Oil Crash

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què passa en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?


Situació i tendències energètiques


Relació creixement econòmic i consum d’energia

Font: International Energy Agency

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què passa en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?


Situació i tendències climàtiques

Font: Intergovernmental Panel on Climate Change (2007)

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què passa en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?


Situació i tendències climàtiques

Font: Polar Science Center

• 2000 – 2013:
• El Niño – La Niña
• Efecte pantalla emissions S
• Cicles solars
• Retardaments del forçament
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què passa en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?


Situació i tendències climàtiques


Escalfament inequívoc, antropogènic (95% sig. estadística), canvis
observats sense precedents des de fa mil·lennis



1983-2012 període de 30 anys més càlid dels últims 1.400 anys



90% d’escalfament total 1971-2010 en oceans



▼ volum gel continental - ▼ superfície gel marí; ▲ ritme augment nivell
de la mar; acidificació oceans



Temperatura mitjana global final s. XXI = +2ºC/3ºC fins a +6ºC



Futur: ▲ nivell oceans, ▲ acidificació oceans, canvi corrents marins,
radicalització fenòmens meteorològics extrems…



Conseqüències canvi climàtic persistiran durant molts segles fins i tot
encara que les emissions de CO2 es detinguen completament
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què passa en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?


Situació i tendències ecosistemes
ONU
Vertebrats (mamífers, rèptils,
aus, amfibis i peixos) =
▼35% 1970-2006

Font: Millenium Ecosystems Assesment (2005)
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què passa en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?


Situació i tendències ecosistemes


Capacitat de càrrega del planeta superada des del 1980; en l’actualitat
l’empremta ecològica mundial supera més del 50% capacitat de càrrega del
planeta



60% (2/3) dels ecosistemes es deteriora globalment



Segona meitat del s. XX transformació ecosistemes més ràpida de la
història; danys diversitat biològica considerables i irreversibles



Canvis amb costos severs, risc de canvis no lineals, i l’agreujament de la
pobresa parteix de la humanitat i les generacions futures



La degradació de serveis de la naturalesa podria empitjorar durant la
primera mitat del s. XXI, fet que impediria desenvolupament dels emergents



La degradació dels ecosistemes podria ser parcialment revertida mitjançant
canvis polítics, institucionals i socials; NO s’estan produint
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
2. Què passa en l’entorn i com hauria de respondre
l’empresa?


Respostes empresarials


Antropocèntriques, amb visions a curt termini i competitives




L’únic fi del benefici justifica els mitjans: empresauris

Conscients, amb perspectives de llarg termini i cooperatives


El benefici com a mitjà per al desenvolupament


Economia del bé comú i economia cooperativa


La Fageda



Celler la Muntanya
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
3. Per què és important dissenyar i executar una bona
estratègia?


Estratègia


Objectius que es pretenen aconseguir



Línies d’actuació per obtenir-los

Com es durà a terme la
transició?
ESTRATÈGIA

On i com estem?

On i com volem estar?
TEMPS
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
4. Actitud estratègica i decisions estratègiques


Actitud estratègica: resposta davant l’increment en la turbulència
de l’entorn


Entorns estables: EFICIÈNCIA (ràtio productes/factors; àmbit intern)



Entorns turbulents: EFICÀCIA (ràtio resultats/objectius; àmbit intern i
extern)



“No n’hi ha prou de fer les coses correctament, cal fer les coses
correctes”



Característiques:


Proactiva: configurar l’entorn i el futur



Anticipadora: anticipar el canvi



Oberta al canvi: el canvi com a font d’oportunitats



Crítica amb el statu quo
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
4. Actitud estratègica i decisions estratègiques


Decisions estratègiques: caracterització per nivells

Nivell estratègic

Decisions
estratègiques

Nivell tàctic

Decisions tàctiques

Nivell operatiu

Decisions operatives

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
4. Actitud estratègica i decisions estratègiques


Decisions estratègiques: caracterització per nivells

Nivell estratègic

ASPECTES CLAU
Nivell Tàctic

Decisions
estratègiques
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
Decisions Tàctiques

EXEMPLES

Regulen les relacions entre

—Singulars

l’organització i el seu entorn

—A llarg termini

Fusions

Afecten directament
la
Nivell Operatiu

—Gran transcendència
i risc
Decisions
Operatives

Aliances

supervivència de l’organització

—Escassa informació

a llarg termini

—Efectes poc reversibles

Diversificació
Internacionalització
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Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
4. Actitud estratègica i decisions estratègiques


Decisions estratègiques: caracterització per nivells
ASPECTES CLAU
Nivell Estratègic

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

—Repetitives

Regulen l’activitat quotidiana

—A curt termini

de l’organització

—Baix risc

Decisions
Estratègiques

—Abundant informació
Nivell Tàctic

Nivell operatiu

EXEMPLES

Gestió d’inventaris
Processos productius
Rutes de distribució

Decisions Tàctiques Gestió de nòmines
—Efectes reversibles

Decisions operatives

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
4. Actitud estratègica i decisions estratègiques


Decisions estratègiques: caracterització per nivells
ASPECTES CLAU

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

EXEMPLES

—Poden ser repetitives
—A mitjà termini
Assignen recursos per
a assolir els objectius del nivell
estratègic

Nivell Estratègic

—Transcendència i risc
mitjans

Campanyes publicitàries

—Efectes generalment Decisions
reversibles

Renovació d’immobilitzat

Estratègiques

Inversions financeres

Nivell tàctic

Decisions tàctiques

Nivell operatiu

Decisions operatives

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
5. Què és i què no és estratègia: concepte i components


Concepte d’estratègia
“When situations can be optimized (i. e., analytically proved), the strategy
question largely vanishes and just tactical challenges remain (like end games
in chess). Only in the presence of partly analyzable complexity does the
strategy question become interesting and potentially profitable… Strategy is
the means via which goals are achieved” (Schoemaker, 1990).



Components de l’estratègia


Àmbit d’activitat



Capacitats distintives



Avantatge competitiu



Sinergia

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
5. Què és i què no és estratègia: concepte i components


Components de l’estratègia: àmbit d’activitat


Delimita el camp d’actuació actual i futur de l’empresa, el conjunt, o la
cartera, de negocis o activitats en els quals opera i vol operar


Negoci = producte + mercat




Producte = tecnologia + necessitats ateses

Negoci = tecnologia + necessitats ateses+ mercat


Tecnologia: manera de fer les coses



Necessitats ateses: funcions satisfetes pels productes



Mercat: territorial i perfil client



Perspectiva dinàmica: matriu del vector de creixement d’Ansoff (1976)



Amb l’elecció del seu àmbit d’ativitat l’empresa tracta de determinar on
competir
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
5. Què és i què no és estratègia: concepte i components


Components de l’estratègia: capacitats distintives


Capacitats distintives: concepte dinàmic que expressa la conjunció i les
interaccions clau que es desenvolupen en una empresa al llarg del
temps entre els seus recursos
 Capacitats:

manera en què s’organitzen els recursos (perspectiva

dinàmica)


Recursos: fardell de factors tangibles i/o intangibles que
posseeix o controla una empresa (perspectiva estàtica)



Les capacitats són el punt de partida intern per a explotar noves
oportunitats en forma de nous productes o nous mercats
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
5. Què és i què no és estratègia: concepte i components


Components de l’estratègia: avantatge competitiu


Determina les capacitats distintives que permeten a una empresa
aconseguir una posició avantatjosa respecte als seus competidors


Oferint productes o serveis diferenciats respecte als seus
competidors: avantatge competitiu en diferenciació



Oferint productes o serveis a costos inferiors respecte als seus
competidors: avantatge competitiu en costos



Amb la configuració de les seues capacitats distintives i del seu
avantatge competitiu l’empresa tracta de determinar com competir
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
5. Què és i què no és estratègia: concepte i components


Components de l’estratègia: sinergia


Concepte: 2 + 2 = 4



Característica fonamental dels sistemes: “El valor total del sistema com
a conjunt és diferent del valor total de les parts que el formen”



Funció: millorar la gestió coordinant de manera sinèrgica positiva
l’elecció de l’àmbit d’activitat, el desenvolupament de capacitats
distintives i el desenvolupament de l’avantatge competitiu

© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
6. La jerarquia estratègica i la segmentació estratègica


Necessitat de diferents nivells: empreses multiactivitat


ESTRATÈGIA CORPORATIVA

Tracta de definir la relació de l’empresa amb el seu entorn a partir de
l’especificació de l’àmbit d’activitat i de les capacitats distintives
requerides per a aquest


ESTRATÈGIA DE NEGOCI

Tracta de definir com competir i les capacitats distintives necessàries per a
fonamentar una posició d’avantatge en cadascun dels negocis


ESTRATÈGIA FUNCIONAL

Tracta de definir com utilitzar millor els recursos i les capacitats dins de
cada àrea funcional
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
6. La jerarquia estratègica i la segmentació estratègica




Unitat estratègica de negoci:


Conjunt d’activitats o negocis homogenis des del punt de vista estratègic



Conjunt d’activitats per al qual és possible formular una estratègia
comuna i al seu torn diferent de l’estratègia formulada per a unes altres
activitats i/o unitats estratègiques

Segmentació estratègica:


Procés d’agrupació i ordenació de l’àmbit d’activitat


En una empresa amb múltiples negocis no existeix una posició
competitiva global de l’empresa, sinó una posició competitiva en cada
negoci o activitat



Cada activitat es desenvolupa en un entorn competitiu específic que
requereix capacitats diferents



Determinades activitats comparteixen factors clau d’èxit (FCE), la qual
cosa permet obtenir sinergies entre elles agrupant-les
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
6. La jerarquia estratègica i la segmentació estratègica




Segmentació estratègica


Segons mercat: tipus de client



Segons necessitats: funcions cobertes pel producte



Segons tecnologia: manera de fer les coses

Consideracions problemàtiques:


Grau de detall de la segmentació estratègica: segmentació estratègica
*vs. segmentació de comprats



Assignació d’autoritat a les diferents unitats estratègiques de negoci
© J. Anastasio Urra

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ESTRATÈGIA
7. Decisions d’estratègia competitiva i decisions d’estratègia
corporativa


Amb quin argument competitiu competir en cada negoci?





Costos
Diferenciació

On competir?


Àmbit d’activitat






Mantenir-lo: especialització
Ampliar-lo: diversificació estratègica
Reduir-lo: recentrament / desintegració vertical / externalització

Dins de cada negoci


Àmbit geogràfic








Mantenir-lo
Ampliar-lo: internacionalització
Reduir-lo: replegament geogràfic

Segment de mercat

Com dur a terme el desenvolupament?




Desenvolupament intern o orgànic
Desenvolupament extern: fusió-adquisició
Desenvolupament híbrid: aliances estratègiques
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ESTRATÈGIES CORPORATIVES
TEMA 2: ESTRATÈGIES COMPETITIVES

Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
1. Argument competitiu i avantatge competitiu
2. Les estratègies competitives genèriques

Bibliografia bàsica

3. Riscos de les estratègies híbrides i intermèdies

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

4. Crítiques al model de Porter

Madrid, 4a ed. Cap. 8.

5. El model del rellotge estratègic

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington,
R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 6.

Dirección estratégica de la empresa.
Teoría y aplicaciones. Thomson-Civitas,

6. Sostenibilitat de l’avantatge competitiu
Nota:


Les diapositives s’han d'utilitzar com a guió de les exposicions, per
això no s’han d’entendre com a substitutes de les notes preses en les
sessions teòriques ni com a resums de la bibliografia recomanada.
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
1. Argument competitiu i avantatge competitiu
Model general
Entorn competitiu

Estratègia
competitiva

Avantatge competitiu
de l’empresa:
• Costos
• Diferenciació

Capacitats de
l’empresa

Recursos tangibles

Recursos intangibles
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
1. Argument competitiu i avantatge competitiu


Avantatges en costos



Avantatges en diferenciació
Els clients volen...

Economies
d’escala

Experiència





Atributs dels productes
Expectatives de servei
Sensibilitat al preu?

Corba d’experiència
Aprenentatge...

Eficiència
en costos
Contactes
Informació...

Costos
Aprovisionament

Grau
d’ajust
Capacitat productiva
Productivitat...

Disseny de
productes o
processos

L’empresa ofereix...




Característiques productes
Característiques en servei
Comunicació
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
2. Les estratègies competitives genèriques


AVANTATGE COMPETITIU

Tot
Un segment

MERCAT OBJECTIU

En costos

LIDERATGE EN COSTOS

En diferenciació

Estratègies
1980):

DIFERENCIACIÓ

VETA DE MERCAT
MITJANÇANT
DIFERENCIACIÓ

(Porter,

Com emprendre accions ofensives o defensives per
crear una posició defensable en un sector industrial,
per fer front amb èxit a les 5 forces competitives i
obtenir un rendiment superior sobre la inversió de
l’empresa?


P
VETA DE MERCAT
MITJANÇANT
LIDERATGE EN COSTOS

competitives

P1
P2

P
P1
P2



Estratègia de lideratge en costos

Marge

Marge

Cost

Cost

Marge
Cost

Cost

Estratègia de diferenciació

Marge
Cost

Marge

Marge

Cost

Cost

Cost
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
2. Les estratègies competitives genèriques


Enfocament tradicional (Porter, 1980)


Estratègia de lideratge en costos
Estratègia que persegueix arribar a ser el productor de menor cost, basant
aquest lideratge en la reducció de costos no essencials, les economies
d’escala i experiència, i un fort control dels costos



Estratègia de diferenciació
Estratègia basada en l’oferta de productes o serveis que siguen percebuts
com a diferents per part dels clients



Estratègia d’enfocament o veta
Estratègia que consisteix a atendre una veta de mercat millor del que ho
farien els generalistes, seguint una estratègia de lideratge en costos o bé de
diferenciació (enfocament en costos i enfocament en diferenciació)
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
2. Les estratègies competitives genèriques
Configuració enfront
de forces competitives

ESTRATÈGIA COMPETITIVA
Lideratge en costos

Diferenciació

Competidors potencials

Economies d’escala i
d’experiència

Diferenciació del producte
Fidelitat del client

Competidors actuals

Poder en guerres de preus

Permet majors marges
i inversió en més diferenc.

Clients

Millor posició en negociació
amb clients perquè no troben
preus millors

Lleialtat = dificultat de canvi
de proveïdor

Proveïdors

Poder negociador per majors
marges i grandària

Major marge dóna millor
posició en negociació

Productes substitutius

Risc d’obsolescència
per desatenció als canvis
tecnològics i les necessitats

?

Riscos + significatius

Manca de flexibilitat. Excessiva
atenció als costos

Imitació... Canvis en les
preferències... Desfasament prima
de preu
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
3. Riscos de les estratègies híbrides i intermèdies


Enfocament tradicional (Porter, 1980)



Pronòstics de Porter (“posicionament en la meitat”):


Les empreses que perseguisquen estratègies competitives pures
obtindran un ROI superior a la mitjana del sector



Les diferenciades i enfocades tindran menys quota que la líder en
costos
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
3. Riscos de les estratègies híbrides i intermèdies


Enfocament tradicional (Porter, 1980)


Pronòstics de Porter (“posicionament en la meitat”):
Estratègia de veta

Performance
(ROI)

Estratègia de veta /
diferenciació

Posicionament
en la meitat

Estratègies de lideratge en
costos / diferenciació

Posicionament
en la meitat

Estratègia de
lideratge en costos

Wright
Porter

Grandària: Quota de mercat
Volum de producció
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
4. Crítiques al model de Porter


Enfocament tradicional (Porter, 1980)




Pronòstics de Porter (“posicionament en la meitat”):


Les empreses que perseguisquen estratègies competitives pures
obtindran un ROI superior a la mitjana del sector



Les diferenciades i enfocades tindran menys quota que la líder en
costos

Crítiques a Porter:


Les prediccions sobre ROI i quota fallen (IBM i Coca-Cola)



Els clients no veuen costos, sinó preus



Les estratègies proposades no són genèriques i sí contingents



L’enfocament no respon a la manera com competir



El continu “baixos costos-diferenciació” no és realista; cal parlar
de dos continus: un per als costos i un altre per a la diferenciació
(Benetton)
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
5. El model del rellotge estratègic (Bowman, 1992)

Situació inicial d’equilibri i possibles rutes
competitives per a l’empresa A
B. Situació inicial d’equilibri

VP

C. Rutes competitives

VP

4
5

Alt

3
Oferta de
referència

Mitjà
Baix

Valor percebut i atorgat al producte

A. Dimensions

X
X

X

A

X

A

2

X

X

1
Baix

Mitjà

Alt

PP

8

6
7
PP

Preu percebut del producte
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
5. El model del rellotge estratègic (Bowman, 1992)

Ruta 2. Competència en preus
Moviment inicial

Possibles resultats

VP

VP

X

X

A

X

A vertader líder en costos

X

X
X

PP

A

X
X

X

A

VP

VP

X
X

X
X

X

X

AX

Imitació

X

X

X

X

A

X
X

X

X

X

X

Restabliment de la
situació amb
menors marges

PP

PP
VP

PP

X

X

X
X

X

A

El client relaciona
preu i valor. La disminució
del preu penalitza el valor
percebut

X

PP
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
5. El model del rellotge estratègic (Bowman, 1992)

Ruta 4. Competència basada en la diferenciació
Moviment inicial

Possibles resultats
A2

VP

X

X

VP

X
X

A

X

X
X

X

X
X

X

PP

PP
VP

X

X

X

A

X

Possible imitació i
resposta defensiva
disminuint els preus:
formació de grups
estratègics

X

X

X
X

X

X

X

Moviments d’augment de
valor sistemàtic:
estratègia de l’innovador

A1 X

X
X

X

A
X

Difícil imitació

A

VP

X

PP
VP

PP

X
X

X

A

Possibilitat que el client no perceba
l’increment del valor:
• Relaciona preu amb valor
• Errada de diagnòstic en l’avaluació
dels atributs de valor

X
X

X

PP
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES

5. El model del rellotge estratègic (Bowman, 1992)

Ruta 5. Competència basada en la diferenciació i
l’elevació dels preus

Moviment inicial

Possibles resultats

Ruta 4
Es percep l’increment
del preu però no del
valor. L’empresa es
manté com la més
cara entre els
competidors

VP

VP

A1 A2
X
X

X

A

X

X

X
X

X

A

X

PP

X

VP

X

A?

VP

X
VP

PP

Nova indústria
Z

VP

Z

Z

A

Nova indústria

X

X

X

PP

X

X

Hi ha un mercat
potencial per a la
nova oferta?

X
Z

PP

Z

Z

X

X

X

PP

X

X
X

PP

Per a la nova oferta:
Hi ha ja competidors?
Quina és la nostra posició davant
d’aquests?
Quin potencial ofereix?
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
5. El model del rellotge estratègic (Bowman, 1992)

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

Possibles resultats
VP

VP

Moviment directe:
possible penalització
del valor percebut a
causa de la
disminució del preu

A

VP

A
3

Camí 1

2
1
X
X

X

X

X
X

X

X

A

X

X
X

X
X

X

PP

X

A

VP

X

Camí 2

X

PP

X
A
X

A
X

X

Riscos i resultats de
ruta 4 + ruta 2

X

X

X

Camí 3

PP
VP

PP

VP

A
A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

Risc de fàcil imitació de
la disminució de preus i
dificultat afegida per a
augmentar posteriorment
el valor percebut

X
X

X

PP

PP
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
5. El model del rellotge estratègic (Bowman, 1992)

Rutes 6, 7 i 8: competència destinada al fracàs
VP

VP

X
X

X

A

X

X

A8

X

A6
A7
PP

Zones de dubte en
funció de les ofertes
de referència
existents

Zona
competitiva
no viable

PP
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
5. El model del rellotge estratègic (Bowman, 1992)

Quines empreses estan millor posicionades?
Línia de paritat competitiva (LPC)
VP

C

Estableix les
considerades
per als clients

posicions
igualment

que són
atractives

El pendent depèn del pes relatiu
atribuït pels clients a cadascuna de
les dimensions del rellotge: el preu
enfront de la resta d’atributs

B
A
Preu

Comparant la posició de cada empresa
amb la LPC podem determinar l’atractiu
de les seues posicions
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
5. El model del rellotge estratègic (Bowman, 1992)

Línia de paritat competitiva
VP

C
B

LPC 45º - mateixa importància de les
dues dimensions (paritat de la posició
de les tres empreses)

LPC <45º - més importància dels
atributs del valor percebut que del
preu (C millor posicionada que la resta)

A
Preu

LPC >45º - més importància del preu
que dels atributs del valor percebut
(A millor posicionada que la resta)
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
6. Sostenibilitat de l’avantatge competitiu


Competitivitat: capacitat de produir béns i serveis de manera
eficient que es traduïsca en més quota de mercat i/o millor
rendibilitat que la competència → avantatge competitiu
 Avantatge

competitiu absolut: Adam Smith

 Competitivitat



relativa



David Ricardo: avantatge comparatiu



Michael Porter: avantatge circumstancial

World Economic Forum (WEF): Índex de Competitivitat Global
(GCI) - <http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness>



Paradoxes de la competitivitat: Externalitats - Llei rendiments
marginals decreixents - Teoria de jocs
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
6. Sostenibilitat de l’avantatge competitiu


Performance – Acompliment organitzatiu


1a etapa: inici Capitalisme Industrial (s. XVI) – 2a Guerra Mundial
(1930)




Mercats - Teoria de la firma: maximització del benefici

2a etapa: 2a Guerra Mundial (1930) – fi definitiva Patró Or (1971)


Ruptura propietat/control – Teories directivistes: múltiples formes de
rendibilitat



3a etapa: fi definitiva Patró Or (1971) – actualitat


Mercats borsaris – Teoria dels stakeholders: múltiples formes de
rendibilitat com a mitjà per a la rendibilitat de l’accionista
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
6. Sostenibilitat de l’avantatge competitiu


Rendibilitat: estat de la qüestió


Múltiples formes de rendibilitat com a mitjà per a la rendibilitat de
l’accionista:


Rendibilitat econòmica i rendibilitat financera (àmbit cultural hispà) /
ROA, ROI i ROS (àmbit cultural anglosaxó)



Rendibilitat de l’accionista: Return on Shareholders Funds (resultats
abans d’impostos/fons propis) + cotització de l’acció



Totes les expressions de rendibilitat depenen fonamentalment
del benefici, el manteniment del qual i increment en qualsevol
dinàmica competitiva implica creixement
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
6. Sostenibilitat de l’avantatge competitiu


Fonts de rendibilitat


Rendibilitat econòmica (Rumelt, 1991; McGahan i Porter, 1997,
2002; Kattuman et al. 2011):





Entorn industrial o competitiu = de 7% a 19%



Dotació interna de R i C = de 31% a 47%

Per tant:


Es podria estimar que una important part de la rendibilitat econòmica,
entre el 34% i el 62%, depèn de factors externs a l’empresa i al sector
en el qual opera, depèn de les condicions de l’entorn general
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Tema 2. ESTRATÈGIES COMPETITIVES
IDEES FINALS


Una empresa pot millorar la posició competitiva mitjançant una
diversificació (p. ex. Porcelanosa)



Una empresa pot tenir recursos i capacitats de caràcter corporatiu
que li servisquen per a competir en diferents negocis amb una
estratègia competitiva semblant (p. ex. Honda)
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ESTRATÈGIES CORPORATIVES
TEMA 3: DINÀMICA COMPETITIVA

Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
1. Implicacions de l’estructura de la indústria per a
la formulació de l’estratègia

Bibliografia bàsica

2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics

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

3. Estratègies

Madrid, 4a ed. Cap. 9.

competitives

i

estratègies

cooperatives
Nota:


Dirección estratégica de la empresa.
Teoría y aplicaciones. Thomson-Civitas,

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington,
R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 6.

Les diapositives s’han d’utilitzar com a guió de les exposicions, per
això no s’han d’entendre com a substitutes de les notes preses en les
sessions teòriques ni com a resums de la bibliografia recomanada.
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
1. Implicacions de l’estructura de la indústria per a la formulació de
l’estratègia


Model del cicle de vida
del sector





Sectors emergents

Consideració del...



Sectors madurs

Grau de maduresa del sector industrial



Sectors en declivi

Grau de concentració del sector industrial

Sectors amb característiques

Risc de la competència internacional

particulars


Sectors fragmentats / concentrats



Sectors globals / multidomèstics
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
1. Implicacions de l’estructura de la indústria per a la formulació de
l’estratègia


Tres tipologies conjuntes i complementàries de sector…
Global
Automòbil

Multidomèstic

Emergent

Fragmentat

Madur

En declivi

Hostaleria
Càmeres reflex

Concentrat
Grans avions
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA

Cicle de vida del sector

1. Implicacions de l’estructura de la indústria per a la formulació de
l’estratègia


SECTORS EMERGENTS




Nous negocis que naixen com a conseqüència d’innovacions
tecnològiques, renovació de sectors madurs o aparició de
necessitats noves
Característiques
Barreres d’entrada encara baixes (inestabilitat de l’oferta)
 Atractiu elevat (potencial de creixement)
 Costos inicials elevats però corbes d’experiència pronunciades
 Incertesa (tecnològica, estratègica, comercial)
 Horitzó temporal a curt termini




Aspectes clau
Vigilància constant de l’evolució del sector i de les tecnologies
dominants
 Gestió del risc (cooperació amb clients principals, sistemes d’alerta
primerenca, flexibilitat)
 Elecció del moment d’entrada
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA

Cicle de vida del sector

1. Implicacions de l’estructura de la indústria per a la formulació de
l’estratègia


SECTORS MADURS


Característiques


Reducció de la taxa de creixement: estancament gradual de les
vendes i probable excés de capacitat



Creixent intensitat de la competència



Dificultat per a aconseguir avantatges competitius en costos





Difusió de la tecnologia



Aparició de competidors localitzats en països amb costos més baixos

Difícil diferenciació dels productes


Clients experts en la compra i el consum del producte



Estandardització dels productes oferits
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA

Cicle de vida del sector

1. Implicacions de l’estructura de la indústria per a la formulació de
l’estratègia


SECTORS EN DECLIVI


Característiques
Taxa de creixement negativa en vendes i beneficis
 Excés de capacitat
 Alta edat mitjana de recursos físics i humans
 Competència agressiva basada en preus
 Reducció de competidors en funció de barreres d’eixida




Aspectes clau
Els tipus de declivi que hi pot haver (favorable o desfavorable)
depenen d’aquests factors:




Ajust oferta - demanda






Velocitat del declivi i possibilitat de preveure’n l’evolució
Existència - inexistència de barreres d’eixida
Estratègies de les empreses instal·lades / supervivents

Naturalesa de la demanda



Existència de borses de demanda insatisfeta
Dificultat per a diferenciar els productes
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
Particularitats sectorials

1. Implicacions de l’estructura de la indústria per a la formulació de
l’estratègia


SECTORS FRAGMENTATS


Cap empresa no hi té una participació important ni pot exercir
influència sobre els resultats del sector



Característiques


Barreres d’entrada dèbils



Absència d’economies d’escala o existència de deseconomies

d’escala


Grau de concentració baix i nombre d’empreses elevat



Poder competitiu escàs / poder negociador baix
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
Particularitats sectorials

1. Implicacions de l’estructura de la indústria per a la formulació de
l’estratègia


SECTORS FRAGMENTATS



Aspectes clau: anàlisi de les causes de la fragmentació


No necessàriament raons econòmiques: statu quo històric



Raons econòmiques
Barreres

d’entrada baixes

Absència

d’economies d’escala o existència de deseconomies

d’escala


Costos de transport elevats que limiten la grandària de la planta



Costos d’inventari elevats o fluctuacions erràtiques de les vendes



La grandària no proporciona avantatges enfront de clients i/o proveïdors





Els clients sol·liciten lots petits o “a mida”



És molt important el servei personal



Hi ha una gran diversitat de gustos que impedeixen competir amb productes
estandarditzats

Novetat del sector / falta de consolidació
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA

Particularitats sectorials

1. Implicacions de l’estructura de la indústria per a la formulació de
l’estratègia


SECTORS GLOBALS


Característiques
Competència


mundial

Per a ser competitiva, una empresa ha de posseir posicions competitives
sostenibles en els principals mercats del món (tríada + BRICS)

Existència


d’avantatges comparatius

Avantatge comparatiu país per sector d’activitat = (exportacions importacions) / PIB

Economies
Mobilitat
Efecte

d’escala / experiència globals

de la producció

globalitat – adaptació local (diferenciació per mercats)
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics

COMPETIDORS
POTENCIALS

PROVEÏDORS

Poder
negociació
proveïdors

Amenaça
entrada

COMPETIDORS
ACTUALS
Amenaça
productes
substitutius

Poder
negociació
clients

CLIENTS

PRODUCTES
SUBSTITUTIUS
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


CONSIDERACIONS PRÈVIES


Delimitació de l’objecte d’estudi: quina activitat (indústria) ha de ser
considerada?


Comptabilitat Nacional Espanyola (CNAE): <http://www.ine.es/>



Standard Industrial Classification (SIC):
<http://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.html>





Delimitació del nivell d’anàlisi: quin àmbit geogràfic ha de ser considerat?




La regla de el “sentit comú”
Globalització

Característiques de l’activitat


Model del Cicle de Vida de l’Activitat: implicacions



Grau de concentració-fragmentació de l’activitat: implicacions



Grau de globalitat-localitat de l’activitat: implicacions
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Anàlisi de proveïdors


PODER DE NEGOCIACIÓ DE PROVEÏDORS


Importància dels proveïdors per a l’empresa



Estructura




Grau de concentració


Distribució dels proveïdors: monopoli



Major concentració implica major poder de negociació

Possibilitats d’integració vertical cap avant


Major possibilitat integració vertical implica major poder de
negociació





Grau o nivell de diferenciació

Ex.: productes industrials especialitzats, material mèdic de precisió
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Anàlisi de clients


PODER DE NEGOCIACIÓ DE CLIENTS


Importància dels clients per a l’empresa



Estructura




Grau de concentració


Distribució dels clients: monopsoni



Major concentració implica major poder de negociació

Possibilitats d’integració vertical cap arrere


Major possibilitat integració vertical implica major poder de
negociació





Grau o nivell de diferenciació

Ex.: FORD (Almussafes), SEAT (Martorell)
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Anàlisi de competidors


RIVALITAT EN LA INDÚSTRIA



Grau de concentració





Nombre i distribució de competidors



Població: menor nombre d’empreses implica major concentració



Dispersió: grandàries més diferents impliquen major concentració



Índexs: p. ex. concentració en les Ni empreses (Cri)

Diferenciació de productes


Major diferenciació de productes implica major fidelitat de clients i major
estabilitat de demanda, i per tant menor rivalitat



Barreres d’eixida


Existència d’actius físics idiosincràtics, costos fixos d’eixida elevats, barreres
legals, barreres psicològiques, barreres de mobilitat
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Anàlisi de productes substitutius


L’existència de productes substitutius incrementa la rivalitat en la
indústria



Un producte substitutiu d’un altre és aquell que satisfà les mateixes
necessitats en el mateix mercat però amb una altra tecnologia



L’aparició de productes substitutius té el seu origen, en la majoria dels
casos, en els processos d’innovació tecnològica



Ex.:

Super

8/vídeo,

vinil/CD,

disquets/CD

ROM,

vídeo/DVD,

fotografia òptica/fotografia digital
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Anàlisi de competidors potencials


POTENCIAL DE NOUS ENTRANTS


Característiques sector: fase del cicle de vida i característiques
particulars de l’activitat





Taxa de creixement del mercat elevada



Taxa de rendibilitat mitjana per empresa elevada

Característiques de l’empresa potencial entrant


Empreses clients i/o proveïdores



Empreses en negocis relacionats



Empreses amb grandària mínima eficient superior a mercat domèstic:
multinacionals
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Anàlisi de competidors potencials


BARRERES D’ENTRADA: avantatge d’empreses instal·lades per…


Economies d’escala



Diferenciació



Avantatges en costos independents de la grandària



Efectes aprenentatge i experiència
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Anàlisi de competidors potencials


Barreres d’entrada: ECONOMIES D’ESCALA


L’economia d’escala recull la relació decreixent entre el cost
unitari de producció i la quantitat produïda per període



Origen de les economies d’escala


L’escala facilita la divisió del treball i l’especialització, que milloren la
productivitat del treball i redueixen el cost unitari



Com les inversions fortes en equips productius especialitzats suposen
costos fixos elevats, només es rendibilitzaran amb volums elevats de
producció



Existència de costos fixos previs a la producció (R+D, estudis de mercat,
etc.) elevats



Reduccions de preu per volum en l’aprovisionament
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics
 Anàlisi de competidors potencials


ECONOMIES D’ESCALA com a barrera d’entrada:


La “Grandària Mínima Eficient”, Q*, o menor volum de producció
per al qual el cost unitari aconsegueix el mínim, determina el
nombre d’empreses amb cabuda a LT en el sector
P

Cu
P1
P2

Marge

Cost

Marge
Marge
Cost

Cost

Cost

Cu
Q*

Q
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics
 Anàlisi de competidors potencials


Barreres d’entrada: DIFERENCIACIÓ


Mesura el punt fins al qual els clients mostren preferència per
algun dels productes d’alguna de les empreses del sector



Diferenciació real vs. diferenciació percebuda o induïda



Diferenciació com a barrera de entrada:
P
P1
P2

Marge

Cost

Marge

Marge

Cost

Cost

Cost
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Anàlisi de competidors potencials


Barreres d’entrada: AVANTATGES EN COSTOS INDEPENDENTS DE
LA GRANDÀRIA




Avantatges en producció


Possessió tecnologia



Possessió fonts d’aprovisionament



Accés privilegiat a fonts de finançament

Avantatges en distribució




Possessió de sistemes de distribució únics

Barreres

d’entrada:

EFECTE

APRENENTATGE

I

EFECTE

EXPERIÈNCIA
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Grups estratègics


CLAU: són similars totes les empreses dins de l’activitat de
referència?


CONCEPTE: conjunt d’empreses que dins d’un sector industrial
mantenen comportaments similars entre si, és a dir, segueixen
estratègies similars i s'enfronten al mateix conjunt d’oportunitats i
amenaces



La consideració dels grups estratègics suposa l’adopció d’un marc de
referència intermedi entre el conjunt del sector industrial i cada empresa
per separat
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Grups estratègics


Implicacions de l’existència de grups estratègics


Competència intragrup: comportament competitiu i interrelacions entre
les empreses situades en un mateix grup



Competència intergrups: comportament competitiu i interrelacions entre
les empreses situades en grups diferents



Barreres de mobilitat: determinen la permeabilitat entre els diferents
grups estratègics, i han d’entendre’s com a “*barreres d’accés”
específiques per a cada grup estratègic
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
2. Dinàmica competitiva i moviments estratègics


Grups estratègics sector distribució comercial

ALT



D

PREU



C

B



BAIX

A


GRAN

PETIT

GRANDÀRIA

Grup A (hipermercats): grandària molt
gran, preu baix, oferta molt àmplia, atenció
al client baixa, localització suburbial,
serveis addicionals a la venda, horari
continu
Grup B (supermercats): grandària mitjana,
preu mitjà-baix, oferta àmplia, atenció al
client baixa-mitjana, localització urbana
Grup C (detallistes): grandària petita, preu
mitjà-alt, oferta reduïda, atenció al client
mitjana-alta, proximitat física al client
Grup
D
(botigues
especialitzades):
grandària petita, preu alt, oferta reduïda
(àmplia en el seu segment), atenció al
client alta, qualitat dels productes molt alta,
presentació
luxosa
dels
productes,
presentació luxosa del punt de venda
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
3. Estratègies competitives i estratègies cooperatives


Teoria de jocs


J. von Neumann i O. Morgenstern: Theory of Games and Economic
Behavior, 1944



A. W. Tucker: el “dilema del presoner”, 1950



John F. Nash (1928-): Nobel el 1994 per la seua anàlisi de l’equilibri en
la teoria de jocs no cooperatius



Robert J. Aumann (1930-): Nobel el 2005 pel seu aprofundiment en
l’anàlisi del conflicte i la col·laboració a través de la teoria de jocs
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
3. Estratègies competitives i estratègies cooperatives


El “dilema del presoner”


Dos delinqüents són detinguts i tancats en cel·les separades de manera
que no poden comunicar-se entre ells



La policia sospita que tots dos han participat en el robatori d’un banc,
delicte la pena del qual és deu anys de presó, però no en té proves



La policia només disposa de proves per a inculpar-los en un delicte
menor, tinença il·lícita d’armes, el càstig de les quals és de dos anys de
presó



Es promet que cadascun d’ells reduirà la seua condemna a la meitat si
proporciona les proves per a culpar l’altre del robatori del banc
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
3. Estratègies competitives i estratègies cooperatives


El “dilema del presoner”


Les alternatives per a cada presoner poden representar-se en
forma de MATRIU DE PAGAMENTS



L’estratègia “cooperar" consisteix a romandre en silenci i no
proporcionar proves per a acusar el company



L’estratègia “trair” és l’estratègia alternativa, acusar el company
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
3. Estratègies competitives i estratègies cooperatives
El “dilema del presoner”
Matriu de pagaments

PRES Y
COOPERAR

PRES X



TRAIR

COOPERAR

2/2

10 / 1

TRAIR

1 / 10

5/5
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
3. Estratègies competitives i estratègies cooperatives
El “dilema del presoner”

PRES Y
COOPERAR

PRES X





TRAIR

COOPERAR

2/2

10 / 1

TRAIR

1 / 10

5/5*

L’equilibri de Nash* és una situació en la qual individualment cap dels
jugadors sent la temptació de canviar d’estratègia ja que qualsevol
canvi implicaria una disminució en els seus pagaments o, en aquest
cas, una major condemna
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
3. Estratègies competitives i estratègies cooperatives
El “dilema del presoner”

PRES Y
COOPERAR

PRES X





COOPERAR

TRAIR

TRAIR

2/2*

10 / 1

1 / 10

5/5

Si s’introdueix la possibilitat de sancions per trair i la possibilitat de
realització de “negocis” futurs comuns, llavors apareix l’“ombra del
futur” (Axelrod, 1984) i un resultat cooperatiu pot mantenir-se i és
òptim
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
3. Estratègies competitives i estratègies cooperatives
El “dilema del presoner”

PRES Y
COOPERAR

PRES X





COOPERAR

TRAIR

TRAIR

2/2*

10 / 1

1 / 10

5/5

Exemples d’aplicació:


Polítiques de competitivitat mundials: DA = C + I + GP + (X - M)



Canvi climàtic? Argumente-m'ho, per favor…
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
3. Estratègies competitives i estratègies cooperatives


En moltes situacions de conflicte d’interessos, la cooperació genera la
situació òptima i permet harmonitzar els objectius a LT de les parts



No obstant açò, la cooperació a nivell empresarial no és fàcil ni
senzilla, i presenta una problemàtica particular amb nombroses
implicacions importants
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Tema 3. DINÀMICA COMPETITIVA
3. Estratègies competitives i estratègies cooperatives


Un test senzill d’actitud enfront de la cooperació:
 Tinc la suficient flexibilitat per a arribar a una solució conjunta que
potser no és òptima, però que és factible alhora que suficientment
bona?
 Sé cedir part del control d’una situació?
 Sé escoltar per a comprendre a fons la posició de l’altra part?
 Estic obert a compartir informació que puga transmetre la meua
posició a l’altra part?
 Sóc conscient que la mateixa realitat és interpretada de manera
diferent per persones d’entorns culturals diferents?
 Sé transmetre eficaçment el propòsit perseguit a tots els membres
de la meua organització?
 Parle amb les parts implicades abans d’atribuir determinades
intencions a la seua actuació?
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ESTRATÈGIES CORPORATIVES
TEMA 4: DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT

Tema 4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
1. La definició de l’àmbit d’activitat de l’empresa
2. Desenvolupament i creixement de l’empresa

Bibliografia bàsica

3. Estratègies de desenvolupament

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

4. Direccions de desenvolupament

Madrid, 4a ed. Cap. 9-16.

5. Modalitats

de

desenvolupament:

Dirección estratégica de la empresa.
Teoría y aplicaciones. Thomson-Civitas,

anàlisi

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington,
R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 7-9.

comparada
Nota:


Les diapositives s’han d’utilitzar com a guió de les exposicions, per això
no s’han d’entendre com a substitutes de les notes preses en les
sessions teòriques ni com a resums de la bibliografia recomanada.
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Tema 4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
1. La definició de l’àmbit d’activitat de l’empresa


Component fonamental de l’estratègia


Delimita el camp d’actuació actual i futur de l’empresa, el conjunt, o la
cartera, de negocis o activitats en els quals opera i vol operar


Negoci = producte + mercat




Producte = tecnologia + necessitats ateses

Negoci = tecnologia + necessitats ateses+ mercat


Tecnologia: manera de fer les coses



Necessitats ateses: funcions satisfetes pels productes



Mercat: territorial i perfil client



Perspectiva dinàmica: matriu del vector de creixement d’Ansoff (1976)



Amb l’elecció del seu àmbit d’activitat l’empresa tracta de determinar on
competir
© J. Anastasio Urra

Tema 4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
2. Desenvolupament i creixement de l’empresa


Model del cicle de vida de l’empresa
Fase que cal evitar

Volum de
negoci

(vendes i/o
beneficis)

Inestabilitat
Crisi
Creixement
Estratègies de
creixement

Estratègies de
supervivència

Temps
© J. Anastasio Urra

Tema 4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
3. Estratègies de desenvolupament


Model del cicle de vida de l’empresa
Tipus de creixement
• Creixement estable = desenvolupament
Caràcter defensiu i conservador / continuista

Volum de
negoci

(vendes i/o
beneficis)

Motivacions:
- Mantenir estratègies d’èxit fins ara
- Aversió al risc
- Resistència al canvi (cultura organitzativa)

Estratègies de
creixement

• Creixement real

Caràcter ofensiu
Creixement superior al dels mercats
Pot recolzar-se sobre diferents bases

Temps

Motivacions:
- Motivació dels directius (prestigi / retribució)
- Buscar resultats superiors (PIMS, BCG)
- Necessitat en sectors inestables
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Tema 4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
4. Estratègies de desenvolupament
desenvolupament


Model del cicle de vida de l’empresa

Volum de
negoci

(vendes i/o
beneficis)

-

Direccions

de

Direccions de desenvolupament
Origen en la
matriu del vector de creixement d’Ansoff

Estratègies de
creixement

• Desenvolupament per especialització
Desenvolupament en els negocis actuals de
l’empresa: mateixos mercats, mateixes necessitats,
mateixes tecnologies

• Desenvolupament per diversificació

Temps

Creixement en negocis nous per a l’empresa: nous
mercats o noves necessitats o noves tecnologies
Anàlisi sistema de valor de l’empresa (cadena valor
ampliada)
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Tema 4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
5. Estratègies de desenvolupament
desenvolupament


Model del cicle de vida de l’empresa

Volum de
negoci

(vendes i/o
beneficis)

-

Modalitats

de

Modalitats de desenvolupament
• Desenvolupament intern
Desenvolupament basat en els recursos i les
capacitats disponibles en l’empresa

Estratègies de
creixement

• Desenvolupament extern
Desenvolupament basat en els recursos i les
capacitats disponibles en unes altres empreses
Fusions i adquisicions

• Desenvolupament híbrid
Desenvolupament mixt, entre el mercat i la
jerarquia

Temps

Cooperació empresarial, aliances estratègiques o
acords entre empreses
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Tema 4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
5. Estratègies de desenvolupament
desenvolupament

-

Modalitats

de

COMPARACIÓ ENTRE LES MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT

Control
autonomia

Selectivitat
creixement /
flexibilitat

Rapidesa
del
creixement

Harmonia
cultural

Accés a
recursos
clau

Coherència
amb sectors
madurs

Creix.
intern

+

+/–

–

+

–

–

F&A

+

–/–

+

–

+

+

Aliances

–

+/+

+

–

+

+

estratègiques
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Tema 4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
Estratègies de desenvolupament - Estratègies de
supervivència


Model del cicle de vida de l’empresa

Consideració del...
Grau de la crisi i les seues causes
Potencial de l’empresa

Volum de
negoci

(vendes i/o
beneficis)

Estratègies de
creixement

Inestabilitat
Crisi

Estratègies de
supervivència

Temps
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Tema 4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
Estratègies de desenvolupament - Estratègies de
supervivència


Símptomes de les etapes d’inestabilitat i crisi


Economicofinancers




Comercials




Clima, absentisme, fuga de talents, increment rotacions…

El problema de l’autoengany




Quota de mercat, disminució de llançaments…

Laborals




Creixement, rendibilitat, solvència, dificultats finançament, increment morositat…

Problemàtica percepcions, biaixos cognitius (“escalada del compromís”)…

Mesures de sanejament


Contenció costos, reducció plantilla, canvi equips directius, vendes,
renegociacions deute…
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Tema 4. DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT I DE
L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
Estratègies de desenvolupament - Estratègies de
supervivència
• Estratègia de sanejament

Objectiu:
Estimular l’empresa per reprendre’n el creixement

• Estratègies d’eixida

Objectiu:
Planificar l’abandonament de l’activitat (del negoci) a
mitjà o curt termini. Rendibilitzar al màxim l’eixida de
l’activitat
Collita: reduir costos, generar flux de caixa
(cash-flow)
Desinversió: venda o liquidació d’activitats o
parts de l’empresa. Obtenció de recursos.

SANEJAMENT

+
-

ABANDONAMENT

Potencial de l’empresa
Grau de la crisi

+
ABANDONO

Liquidació: venda de tota l’empresa.
Tancament.
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ESTRATÈGIES CORPORATIVES
TEMA 5: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT I:
DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

TEMA

5: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT
DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

I:

1. Raons de la diversificació i de l’especialització
Bibliografia bàsica

2. L’estratègia d’especialització
3. Tipus de diversificació
4. Integració vertical i reconfiguració de la cadena

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

Dirección estratégica de la empresa.
Teoría y aplicaciones. Thomson-Civitas,

Madrid, 4a ed. Cap. 11-13.

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington,
R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 7.

de valor
Nota:


Les diapositives s’han d’utilitzar com a guió de les exposicions, per
això no s’han d’entendre com a substitutes de les notes preses en les
sessions teòriques ni com a resums de la bibliografia recomanada.
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TEMA

5: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT
DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

I:

1. Raons de la diversificació i de l’especialització


Conjunt d’opcions estratègiques que responen a la qüestió sobre on
competirà l’empresa...



... que es defineixen en el nivell corporatiu de l’estratègia...



... i que delimiten el grau d’ajust entre l’àmbit d’activitat i les capacitats
distintives de l’empresa
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TEMA

5: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT
DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

I:

1. Raons de la diversificació i de l’especialització


Empresa especialitzada vs. empresa diversificada



Opcions estratègiques


ESPECIALITZACIÓ: manteniment de l’àmbit d’activitat



DIVERSIFICACIÓ: agregació d’un nou binomi producte/mercat o d’una activitat
nova i diferent de les activitats que hi ha en l’àmbit d’activitat de l’empresa


Ha de suposar nous factors clau d’èxit



Ha de significar l’entrada a un nou entorn competitiu



Requerirà l’adquisició o el desenvolupament de noves capacitats empresarials



L’èxit d’una decisió de diversificació depèn:


del potencial de creixement i la rendibilitat de l’activitat nova i...



... del potencial de l’empresa per a desenvolupar les noves capacitats requerides per l’activitat
objectiu
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I:

1. Raons de la diversificació i de l’especialització

Àmbit d’activitat
tradicional

Creixement
del mercat?

NO

SÍ

POSSIBLE

NO

Expansió de
mercats

SÍ

Desenvolupament
de productes de
substitució
Desenvolupament
de productes
complementaris

POSSIBLE

ÀREA DE
L’ESPECIALITZACIÓ

Sector en
declivi?

SÍ

(geogràfica o segments)
NO
POSSIBLE

Penetració del
mercat

Mercat
estancat?

Diversificació
M àrqueting

Diversificació
estratègica (en
activitats noves)
NO POSSIBLE
O DIFÍCIL

ÀREA DE LA
DIVERSIFICACIÓ

Font: Menguzzato, M. i Renau, J. J. (1991): La Dirección Estratégica de la Empresa, Ariel.
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5: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT
DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

I:

1. Raons de la diversificació i de l’especialització
Factors que afavoreixen…


L’ESPECIALITZACIÓ


Context dels sectors



LA DIVERSIFICACIÓ


tradicionals / actuals





Requeriments d’inversió



Fortes economies d’experiència



Potencial del mercat

Context intern de l’empresa






Context dels sectors de
destinació




Maduresa / declivi

Potencial del mercat

Context intern de l’empresa

Disposició d’avantatges



Reducció del risc global

competitius sostenibles en els



Reforçament de la posició
competitiva



Aprofitament de sinergies



Resposta a competidors



Recursos excedentaris

negocis tradicionals


Context dels sectors
tradicionals / actuals

Falta de recursos i capacitats
per entrar en nous negocis
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5: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT
DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

I:

2. L’estratègia d’especialització

PRODUCTES

Actuals

B

A
Actuals



Consolidar / penetrar
• Consolidació
• Penetració en el mercat

C
Nous



A. Consolidar / penetrar en el mercat
B. Desenvolupament o expansió de productes
C. Desenvolupament o expansió de mercats

MERCATS



Desenvolupament
de mercats

• Nous segments
• Nous territoris
• Sobre capacitats existents

 Diversificació

Nous

Desenvolupament
de productes

• Nous productes
•Sobre capacitats existents

D
Diversificació
• Necessitat de
noves capacitats

màrqueting: frontera de l’especialització
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TEMA

5: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT
DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

I:

2. L’estratègia d’especialització
A. CONSOLIDAR / PENETRAR
 Opcions que tracten de protegir o desenvolupar la posició actual
sense modificar l’àmbit d’activitat de l’estratègia
 Mantenir el binomi producte-mercat actual


A1. CONSOLIDACIÓ DEL MERCAT






Protegir i enfortir la posició en els mercats actuals amb els productes actuals
(mantenir la quota de mercat)
No significa “no fer res” (la situació en el mercat i la posició dels competidors
pot canviar)
S’ajusten els nostres recursos i capacitats a les necessitats del mercat?

A2. PENETRACIÓ EN EL MERCAT



Millorar la posició en els mercats actuals amb els productes actuals (augmentar
la quota de mercat)
La facilitat per a penetrar en el mercat depèn:


De la naturalesa del mercat...





Cicle de vida del sector (introducció, creixement, maduresa, declivi)
Existència de vetes de mercat no atractives per als líders

Dels recursos i les capacitats clau de l’empresa...



Innovació...
Qualitat...
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I:

2. L’estratègia d’especialització
B. DESENVOLUPAMENT O EXPANSIÓ DE PRODUCTES


Capacitats requerides:


Anàlisi i comprensió de les necessitats dels clients i dels seus
possibles canvis



Creativitat per a satisfer les necessitats


Capacitat de R+D per a satisfer les necessitats



Capacitat per a l’adquisició i adaptació dels productes d’uns altres
(enginyeria inversa)



A llarg termini caldrà desenvolupar o adquirir noves capacitats



Cal decidir la modalitat d’accés a la innovació o a les noves
capacitats


Desenvolupament
d’innovacions

intern

/

llicències

/

aprenentatge

/

adquisició
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DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

I:

2. L’estratègia d’especialització
C. DESENVOLUPAMENT O EXPANSIÓ DE MERCATS


Les aspiracions de l’empresa superen les oportunitats que ofereixen
els mercats en què està present



Maneres de desenvolupar els mercats:


Entrada en segments en què no estava present




Pot requerir noves capacitats

Entrada en nous territoris, tant nacionals com internacionals


Capacitat d’anàlisi de mercats



Idiomes



Aspectes culturals



Pot requerir noves capacitats
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I:

3. Tipus de diversificació


En funció dels motius de la diversificació:

Atractiu de l’activitat de partida

Posició competitiva en l’activitat de partida
Forta

Mitjana

Fort

Diversificació
d’inversió
(“finestra”)

Diversificació
de reforçament

Feble

Diversificació
de reactivació

Feble

Diversificació de
supervivència
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5: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT
DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

I:

3. Tipus de diversificació


En funció de les relacions i sinergies entre negocis

Tipus de sinergies

s/ tipus de sinergia

Comercials
Tecnoproductives

Diversificació
relacionada

Financeres

• Concèntrica
• Homogènia

s/ relació amb la filera
de producció
(IV) Diversificació
relacionada vertical

s/ el sentit
de la relació
IV Cap arrere
IV Cap avant

Diversificació
relacionada horitzontal

M anagem ent
Financeres

M anagem ent

Diversificació
no relacionada
• Pura
• Conglomerant
• Heterogènia

Segons relacions entre
negocis (activitats) i entre
activitats de valor
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I:

3. Tipus de diversificació: DIVERSIFICACIÓ RELACIONADA




Sinergies tecnoproductives i/o comercials: possibles avantatges


Economies d’escala i/o d’abast



Millores en el poder de mercat

Possibles inconvenients


Conflicte amb clients, proveïdors i/o competidors



Increment de la complexitat organitzativa i probable canvi cap a una
estructura de divisió



Dificultats derivades de la integració i coordinació dels negocis



Dificultats de l’aprenentatge organitzatiu: aprofitament de sinergies,
transferència de capacitats i desenvolupament de noves capacitats
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I:

3. Tipus de diversificació: DIVERSIFICACIÓ RELACIONADA


DIVERSIFICACIÓ RELACIONADA VERTICAL: INTEGRACIÓ VERTICAL


Desenvolupament d’activitats amb què es competeix, o que estan
relacionades amb l’actual verticalment
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I:

3. Tipus de diversificació: DIVERSIFICACIÓ RELACIONADA


DIVERSIFICACIÓ RELACIONADA HORITZONTAL


Desenvolupament d’activitats amb què es competeix, o que estan
relacionades amb l’actual però no verticalment
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I:

3. Tipus de diversificació: DIVERSIFICACIÓ RELACIONADA

DIVERSIFICACIÓ RELACIONADA

INTEGRACIÓ VERTICAL CAP ARRERE
Productors de
matèries primeres

Productors de
components

Fabricants de
maquinària

R+D en productes
o processos

Proveïdors de
matèries primeres

Proveïdors de
components

Proveïdors de
maquinària

Finançament

Transport

DIVERSIFICACIÓ
HORITZONTAL
Productes
substitutius

Accessoris
Fabricant

Uns altres negocis no
substitutius i no
complementaris

Productes
complementaris
INTEGRACIÓ VERTICAL
CAP AVANT
Distribució /
punts de venda

Transport

Màrqueting

Reparacions i
manteniment
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DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

I:

3. Tipus de diversificació: DIVERSIFICACIÓ NO RELACIONADA


Sempre hi ha algun tipus de relació amb els recursos i les capacitats
de l’empresa: recursos financers i/o capacitats directives


Paper de la matriu


Transferència de capacitats i reestructuració dels negocis (+)



Gestió de carteres (-)

© J. Anastasio Urra

TEMA
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I:

3. Tipus de diversificació: DIVERSIFICACIÓ NO RELACIONADA




Motius particulars de la diversificació no relacionada


Inversió d’excedents financers



Inversió de recursos o capacitats infrautilitzats



Objectius personals dels directius (poder)



Diversificació de riscos



Reduir efectes cíclics d’un sector

Possibles inconvenients


Destrucció de valor



Pèrdua del “rumb” estratègic
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I:

4. Integració vertical i reconfiguració de la cadena de valor


Anàlisi de la cadena de valor i del sistema de valor


Integració vertical: addició d’activitats a la cadena de valor de l’empresa


Cap arrere: entrada en activitats relacionades amb els inputs que l’empresa
necessita per a realitzar les activitats actuals



Cap avant: entrada en activitats relacionades amb els outputs de l’empresa, o
activitats posteriors en la mateixa filera de producció o sistema de valor



Desintegració

vertical:

reducció

(eixida/abandonament)

d’activitats

primàries de la cadena de valor de l’empresa
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I:

4. Integració vertical i reconfiguració de la cadena de valor


POSSIBLES AVANTATGES


ECONÒMICS






Major eficiència per:


Economies d’escala



Reducció d’estocs intermedis



Reducció de costos de coordinació
i control



Supressió dels costos de transacció
(informació, negociació i garantia)



ORGANITZATIUS






ESTRATÈGICS



Integració i sinergies (p. ex. ús de la
mateixa nau industrial)

Millores en qualitat
Millores en l’estabilitat del cicle
Assegurament de l’aprovisionament
i/o la comercialització
Visió més integral del cicle




Increment del poder enfront dels
competidors
Increment del poder enfront de
clients i proveïdors
Creació de barreres d’entrada
Protecció de recursos i capacitats
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TEMA

5: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT
DIVERSIFICACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

I:

4. Integració vertical i reconfiguració de la cadena de valor


POSSIBLES INCONVENIENTS


Els mateixos que la diversificació en general, i a més...



Conflicte amb clients, proveïdors i/o competidors



Costos administratius



Problemes de diferent grandària mínima eficient



Concentració del risc causada per la concentració d’interessos en un
únic sistema de valor



Minva de la flexibilitat a causa d’una important inversió i els costos fixos
conseqüents
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I:

4. Integració vertical i reconfiguració de la cadena de valor
UNS ALTRES CONCEPTES RELACIONATS AMB LA DIVERSIFICACIÓ


Recentrament
 Procés

invers al de diversificació
 Abandonament de negocis fins a reduir l’àmbit d’activitat al conjunt
de negocis on se centren les capacitats distintives de l’empresa


Desintegració vertical
 Procés

invers al d’integració vertical
 Cas particular del recentrament quan les activitats que s’abandonen
formen part de la mateixa filera de producció o sistema de valor
(activitats de valor primàries)


Externalització
 Procés

pel qual s’abandona la propietat de determinades activitats
de valor de suport, que passen a ser realitzades per unes altres
organitzacions amb les quals l’empresa de referència es vincula a
curt, mitjà o llarg termini
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5: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT
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I:

4. Integració vertical i reconfiguració de la cadena de valor
Marc per a l’adopció de decisions sobre externalització / internalització
Capacitats relatives de l’empresa en
comparació de les del millor proveïdor
Altes
Baixes
Valor estratègic de l’activitat



Alt

Baix

Fer

Cooperació
(conduir cap a la
internalització)

Tendència
a fer

Fer o
comprar

Fer o
comprar

Tendència
a comprar

Cooperació
(portar cap a la
internalització)
Cooperació
(portar cap a la
internalització)

Comprar
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ESTRATÈGIES CORPORATIVES
TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ

TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
1. La competència global: factors i estratègies
Bibliografia bàsica

2. Raons per a la internacionalització
Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007):

3. Procés

d’internacionalització

i

estratègies

d’entrada en mercats exteriors
4. Gestió

del

procés

d’internacionalització:

Dirección estratégica de la empresa.
Teoría y aplicaciones. Thomson-Civitas,

Madrid, 4a ed. Cap. 16.

Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington,
R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 8.

Estratègia internacional
Nota:


Les diapositives s’han d’utilitzar com a guió de les exposicions, per
això no s’han d’entendre com a substitutes de les notes preses en les
sessions teòriques ni com a resums de la bibliografia recomanada.
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
1. La competència global: factors i estratègies


Factors facilitadors i/o catalitzadors: GLOBALITZACIÓ


Factors tecnològics



Factors polítics i legals



Factors sociològics



Factors empresarials
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
1. La competència global: factors i estratègies


Decisions clau en l’estratègia d’internacionalització


PER QUÈ?
Decisió de dur a terme l’expansió internacional
Consideració dels factors facilitadors i/o catalitzadors



CAP A ON?
Selecció dels mercats que seran abordats
Consideració del potencial dels mercats i de les condicions competitives en
aquests mercats



COM?
Elecció de la forma d’entrada en els nous mercats
Consideració de les característiques del mercat i dels desitjos de control de
l’empresa
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
1. La competència global: factors i estratègies


Completa la resposta a la pregunta sobre on competirà l’empresa


Mantenir l’àmbit geogràfic atès fins ara



Reduir l’àmbit geogràfic atès fins ara (replegament geogràfic)



Ampliar l’àmbit geogràfic atès fins ara




Quan supera fronteres nacionals >> internacionalització

La internacionalització de l’empresa suposa...




Traspassar les fronteres nacionals


Empresa exportadora (>25% volum de negoci)



Empresa multinacional

Competir en un context nou
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
2. Raons per a la internacionalització


PER QUÈ?
Motius per a la internacionalització:


FACTORS D’IMPULS (PUSH)


Saturació del mercat domèstic



Existència d’una grandària mínima
eficient





FACTORS D’ESTIRADA (PULL)


Oportunitats en uns altres mercats



Prolongar el cicle de vida del producte



Rendibilització de recursos i capacitats



Existència d’avantatges comparatius



Resposta a accions de competidors, clients

Condicions econòmiques, socials i/o
polítiques desfavorables al país
d’origen

o proveïdors


Reducció del risc econòmic
© J. Anastasio Urra

TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
2. Raons per a la internacionalització



CAP A ON?
Consideració de factors externs:
Risc país


Risc polític



Risc econòmic


Potencial de creixement i



Consideració de factors interns


d’avantatges competitius


rendibilitat dels mercats


general i competitiu en els

(avantatges comparatius…)

mercats de destinació
Distància psíquica



Risc de canvi

Possibilitat d’aconseguir nous
avantatges competitius

Característiques de l’entorn



Possibilitat de gaudir



Coneixement del mercat de
destinació
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
2. Raons per a la internacionalització



COM?
Consideració de factors externs


Barreres d’entrada



Potencial de creixement



Risc país



Distància psíquica



Consideració de factors interns


Tipus de capacitats transferides



Tipus d’estratègia internacional
(global, transnacional o
multidomèstica)



Experiència internacional



Grandària i potencial de l’empresa
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
2. Raons per a la internacionalització
COM?


Formes d’entrada
Grau de compromís (risc i inversió)



Alt
Subsidiària pròpia
Empresa conjunta
Acords contractuals
Franquícia
Llicència
Baix

Exportació
Baix

Alt
Grau de propietat i control
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
3. Procés d’internacionalització i estratègies d’entrada en mercats
exteriors


Model seqüencial (escola d’Uppsala):


Respon cap a on i com internacionalitzar-se



Procés gradual d’aprenentatge continu



Ordre
d’entrada
la distància psíquica


països

determinat

per

Primerament en països amb menys distància psíquica




als

Nivell educatiu, cultura, religió, política, idioma, pràctiques empresarials,
distància geogràfica...

Seqüència d’entrada segons modalitats de menys a més compromís


Exportació ocasional o esporàdica



Exportació regular via agents independents



Acords de cooperació de diversos tipus



Establiment de filials pròpies de distribució i venda



Establiment de filials pròpies de producció i distribució
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
3. Procés d’internacionalització i estratègies d’entrada en mercats
exteriors


Models no seqüencials


Selecció de mercats i formes d’entrada no seqüencials



Les empreses no segueixen un procés d’internacionalització basat en
l’aprenentatge continu i incremental


Enfocament de xarxes



Born global / International new ventures
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
4. Gestió del procés d’internacionalització: estratègia internacional
Factors determinants de l’estratègia internacional: eficiència vs.
adaptació
Coordinació / integració de
les activitats de valor



Alta

Baixa

Estratègia
transnacional
Important inversió
externa amb forta
coordinació entre
filials

Estratègia
multidomèstica
centrada en cada país

Estratègia
global pura

Estratègia
d’exportació amb
màrqueting
descentralitzat

Dispersió
geogràfica

Concentració
geogràfica
Localització / configuració de les
activitats de valor
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
4. Gestió del procés d’internacionalització: estratègia internacional


Factors determinants de la concentració - dispersió






Concentració


Economies d’escala i d’experiència



Avantatges comparatius

Dispersió


Costos de transport i emmagatzematge



Heterogeneïtat de les necessitats



Factors polítics

Factors determinants de la integració - autonomia


Integració




Possibilitat d’acumular i compartir saber fer (know-how)

Autonomia


Heterogeneïtat de les necessitats



Reticències directives
© J. Anastasio Urra

TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
4. Gestió del procés d’internacionalització: estratègia internacional


Factors determinants de l’estratègia internacional: eficiència vs.
adaptació


Estratègia global


Busca la maximització dels resultats mundials per mitjà de la participació
i la integració dels diferents mercats nacionals



Estratègia transnacional


Busca la maximització dels resultats mundials combinant l’eficiència
global i l’adaptació local en els diferents mercats



Estratègia multidomèstica


Busca la maximització dels resultats mundials mitjançant la maximització
dels avantatges competitius, els ingressos i els beneficis locals
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
4. Gestió del procés d’internacionalització: estratègia internacional

Dimensió

E. multidomèstica

E. global

Participació en el mercat

Cap patró

Signif. en princip. mercats

Oferta de productes

Adaptada a cada país

Estandarditzada i mundial

Localització act. valor

Totes en cada país

En un país o pocs

Enfocament de màrqueting

Local

Uniforme a escala mundial

Accions competitives

Una per país

Una i mundial
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
4. Gestió del procés d’internacionalització: estratègia internacional


Avantatges i inconvenients de les estratègies internacionals
Estratègia

Avantatges

Inconvenients

Global

-Forta

integració entre les unitats
de la cadena valor
-Economies d’escala
-Estàndards de qualitat mundials
-Transferències de coneixement

-Adaptació local
-Concentració activitats CV pot
augmentar dependència
-Risc per aranzels i costos de
transport (localitzacions úniques)

Multidomèstica

-Adaptació de productes i serveis
a les condicions locals
-Possibilitat de detectar
oportunitats de vetes de mercat
locals atractives

-Menors economies d’escala
-Dificultat de transferència de
coneixement
-Costos d’adaptació

Transnacional

-Economies d’escala
-Adaptació local
-Localització òptima activitats
-Incrementa fluxos de
coneixement i aprenentatge

-Reptes organitzatius
-Determinació de localitzacions
òptimes (costos, qualitat i
adaptació)
-Reptes de transferència de
coneixement
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TEMA 6: DIRECCIONS DE DESENVOLUPAMENT II:
INTERNACIONALITZACIÓ
4. Gestió del procés d’internacionalització: estratègia internacional


Reptes de la internacionalització


Balanç entre les pressions de la globalització i les de l’adaptació
local



Reptes organitzatius



Reptes en la gestió dels recursos humans



Reptes en els processos i sistemes de transferència de
coneixements i tecnologies



Responsabilitat social



98% del transport mundial de mercaderies i persones depèn
directament del petroli cru



Canvi climàtic
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ESTRATÈGIES CORPORATIVES
TEMA 7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT I:
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

1. Raons,

avantatges

i

inconvenients

de

I:

la
Bibliografia bàsica

cooperació entre empreses
Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007):

2. Tipus d’aliances

Dirección estratégica de la empresa.
Teoría y aplicaciones. Thomson-Civitas,

Madrid, 4a ed. Cap. 15.

3. Elecció del tipus d’aliança
4. Aspectes clau de gestió de les aliances
Nota:


Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington,
R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 9.

Les diapositives s’han d’utilitzar com a guió de les exposicions, per
això no s’han d’entendre com a substitutes de les notes preses en les
sessions teòriques ni com a resums de la bibliografia recomanada.

© J. Anastasio Urra

TEMA


7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

La decisió sobre la modalitat de desenvolupament es pot
donar tant en el nivell corporatiu com en el nivell competitiu
de l’estratègia, per al desenvolupament d’accions o per
aconseguir els objectius de nivell corporatiu i de nivell
competitiu
Estratègia global
o corporativa

Oficina corporativa

Decisió sobre la
modalitat de
desenvolupament

Divisió 2

Divisió 1

Estratègia
competitiva o
de negocis
Producció

Ad.

Comercial

Producció

Ad.
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TEMA



7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

L’empresa ha de decidir la modalitat de desenvolupament
entre diferents conjunts d’opcions estratègiques, que es
poden combinar i ser utilitzades simultàniament:




Desenvolupament intern o orgànic


Implica el creixement de l’empresa (fàbriques, treballadors,
inversions, etc.) a partir dels recursos i les capacitats propis



Requereix capacitat real per a créixer: recursos financers, humans i
tecnològics

Desenvolupament extern o fusions i adquisicions




Implica el creixement de l’empresa (fàbriques, treballadors,
inversions, etc.) a partir de recursos i capacitats aliens

Desenvolupament híbrid o aliances estratègiques


Implica el creixement de l’empresa (fàbriques, treballadors,
inversions, etc.) a partir dels recursos i les capacitats propis i d’uns
altres d’aliens
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

1. Raons, avantatges i inconvenients de la cooperació entre empreses


Conjunt d’opcions estratègiques en què els recursos i les
capacitats necessaris per al creixement es desenvolupen en
col·laboració amb unes altres empreses



Les aliances estratègiques són una forma de creixement híbrid en
la mesura que alguns dels recursos i les capacitats necessaris es
desenvolupen internament i uns altres s’obtenen d’unes altres
empreses



Les aliances estratègiques es concreten en una relació entre dues
o més empreses mitjançant la qual uneixen les forces per
aconseguir uns objectius comuns, però mantenint la independència
jurídica i l’autonomia estratègica

© J. Anastasio Urra

TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

1. Raons, avantatges i inconvenients de la cooperació entre empreses


Característiques de la cooperació entre empreses:


Acords explícits entre dues o més empreses (formals o no)



Afecta una part més o menys àmplia de l’activitat (de valor)
d’aquestes empreses



Objectiu comú o, almenys, objectius congruents entre si



L’acord ha de ser a mitjà o llarg termini



Les empreses mantenen la independència jurídica i l’autonomia
estratègica



Repartiment de poder entre les empreses participants



Pot haver-hi participacions accionarials o no (ni cartera de
control ni cartera de renda)
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

1. Raons, avantatges i inconvenients de la cooperació entre empreses


Avantatges



Fàcil reversibilitat de l’opció
Millora de la posició competitiva




Racionalització de la indústria davant saturació de mercats












Realització de projectes massa costosos o arriscats (acords de
licitació, prospecció mineral)

Aprenentatge de capacitats
Desenvolupament tecnològic




Sectors madurs i en declivi

Accés a un mercat geogràfic o a una nova activitat
Accés a recursos o capacitats complementaris




Increment del poder negociador (acords de licitació)

Desenvolupament d’innovacions
Transferència de tecnologia
Compartir elevats riscos de R+D

Economies d’escala i/o abast
Restriccions polítiques
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

1. Raons, avantatges i inconvenients de la cooperació entre empreses


Inconvenients i límits


Minva de l’autonomia estratègica




Dificultat en el manteniment de l’equilibri






Presa de decisions compartida
Ambigüitat de gestió, organitzativa i cultural

Possibilitat de comportaments oportunistes


Agendes amagades



Apropiació de capacitats



Disseminació d’informació clau

Possibilitat de dependència futura de l’aliança


Pèrdua del control de les operacions



Aprenentatge o resultats desequilibrats



Abandonament del desenvolupament intern
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

2. Tipus d’aliances


Tipus d’aliances estratègiques:


Entre competidors






D’escala


Aprovisionament conjunt



Pseudoconcentració

De complementarietat

Entre no competidors


Verticals



Intersectorials (“simbiòtics”)
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

2. Tipus d’aliances


Opcions:


Empresa conjunta o aliança d’empreses (joint venture)



Participacions minoritàries, recíproques o no



Subcontractació o second sourcing: de capacitat o d’especialitat



Spin-off: escissió i posterior subcontractació d’especialitat



Acords de R+D



Acords de compra conjunta



Acords de producció conjunta



Acords de màrqueting



Consorcis
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

2. Tipus d’aliances


Opcions:


Les xarxes interempresarials


Xarxes nucleades


Keiretsu: xarxes industrials japoneses



Districtes industrials o clústers (cultura sectorial; incentius històrics,
territorials i logístics): nord d’Itàlia



Xarxes no nucleades


Districtes industrials o clústers (cultura sectorial; incentius històrics,
territorials i logístics): nord d’Itàlia
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

3. Elecció del tipus d’aliança


Llei de la varietat requerida d’Ashby: “Solament la varietat
absorbeix la varietat”


Es refereix al fet que qualsevol sistema complex ha de tenir un cert
nivell de varietat interna (una altra paraula per a anomenar la
complexitat) per a ser capaç de funcionar i adaptar-se dins del seu
entorn.



Procés gradual de generació de confiança: etapa de creació de
valor
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

4. Aspectes clau de gestió de les aliances


Procés de desenvolupament d’opcions de creixement híbrid
Formulació de l’estratègia corporativa i competitiva

Determinació dels criteris d’elecció del soci

Recerca i selecció de socis potencials

Negociació i estructuració de l’aliança

Implantació de l’aliança
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

4. Aspectes clau de gestió de les aliances


Procés de desenvolupament d’opcions de creixement híbrid


Determinació dels criteris d’elecció del soci




Quin és el perfil del soci que es busca?


Criteris relacionats amb les tasques (aporta als FCE)



Criteris relacionats amb el soci


Complementarietat estratègica



Complementarietat organitzativa (quan cal interacció)

Recerca i selecció de socis potencials


Quins són els socis potencials?




Vies de recerca externes i internes

Són els seus objectius i les seues motivacions congruents amb els
de l’empresa? (complementarietat estratègica)



Hi ha compatibilitat organitzativa?


Bàsic quan calga una alta interrelació entre persones de les diferents
empreses
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

4. Aspectes clau de gestió de les aliances
 Procés de desenvolupament d’opcions de creixement híbrid


Negociació i estructuració de l’aliança




Procés de negociació


Definició de l’acord formal



Creació d’un sentiment de confiança mútua



Procés llarg i iteratiu



Intervenció de diversos nivells directius i operatius

Contingut de l’acord de cooperació


Objectius particulars



Objecte i objectius de l’acord



Durada prevista i condicions de renovació



Contribucions dels socis



Repartiment de responsabilitats, de la propietat i del control



Repartiment de resultats de l’acord (si èxit o si fracàs)



Designació de directius implicats en l’acord
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

4. Aspectes clau de gestió de les aliances


Procés de desenvolupament d’opcions de creixement híbrid


Implantació




Procés continu respecte a:


Compromisos



Execucions



Renegociacions

Constant avaluació del desenvolupament en aquests termes:


Eficiència



Equitat
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TEMA

7: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

I:

4. Aspectes clau de gestió de les aliances


Causes de fracàs més importants


Procés de formulació


Determinació de criteris d’elecció de socis potencials



Recerca i selecció de socis potencials







Excessiu optimisme en valoració de sinergies



Escassa avaluació de les dificultats de la col·laboració

Negociació i estructuració de l’aliança

Procés d’implantació frustrat
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ESTRATÈGIES CORPORATIVES
TEMA 8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT II:
FUSIONS I ADQUISICIONS

TEMA

8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

1. La gestió del desenvolupament extern
Bibliografia bàsica

2. Raons

de

la

proliferació

d’operacions
Guerras, L. A. i Navas, J. E. (2007):

corporatives F&A

Dirección estratégica de la empresa.
Teoría y aplicaciones. Thomson-Civitas,

Madrid, 4a ed. Cap. 14.

3. Avantatges i problemes de les F&A
4. Aspectes clau de gestió
Nota:


Johnson, G.; Scholes, K. i Whittington,
R. (2010): Fundamentos de estrategia.
Pearson/Prentice-Hall, Madrid. Cap. 9.

Les diapositives s’han d’utilitzar com a guió de les exposicions, per
això no s’han d’entendre com a substitutes de les notes preses en les
sessions teòriques ni com a resums de la bibliografia recomanada.
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TEMA


8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

La decisió sobre la modalitat de desenvolupament es pot
donar tant en el nivell corporatiu com en el nivell competitiu
de l’estratègia, per al desenvolupament d’accions o per
aconseguir els objectius de nivell corporatiu i de nivell
competitiu
Estratègia global
o corporativa

Oficina corporativa

Decisió sobre la
modalitat de
desenvolupament

Divisió 2

Divisió 1

Estratègia
competitiva o
de negocis
Producció

Ad.

Comercial

Producció

Ad.
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TEMA



8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

L’empresa ha de decidir la modalitat de desenvolupament
entre diferents conjunts d’opcions estratègiques, que es
poden combinar i ser utilitzades simultàniament:




Desenvolupament intern o orgànic


Implica el creixement de l’empresa (fàbriques, treballadors,
inversions, etc.) a partir dels recursos i les capacitats propis



Requereix capacitat real per a créixer: recursos financers, humans i
tecnològics

Desenvolupament extern o fusions i adquisicions




Implica el creixement de l’empresa (fàbriques, treballadors,
inversions, etc.) a partir de recursos i capacitats aliens

Desenvolupament híbrid o aliances estratègiques


Implica el creixement de l’empresa (fàbriques, treballadors,
inversions, etc.) a partir dels recursos i les capacitats propis i d’uns
altres d’aliens
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TEMA

8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

1. La gestió del desenvolupament extern




Conjunt d’opcions estratègiques en què els recursos i les capacitats
necessaris per al creixement es desenvolupen adquirint una altra
organització o creant-ne una de nova com a fruit de la integració
d’uns altres que desapareixen
Opcions:




Fusió: opció estratègica mitjançant la qual dues o més empreses
decideixen dissoldre’s i unir els patrimonis per crear una nova empresa
amb una única estratègia, organització i cultura
Adquisició: opció estratègica que comporta la compra d’una altra
empresa


No hi ha adquisició si no s'assumeix el control estratègic i la direcció
estratègica de l’empresa comprada





D’una part del capital (=<100%)




Cartera de renda
Cartera especulativa

L’empresa adquirida es pot integrar, més o menys de pressa, en l’organització i la
cultura de l’adquirent, o pot no integrar-s’hi

Absorció (100%)


Normalment l’empresa absorbida s’integra, més o menys de pressa, en l’organització i
la cultura de l’absorbent
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TEMA

8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

2. Raons de la proliferació d’operacions corporatives F&A


Desenvolupament dels mercats financers
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TEMA

8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

2. Raons de la proliferació d’operacions corporatives F&A


Maduració globalització i industrial: caiguda taxa rendibilitat industrial
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TEMA

8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

2. Raons de la proliferació d’operacions corporatives F&A


Disminució de la taxa d’innovació radical: Huebner (2005)
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TEMA

8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

3. Avantatges i problemes de les F&A


Avantatges


Estalvi de temps




Racionalització de la indústria davant de la saturació de mercats




Possibilitat d’accés/desenvolupament de les capacitats necessàries per
al creixement d’una forma ràpida
Sectors madurs i en declivi

Millores en la posició competitiva


Adquisició de competidors



Adquisició de proveïdors o clients



Economies d’escala



Economies d’abast per aprofitament de sinergies potencials



Aprofitament d’oportunitats de mercat (empreses infravalorades o
amb un gran potencial de reestructuració)
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TEMA

8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

3. Avantatges i problemes de les F&A


Inconvenients i límits


Lleis antimonopoli i de defensa de la competència



Reversibilitat difícil



Compres no desitjades (indivisibilitat de l’opció de compra) /
escissions



Major complexitat de l’estructura empresarial resultant



Procés d’integració difícil


Cultures diferents



Estils de direcció



Estructures organitzatives



Unitats estratègiques de negoci (UEN)



Sistemes d’informació



Resistències dels treballadors
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TEMA

8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

4. Aspectes clau de gestió


Procés de desenvolupament d’opcions de creixement extern
Formulació de l’estratègia corporativa i competitiva

Determinació dels criteris d’adquisició/fusió

Anàlisi d’empreses objectiu potencials

Negociació de l’adquisició/fusió

Integració de les empreses fusionades o de l’adquirida
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TEMA

8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

4. Aspectes clau de gestió


Causes de fracàs més importants


Procés de formulació


Excessiu optimisme en la valoració de sinergies



Escassa avaluació de les dificultats de la integració



Preu de compra excessiu (p. ex. per OPA contra OPA, o per la
indivisibilitat de l’opció de compra)



Convertir la fusió o l’adquisició en un fi més que en un mitjà (motius
“no racionals”: ambigüitat de les expectatives, escalada del
compromís, fragmentació de tasques)



Procés d’implantació frustrat
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TEMA

8: MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT
FUSIONS I ADQUISICIONS

II:

COMPARACIÓ ENTRE LES MODALITATS DE DESENVOLUPAMENT

Control
autonomia

Selectivitat
creixement /
flexibilitat

Rapidesa del
creixement

Harmonia
cultural

Accés a
recursos
clau

Coherència
amb sectors
madurs

Creix. intern

+

+/–

–

+

–

–

F&A

+

–/–

+

–

+

+

Aliances

–

+/+

+

–

+

+

estratègiques
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ESTRATÈGIES CORPORATIVES
TEMA 9: DEFINICIÓ I CANVI DEL MODEL DE NEGOCI

TEMA 9: DEFINICIÓ I CANVI DEL MODEL DE NEGOCI

1. Relació entre empresa, direcció estratègica i
model de negoci

2. Concepte de model de negoci

Bibliografia bàsica
Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2012):
Generación de modelos de negocio.
Deusto, Barcelona, 4a ed.

3. Tècniques per al disseny del model de negoci

Nota:


Les diapositives s’han d’utilitzar com a guió de les exposicions, per
això no s’han d’entendre com a substitutes de les notes preses en les
sessions teòriques ni com a resums de la bibliografia recomanada.
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TEMA 9: DEFINICIÓ I CANVI DEL MODEL DE NEGOCI
1. Relació entre empresa, direcció estratègica i model de negoci


El model de negoci sorgeix a partir de la reflexió d’una idea en
termes de formulació empresarial


Constitueix una primera aproximació a la viabilitat de la idea i la
base del pla estratègic



En el seu origen es troba el creixement de la xifra de negoci
mitjançant Internet i les oportunitats de noves formes de
negoci que les innovacions tecnològiques promouen
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TEMA 9: DEFINICIÓ I CANVI DEL MODEL DE NEGOCI
2. Concepte de model de negoci
Un model de negoci descriu formalment la lògica amb la qual una
organització crea, entrega i captura valor; la lògica del seu negoci, de la
seua manera d’obtenir beneficis

ENTORN
0INFRAESTRUCTURA

MODEL DE NEGOCIS
CLIENT

OFERTA

Activitats
clau
Aliances
clau

Proposta
de
valor

Recursos
clau

Relacions
client

Clients

Canals de
distribució

PLA
D’EMPRESA

IDEA
VIABILITAT ECONÒMICA
Estructura de costos

Fonts d’ingressos
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TEMA 9: DEFINICIÓ I CANVI DEL MODEL DE NEGOCI
3. Tècniques per al disseny del model de negoci


Proposta de valor





Quin valor lliurem al client?



Quina necessitat estem satisfent?



Quin dels problemes del nostre client estem solucionant?

Descriu la proposta de valor específica per a cada segment


Novetat (relacionat amb tecnologia) - Millores en el producte o en la
prestació de serveis – Customitzar - Ajudar el client a realitzar un
treball – Disseny – Marca – Preu
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Client





Per qui estem creant valor?



Qui són els nostres clients més importants?

Descriu el o els diversos segments de clients als quals ens
dirigim. Per a cada segment:


Necessitats – Canals de distribució – Tipus de relació – Marges de
benefici – Característiques de l’oferta per les quals estan disposats a
pagar
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Relacions amb el client





Quin tipus de relació volem establir i mantenir amb el nostre client?



Com de costós és?



Com d’integrat està amb la resta del nostre model de negoci?

Descriu el tipus de relacions que es poden establir amb el client


Relació personal: relacions humanes – Relació personal dedicada –
Autoserveis – Serveis automatitzats – Communities: els clients es
relacionen entre ells – Cocreació
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Canals de distribució





Com estem contactant amb els clients ara?



Per quins canals prefereixen ser contactats?



Quin és el canal que millor funciona?



Quin és el més eficient?



Com els integrem amb la rutina dels clients?

Descriu com arribar al segment de clients mitjançant la
comunicació, la distribució i els canals de venda per a lliurar-los
la proposta de valor
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Fonts d’ingressos


Per què estan pagant els clients actualment?



Per quina proposta de valor estan realment disposats a pagar els
nostres clients?



Com estan pagant actualment?



Com preferirien pagar?



Quin és el percentatge de cada línia d’ingrés respecte als ingressos
totals?
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Fonts d’ingressos


Representa l’ingrés per cada segment de clients


Dos tipus d’ingressos:





Diferents maneres de generar ingressos, que tenen diferents
mecanismes de fixar el preu:










Pagament d’una vegada
Pagaments recurrents i pagaments per serveis postvenda

Venda d’objectes: cotxe
Pagament per ús d’un servei: telefonades, hotel
Pagament per subscripció: gimnàs
Préstec, rènting, lísing: ús d’objecte per un període de temps
Ús de llicència
Servei d’intermediació
Anunciants

Hi ha dos tipus de mecanismes per a fixar el preu:



Preu fixos: llista, característiques de l’oferta, per segment de mercat
Preus dinàmics: negociació, subhasta mercat
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Activitats clau


Quines activitats clau es requereixen realitzar per a poder fer la
nostra proposta de valor?





Quines activitats clau requereixen els nostres canals de distribució?



Quines activitats clau requereixen la relació amb el client?



Quines activitats clau requereixen les fonts d’ingrés?

Descriu les activitats més importants que ha de realitzar
l’empresa perquè el seu model de negoci funcione
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Recursos clau





Quins recursos clau requereix la nostra proposta de valor?



Quins recursos clau requereixen els nostres canals de distribució?



Quins recursos clau requereixen la relació amb el client?



Quins recursos clau requereixen les fonts d’ingrés?

Descriu els actius més importants que són necessaris perquè el
seu negoci funcione


Poden ser propis, llogats o comprats a uns altres
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Aliances clau





Qui són els nostres aliats clau?



Qui són els nostres proveïdors clau?



Quins són els recursos clau que estem adquirint dels socis?



Quines són les activitats clau que fan els socis?

Descriu la xarxa de proveïdors i socis que fa que el model de
negoci funcione
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Estructura de costos





Quins són els costos més importants del nostre model de negoci?



Quins són els recursos clau més cars?



Quines són les activitats clau més cares?

Descriu tot el cost en què incorre l’empresa per a desenvolupar
el seu model de negoci
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