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VII 

Presentació del rector 

La Universitat d’Alacant vol ser una universitat multilingüe amb personal i 
estudiants plurilingües actius, i això només és possible amb una bona formació 
en llengües, un component clau per a una universitat competitiva. Tot i que 
l’entorn més eficaç per a l’aprenentatge de les llengües és la immersió social o 
l’aprenentatge natural al si de la família, en l’àmbit escolar i universitari, 
aquests entorns es poden generar amb el tractament integrat de llengües i 
continguts. 
 
Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià (i en altres llengües) com un component molt positiu en la formació 
universitària dels futurs professionals que estudien en aquesta Universitat. És 
una obligació de la Universitat formar bons professionals que en un futur 
pròxim puguen exercir en valencià, en castellà i en anglès, o en qualsevol altra 
llengua.  
 
Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquest 
compromís de l’actual equip de direcció de la Universitat de preparar bons 
professionals. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de la 
Universitat puguen exercir de manera competent la seua professió en valencià 
hem de preparar bons professors que puguen impartir la docència en valencià i 
proporcionar materials de suport amb la millor qualitat possible. 
 
Un altre objectiu de la Universitat és promoure el coneixement en obert i 
facilitar i compartir recursos entre les universitats i els seus usuaris. Per això, 
aquests materials estan disponibles en edició digital i en el Repositori de la 
Universitat d’Alacant (RUA). 
 
L’edició de materials docents en valencià, l’autoarxivament en el RUA i 
l’impuls del coneixement en obert, són accions que formen part del 
desplegament d’una de les línies estratègiques de política lingüística: “Millorar 
i augmentar l’oferta de la docència en valencià i garantir-ne una bona qualitat 
lingüística” del Pla de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (BOUA 
de 5 de juliol de 2011). 
 
Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com a llengua d’ensenyament 
i aprenentatge han comptat amb el suport de la Generalitat Valenciana a través 
del conveni per a la promoció de l’ús del valencià. 
 

Manuel Palomar Sanz 
Rector 
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Introducció 
 

 

Aquest treball sorgeix com a conseqüència de la necessitat de completar el 
projecte iniciat amb el quadern Esquemes i exercicis d'autoaprenentatge 
d'Organització d'Empreses. L'adaptació dels nous títols a l'Espai Europeu 
d'Educació Superior ha obligat a efectuar profunds canvis en la metodologia 
docent que ens porta a transcendir la mera memorització de conceptes, induint  
l'estudiant a assumir un paper actiu en el seu propi aprenentatge. En aquest 
context es requereixen materials que permeten canalitzar l'esforç dels 
individus per aconseguir els coneixements i competències bàsiques necessàries 
per dirigir una empresa. Per aquest motiu el llibre de text ha de transformar-se 
en un recurs didàctic que potencie bons hàbits de treball i sostinga tot aquest 
canvi pedagògic en el qual la utilitat del “saber” no té sentit sense el “saber 
fer” i el “saber estar”. 
 
La direcció d'empreses consisteix, bàsicament, a configurar el futur de 
l'organització i integrar-ne les diferents parts per a aconseguir els objectius. 
Intentar ensenyar això en una aula amb grups relativament nombrosos 
d'alumnes de primer curs resulta francament complicat. Amb la comesa de 
suavitzar aquesta dificultat, en els últims anys s'han publicat nombrosos 
manuals que recolzen l'aprenentatge actiu conjugant la teoria i la pràctica i 
intentant, d'alguna forma, fer que l'estudiant comprenga de manera atractiva 
què és dirigir una empresa. No obstant això, la realitat és que aquests materials 
no es troben disponibles en valencià, de manera que l'estudiant que haja optat 
per aquesta línia lingüística es troba en franc desavantatge. Amb aquest 
manual tractem de pal·liar el problema tant per als estudiants de carreres 
directament relacionades amb la direcció d'empreses (estudiants 
d'Administració i Direcció d'Empreses, Econòmiques o Turisme i 
Administració d'Empreses) com per a alumnes que pretenen tenir una visió 
general de la realitat empresarial (Turisme, Relacions Laborals o enginyeries). 
 
Amb un llenguatge senzill i de fàcil seguiment per a les persones que 
s'apropen per primera vegada a aquesta disciplina, tractarem de proporcionar 
els conceptes fonamentals de l'administració, iniciant  l'alumne en la reflexió 
sobre els reptes que comporta la direcció de les organitzacions. 
 
Cada capítol s'inicia amb els objectius d'aprenentatge del capítol. 
L'aconsellable seria que l'alumne transformara aquests objectius en qüestions 
que hauria de ser capaç de respondre en acabar d'estudiar el capítol. 
Seguidament, es mostra un mapa conceptual que pretén presentar els termes 
clau que familiaritzen l'estudiant amb la terminologia pròpia de l'administració 
d'empreses i orientar en l'estudi del tema. Una vegada realitzades aquestes 
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activitats preliminars es desenvolupa el capítol de manera il·lustrativa 
recorrent a l’ús d'exemples que en faciliten la comprensió. En acabar 
l'exposició teòrica del capítol es plantegen una sèrie d'activitats 
d'autoaprenentatge que, juntament amb les propostes en el quadern 
d’Esquemes i exercicis d'autoaprenentatge d'Organització d'Empreses, han de 
despertar el seu esperit crític i millorar la seua capacitat d'anàlisi i avaluació 
d'informació per a la presa de decisions. Per a finalitzar el capítol es presenta 
la bibliografia i uns enllaços d'interès que ajuden a comptar amb una àmplia 
gamma de fonts d'informació economicoempresarial útil per a les comeses 
anteriors. 
 
El llibre es divideix en vuit capítols. El primer analitza els aspectes 
fonamentals de l'economia de l'empresa. En ell s'introdueixen conceptes i 
principis bàsics de la ciència econòmica de l'empresa tals com els principis 
d'equilibri, els conceptes d'organització, empresa, empresari i sistema de 
direcció i l'evolució de les diferents teories de l'organització. El segon se 
centra en l'activitat bàsica de la direcció: la presa de decisions. S’hi  presenten 
les decisions en l'empresa, el procés de presa de decisions, els tipus de 
decisions i els diferents enfocaments que orienten la presa d'aquelles. En el 
tercer capítol s'analitza l'entorn de l'empresa i les seues implicacions en la 
direcció de l'empresa, mentre que el quart es dedica a l'estratègia empresarial. 
En aquest capítol es presenta el concepte i elements de l'estratègia, els 
diferents tipus d'estratègia, les activitats que conformen el procés de 
planificació estratègica i algunes eines a les quals es pot recórrer en l'anàlisi 
estratègica. En el capítol cinquè s'aprofundeix en el sistema de direcció 
presentant els objectius de l'empresa i els sistemes de planificació, control i 
informació. En el capítol sisè, setè i vuitè es plantegen una sèrie de decisions 
estratègiques d'un calat especial. Així, en el capítol sisè s'introdueix el lector 
en l'essència de les decisions de localització i grandària. D'aquesta manera 
s'estudia la importància d'aquestes decisions,  els factors determinants de la 
localització, els models elementals per determinar la localització empresarial, 
el concepte de grandària, l'ocupació i l'anàlisi de cobertura. Finalment, en els 
capítols setè i vuitè s’assenten les bases de l'estructura i el disseny 
organitzatiu. En ells s'analitza des de les parts de l'organització, els 
mecanismes de coordinació i el funcionament del conjunt organitzatiu fins als 
paràmetres de disseny, els factors contingents i les diferents formes 
estructurals.     
 
Esperem que el contingut d'aquest manual contribuïsca a obtenir els 
coneixements i capacitats necessàries per dirigir els diversos tipus 
d'organitzacions als quals s'enfrontaran els futurs directius, màximament en 
uns moments on el canvi i la flexibilitat empresarial resulten essencials. 
 
   

Marcelino Lloret Llinares i Juan José López García 
Professors d'Organització d'Empreses i d’Economia Financera i Comptabilitat. 

Universitat d'Alacant, setembre de 2013 
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CAPÍTOL 1. FONAMENTS TEÒRICS DE 
L'ECONOMIA DE L'EMPRESA
 

OBJECTIUS D´APRENENTATGE DEL CAPÍTOL 

MAPA CONCEPTUAL 

1.1. LA CIÈNCIA ECONÒMICA DE L'EMPRESA: 
CONCEPTES I PRINCIPIS BÀSICS 

1.2. ORGANITZACIÓ I EMPRESA 

1.3. L'EMPRESARI: PROPIETAT I DIRECCIÓ 

1.4. CONCEPTE I ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 
DIRECCIÓ 

1.5. TEORIES D'ORGANITZACIÓ I DEL 
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 

ACTIVITATS D’AUTOAPRENENTATGE 

BIBLIOGRAFIA  

ENLLAÇOS D'INTERÈS 
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DEL 
CAPÍTOL 
 

 Poder definir l'economia de l'empresa i identificar el seu objecte 

material i formal. 

 Conèixer els principis en els quals se sustenta tota decisió empresarial. 

 Poder diferenciar els conceptes d'organització i empresa. 

 Saber definir els elements que conformen una empresa, les seues 

diferents accepcions i les funcions que exerceix. 

 Conèixer l'existència de diferents tipus d'empreses, cadascuna 

adequada al seu propi context. 

 Saber definir la figura de l'empresari i les característiques que 

actualment aquest ha de tenir. 

 Poder entendre el sistema de direcció com a coordinador de tots els 

subsistemes de l'empresa. 

 Ser capaç d'identificar i definir les funcions que desenvolupa la 

direcció d'empreses. 

 Conèixer l'evolució del pensament organitzatiu i la seua relació amb 

els canvis de l'entorn empresarial. 

 Ser capaç de caracteritzar l'empresa com un sistema obert. 
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1.1. LA CIÈNCIA ECONÒMICA DE 
L'EMPRESA: CONCEPTES I PRINCIPIS 
BÀSICS 
 

La ciència econòmica de l'empresa estudia l'esdevenir de la realitat 

empresarial (objecte material) i, per tant, com veurem al llarg d'aquest capítol, 

la de grups humans organitzats, sent la manera d'abordar aquesta anàlisi 

mitjançant la determinació de les lleis d'equilibri intern i extern (objecte 

formal). 

 

A partir d'aquesta breu introducció, podem assenyalar que l'economia de 

l'empresa pretén l'estudi del comportament de l'organització empresarial des 

d'una perspectiva interna i externa alhora, i això a causa de la seua innegable 

interacció, com a sistema obert que és, amb l'entorn que l’envolta. Aquesta 

estreta relació del sistema empresa amb el seu entorn és un dels pilars sobre els 

quals s'assenta precisament l'estudi de la direcció d'empreses. I és que, la 

matèria objecte d'estudi de l'economia de l'empresa és l'anàlisi del 

comportament de la direcció d'empreses (o directius) i del procés a través del 

qual aquests adopten decisions, ja que tota empresa, concebuda en la seua 

dimensió individual, requereix una adequada direcció que facilite la 

organització interna alhora que la adaptació a l'entorn. Bon exemple d'això és  

la recent publicació de resultats de la companyia Mercadona, que malgrat el 

moment econòmic de recessió que experimenta l'economia espanyola, ha sigut 

capaç de créixer durant l'últim any en facturació, plantilla i resultats. 

 

Precisament, aquest equilibri, o el que s'entén com bona manera de dirigir 

una organització, és l'enfocament tradicional al voltant d'un comportament 

racional o optimitzador, on qualsevol decisió que es prenga busca maximitzar 

alguna cosa (benefici, facturació, utilitats, etc.) o minimitzar una altra cosa 

(costos, pèrdues, etc.). No obstant això, qualsevol ésser humà i, per tant, 

qualsevol càrrec directiu (o decisor) es veu embolicat en una dificultat 

extrema. D'una banda, per a processar tot el necessari per a prendre la millor 

decisió, sobretot en un moment com l'actual on els mitjans per a obtenir 

informació són quasi infinits. D'una altra banda, per la dificultat de conjugar 
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els interessos dels diferents grups d'interès que componen una organització
1
 

(stakeholders, en terminologia anglosaxona). Aquest escenari és el que va 

portar a l'Economista Herbert Simon, premi Nobel en 1978 per l'Acadèmia 

Sueca, a encunyar el terme de racionalitat limitada. Això implica que un 

decisor, a l'hora de prendre les seues decisions, busque un objectiu de 

satisfacció més que una situació òptima. És a dir, busque una bona xifra de 

costos, vendes, resultats, utilitats, etc. encara que no siga la millor possible per 

a cap d'aquests grups d'interès. 

 

En aquesta línia, hi ha alguns principis en els quals s'assenta l'equilibri 

econòmic de l'empresa o, si ho volem dir d'una altra manera, el bon 

comportament de tot càrrec directiu. Aquests són els següents: 

 

Productivitat. En primer lloc, qualsevol directiu ha de prendre decisions o 

planificar les seues ordres de treball per a aconseguir la major productivitat 

possible. Aquest principi significa relacionar la producció obtinguda amb els 

recursos de tota índole utilitzats, siga quina siga l'àrea funcional en la qual 

s'obtinga aquesta producció. Per tant, tot el que es faça i decidisca en qualsevol 

organització ha de fer-se des del prisma d'intentar aprofitar al màxim els 

recursos físics, financers o humans disponibles. 

 

Economicitat. El segon principi sobre el qual s'assenta el bon fer de la 

direcció d'empreses és l'economicitat. En el principi de productivitat pretenem 

plantejar la necessitat de no balafiar recursos. Per la seua banda, el que es 

pretén en aquest principi és racionalitzar la producció i els recursos utilitzats 

des d'una perspectiva econòmica, és a dir, relacionar d'una manera coherent els 

recursos en termes econòmics (costos) i la producció obtinguda i posada al 

mercat amb aquests recursos (vendes). La bona gestió d'aquestes partides 

permetrà que l'empresa aconseguisca una xifra adequada de beneficis. 

 

Rendibilitat. El tercer principi és el principi de rendibilitat o relació que 

existeix entre els resultats empresarials, per exemple l'EBITDA o benefici brut 

(beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització), el benefici 

                                                 
1Treballadors, directius, propietaris, inversors, clients, competidors, proveïdors, estat, 

associacions empresarials, industrials o professionals, mitjans de comunicació, sindicats, 
famílies, etc. 



16 Organització d’empreses  

 

 

 

net (o resultat obtingut després de deduir totes les partides anteriorment 

assenyalades per al benefici brut), i alguna magnitud de capital usat, per 

exemple actiu total, patrimoni net o net patrimonial, etc. L'expansió de 

l'empresa i l'entrada de nous inversors dependrà no només de la xifra de 

resultats que l'empresa obtinga, sinó també de la rendibilitat que aquesta 

oferisca. 

 

Organització. El quart principi en el qual han de recolzar-se totes les 

decisions adoptades en el si d'una empresa és el d'organització. Qualsevol 

treballador en una organització ha de saber quines tasques exercir, com 

exercir-les i a través de quins mitjans aconseguirà que el seu treball estiga 

coordinat amb el que desenvolupen tots els llocs amb els quals es relaciona. 

Per tant, tota organització precisarà d'una estructura que permeta que el treball 

es faça de la millor manera possible darrere del compliment dels seus objectius 

i en conseqüència del seu èxit al mercat. 

 

Innovació. El cinquè principi sobre el qual s'assenta l'equilibri econòmic de 

tota empresa és el d'innovació. Com tindrem oportunitat de destacar al llarg 

d'aquest manual, tot el que una empresa fa ho realitza perseguint una constant 

adaptació a l'entorn. Aquest objectiu requereix d'una recerca constant de noves 

maneres de fer les coses. És a dir, l'empresa necessita buscar noves matèries 

primeres que li permeten obtenir els seus productes en millors condicions de 

costos o qualitat, necessita repensar la manera de produir, la forma de 

gestionar els recursos financers, els  productes o la manera de vendre'ls als 

seus clients. 

 

Aquesta actitud proactiva de recerca de la innovació permanent li permetrà 

afrontar en millors condicions la rivalitat en el sector en què competeix. Un 

bon exemple d'això és la manera en la qual Apple ha revolucionat el mercat 

informàtic, a través de la introducció de la seua tableta Ipad. Precisament 

aquesta arriscada aposta per redescobrir el mercat ja existent en el passat de les 

tabletes l’ha portat a ser líder en quota de mercat en aquest segment. No 

obstant això, aquesta posició dominant no el fa estar de braços creuats, més 

aviat al contrari, ja que ens trobem per la tercera generació de l'Ipad en la qual 

es milloren capacitats de processament, gràfiques, etc. Veiem, doncs, que 

malgrat ser el líder al mercat de les tableta, l'empresa no para de millorar o 
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“repensar” el producte, per satisfer les necessitats del client i posicionar-se 

millor davant de la competència. 

 

Creixement. L'últim principi és el de creixement o increment de la 

grandària de l'empresa. La globalització de l'economia ha obert una infinitat 

d'oportunitats alhora que amenaces a totes les empreses. Una empresa nacional 

pot diversificar-se a escala internacional d'una manera més senzilla com a 

conseqüència de la utilització d'una moneda única com l'euro, la reducció de 

les traves comercials o administratives a la instal·lació als mercats de 

destinació, etc. No obstant això, i al mateix temps, ha d'enfrontar-se a nous 

perills en facilitar aquestes condicions l'entrada al mercat nacional d'empreses i 

productes procedents de l'exterior. Aquesta obertura de les portes al comerç 

internacional està obligant més que mai que les empreses adopten una 

grandària apropiada per poder oferir nivells de competitivitat adequats. Aquest 

procés està portant que cada dia observem contínues reorganitzacions 

empresarials a través de fusions, adquisicions i fins i tot aliances. Entre 

aquestes podem destacar actualment les fusions o adquisicions que s'estan 

succeint en el sector financer i en el sector energètic espanyol i les aliances 

que empreses capdavanteres espanyoles com Cortefiel o Inditex estan duent a 

terme de la mà de socis locals en mercats incipients com el xinès. 

 

En conseqüència, a partir del que hem analitzat fins al moment i a manera 

de conclusió, podríem definir l'economia de l'empresa com una ciència social, 

preocupada pel comportament de grups humans, que analitza l'empresa com a 

ens individual, tractant d'estudiar i determinar els principis que regeixen el seu 

equilibri i les interrelacions que se succeeixen entre els seus elements i 

d'aquests amb l'entorn amb el qual es relaciona. 

 

1.2. ORGANITZACIÓ I EMPRESA 
 

 Com ja hem destacat en l'apartat anterior, la nostra principal preocupació és 

l'estudi de l'empresa i el comportament dels seus directius. De fet, la 

importància de les empreses i organitzacions és tal que qualsevol persona, des 

que naix, està envoltada d'elles. Naixem en un hospital, estudiem en col·legis, 

instituts i universitats, ens desenvolupem laboralment en empreses o 
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organitzacions, etc. Però, què entenem realment per empresa?. El diccionari 

ens dóna diverses accepcions per al terme. D'elles, destaquem les següents: (1) 

“Allò que s’emprén, propòsit que es posa en execució” i (2) “unitat mercantil o 

industrial que du a terme construccions, negocis o projectes, etc., generalment  

per a l’obtenció de beneficis econòmics.”. 

 

Com podem apreciar, una empresa constitueix un ens organitzat l'objecte 

del qual és desenvolupar una activitat més o menys complexa i arriscada, a 

través de la qual es persegueix un benefici. 

 

 No obstant això, junt amb  aquest terme també és freqüentment utilitzat, i 

fins i tot de manera indistinta, el d'organització, encara que entre ells, com a 

continuació explicarem, hi haja algunes diferències. 

 

  D'una banda, una organització és un grup organitzat de persones en el qual 

s'utilitzen una sèrie de recursos físics, tecnològics, financers i humans per a la 

consecució d'un fi, que pot ser lucratiu o no. Per la seua banda, una empresa és 

una organització amb un fi lucratiu, això és, obtenir beneficis i repartir-los 

entre els seus propietaris. 

 

En els dos conceptes podem observar algunes característiques comunes 

importants: 

1. Es componen d'un grup de persones que treballen de manera 

organitzada. Això és, hi ha una divisió del treball horitzontal (per 

funcions) i vertical (jeràrquica), alhora que s'utilitzen certs 

mecanismes per coordinar el treball. 

2. S'utilitzen un conjunt de recursos de naturalesa variada. 

3. Impliquen el desenvolupament d'una activitat amb una finalitat en 

comú. A més dels interessos o objectius propis dels diferents 

col·lectius d'una organització (treballadors, directius i propietaris), 

hi ha uns objectius en comú que expliquen l’esforç col·lectiu. 

 

Com s’aprecia, la principal diferència entre aquests dos conceptes vindria 

de la finalitat que persegueixen. Atenent a això, les organitzacions 

constitueixen un concepte més ampli que el d'empresa en recollir tant finalitats 

lucratives com no lucratives. Per exemple, Creu Roja Espanyola seria una 
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organització, ja que reuneix totes les característiques del terme, però com que 

té un fi social no podria ser qualificada d'empresa. Per la seua banda, Famosa 

(companyia líder en el sector del joguet a Espanya) seria una organització de 

naturalesa empresarial perquè persegueix la consecució d'un benefici lucratiu. 

 

 Centrant-nos de nou en el concepte d'empresa, podríem considerar-la com 

una realitat econòmica i social al mateix temps (figura 1.2.1). En aquest sentit, 

l'empresa és alhora una unitat de producció, financera, de decisió i 

sociopolítica. L'anàlisi d'aquestes perspectives parcials ens permet entendre les 

funcions i característiques que aquesta té com a realitat econòmica. 

 

Figura 1.2.1. L'empresa com a realitat econòmica i social 

 

 

 

En primer lloc, l'empresa és una unitat de producció en la mesura que 

utilitza un conjunt de recursos productius (matèries primeres, mà d'obra, 

màquines, energia, etc.) als quals afegeix valor o utilitat i així elabora béns o 

serveis amb els quals atendre les necessitats dels seus clients. Precisament, 

aquesta última consideració ens porta a destacar la necessitat d'usar factors de 

màrqueting per a facilitar la venda i arribada al mercat dels productes que 

elabora. 

 

Per la seua banda, l'empresa és també una unitat financera, en la mesura 

que aquesta necessita de recursos financers procedents de diferents fonts 

(pròpies i alienes) per atendre les necessitats corrents (pagament de salaris, a 

proveïdors, impostos, etc.) alhora que les necessitats d'inversió en nous 

recursos (mobiliari, màquines, vehicles, etc.). 

 

EMPRESAUNITAT
FINANCERA

UNITAT
SOCIOPOLÍTICA

UNITAT DE
DECISIÓ

UNITAT DE
PRODUCCIÓ

REALITAT ECONÒMICA

REALITAT SOCIAL
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En tercer lloc, l'empresa és una unitat de decisió, la qual cosa significa que 

totes les decisions preses en l'organització pels diferents càrrecs directius de 

les diferents àrees funcionals i nivells jeràrquics, persegueixen la finalitat de 

l'organització empresarial. Aquesta perspectiva d'estudi de l'empresa ens porta 

a destacar l'existència d'un “factor directiu”, el qual s'encarrega d'administrar o 

coordinar tots els recursos corporatius. Precisament amb tal fi la direcció 

d'empreses
2
 o factor directiu desenvolupa per al seu bon acompliment quatre 

funcions: planificar, organitzar, gestionar el grup humà que dirigeix i controlar 

(vegeu l'apartat 1.4). 

 

Finalment, és una unitat sociopolítica i com a tal és una comunitat 

d'interessos composta per diferents col·lectius (treballadors, directius i 

propietaris), cadascun amb els seus objectius personals i de grup, hi ha 

col·lectius que mantenen entre si relacions formals i informals, però on 

existeix una funció d'utilitat corporativa cap a on canalitzen els seus esforços 

de manera col·lectiva. A pesar que cada individu dins d'una organització 

persegueix els seus objectius personals (per exemple, tenir més temps lliure, 

guanyar més diners, créixer professionalment, etc.), o grupals per pertànyer a 

un col·lectiu (vegeu l'apartat 4.3), tota la plantilla d'una organització treballa, o 

ha de fer-ho, de manera coordinada per a aconseguir els objectius d'aquesta 

organització. 

 

D'altra banda, l'empresa és una realitat social, i com tal exerceix algunes 

funcions de caràcter social. En primer lloc, genera ocupació. En segon lloc, 

genera riquesa a través del valor afegit
3
 en favor dels treballadors i directius a 

través del salari, en favor de la propietat de l'empresa a través del benefici i en 

favor de l'estat en forma d'impostos. En tercer i últim lloc, l'empresa canalitza 

(o anticipa) la distribució de la renda, generant capacitat de pagament (per 

exemple als treballadors a través dels salaris perquè puguen consumir i 

realitzar inversions), sense que es conega amb absoluta certesa el resultat de 

l'activitat empresarial i per tant si aquesta activitat generarà beneficis. 

 

 Per a complir la seua finalitat, tota organització o empresa consta d'un 

conjunt d'elements. D'una banda, disposen d'un conjunt d'elements o recursos 

                                                 
2Management en terminologia anglosaxona. 
3El valor afegit és la diferència entre el valor dels outputs (preu) i el valor dels inputs o factors 

adquirits a altres unitats empresarials. 
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tangibles, bé en forma de recursos humans (propietaris, directius i operaris) o 

en forma de béns de contingut patrimonial (terrenys, instal·lacions, mobiliari, 

maquinària, sistemes informàtics, entre altres). D'altra banda, compten amb un 

conjunt d'elements immaterials, com poden ser la seua cartera de clients, les 

relacions de confiança amb els proveïdors, les aliances amb altres unitats 

empresarials, l'organització interna, la imatge que la seua marca té al mercat, 

el know-how adquirit a través de la experiència al mercat, etc. 

 

 Precisament, per materialitzar les seues finalitats, les organitzacions 

desenvolupen les activitats en unitats operatives. En aquest sentit, resulta 

apropiat diferenciar els termes de negoci, planta, societat i empresa. 

 

 Divisió, filial o negoci. Fa referència a la unitat tecnicocomercial, això és, a 

les diferents activitats o línies de negoci que desenvolupa la unitat empresarial. 

D'aquesta manera, mentre algunes empreses desenvolupen la seua activitat en 

un únic negoci, com puga ser el cas de l'empresa alacantina Famosa, l'única 

activitat de la qual és la del negoci del  joguet, altres empreses poden 

desenvolupar múltiples activitats diferenciades (o diversificades) com és el cas 

del grup cooperatiu basc Mondragón, que atén a tres negocis diferenciats 

(financer, industrial i de distribució). Cadascuna d'aquestes activitats requereix 

d'un conjunt específic i diferenciat de mitjans materials, humans, tècnics i 

comercials que la fa ser diferent de les altres (diferent matèria primera, procés 

productiu, mà d'obra, estratègia comercial, etc.). 

 

 Planta. Aquest concepte es refereix a la unitat física empresarial. Això és, 

al lloc físic en el qual es desenvolupa l'activitat. Per tal motiu, és habitual 

emprar, en funció de l'objecte social de l'empresa, altres termes sinònims, com  

centre de producció, fàbrica, factoria, establiment, tenda, delegació, 

magatzem, oficina, despatx, explotació, etc. 

 

Algunes empreses desenvolupen la activitat en una única planta, però 

moltes altres la poden realitzar en més d’una. Així, per exemple, podem 

apreciar com qualsevol entitat financera desenvolupa la seua activitat en 

diferents establiments o oficines bancàries. 
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 Societat. Es refereix al terme jurídic (o legal) de la unitat empresarial, és a 

dir, al que regula les relacions legals que hi ha entre els diferents propietaris de 

l'empresa (en el cas que hi haja més d'una persona que en tinga la propietat). 

Com a continuació explicarem que una empresa podrà adoptar personalitat 

jurídica pròpia a través d'empresa individual o societat mercantil. Així, la 

corporació Agrolimen SA s'ha convertit en un dels més importants grups 

empresarials familiars catalans, amb marques tan prestigioses i assentades al 

mercat com a Gallina Blanca (negoci d'alimentació), Ausonia (negoci 

d'higiene), Affinity (negoci d'alimentació per a mascotes) o Pans & Company 

(negoci del fast-food), activitats que desenvolupa jurídicament a través de 

diferents societats mercantils. 

 

 Grup d'empreses. En aquest context de diferenciació de termes, el 

concepte d'empresa agrupa les diferents divisions, plantes i societats, si és que 

hi haguera més d'una, sota la mateixa unitat estratègica o de decisió. 

Precisament, amb l'objecte de ser un poc més aclaridor, és habitual usar els 

termes de companyia, grup empresarial, corporació, holding, etc. Per a fer 

referència a una empresa sota el paraigua de direcció de la qual hi ha una o 

diverses activitats, plantes i societats. En aquest sentit, és important destacar 

que qualsevol empresa és dinàmica al llarg de la seua vida, fet que significa 

que des que una empresa naix se succeeixen constants canvis en les seues 

activitats tecnicocomercials, físiques, jurídiques i estratègiques. És habitual, 

per tant, que qualsevol grup empresarial al llarg de la seua vida incorpore, 

adquirisca, venga o tanque negocis, plantes o societats. Fins i tot és habitual 

trobar-nos amb casos d'empreses que reorienten la seua activitat estratègica. 

Per exemple, el grup valencià Nefinsa (actualment propietària d'un percentatge 

proper al 80% de l'empresa de materials de construcció Uralita i d'un 

percentatge aproximat del 75% de l'empresa d'aviació regional Air Nostrum) 

ha vist al llarg de la seua vida reconduïda la seua orientació estratègica, 

sobretot si ens referim als seus orígens en 1917 com a fundadora de 

Valenciana de Cementos Portland. 

 

Una vegada ens hem aproximat al concepte d'empresa, cal detenir-nos a 

analitzar els tipus d'empresa. Per a fer-ho, utilitzarem diferents criteris de 

classificació, que exposem a continuació. 
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1. Propietat. Atenent a aquest criteri, podem diferenciar entre (1) 

empreses privades, el capital de les quals és propietat de persones 

físiques i jurídiques privades, (2) empreses públiques, el capital de 

les quals, ja siga íntegrament o parcialment, és propietat de les 

administracions públiques (nacionals, regionals, provincials o 

municipals) i on la seua influència sobre les decisions que en elles 

es prenen és dominant, i (3) empreses mixtes, que es caracteritzen 

perquè el capital no està en mans completament de les 

administracions públiques ni en mans privades. 

2. Sector.  Atenent a aquest criteri, les empreses poden desenvolupar 

l’activitat en el sector primari o explotació de recursos naturals 

(ramaderia, agricultura, pesca i silvicultura,
4
 excloent l'activitat 

minera), en el sector secundari o industrial, i en el sector terciari o 

de serveis. 

3. Grandària. Amb l'objecte d'unificar els criteris per a definir les 

petites i mitjanes empreses (PIMES), la Comissió Europea ha 

establit una recomanació als estats membres que podem resumir 

de la següent manera (recomanació de la Comissió Europea de 

06/05/2003, Diari Oficial núm. L 124 de 20/05/2003 pàg. 36-41):
5
 

3.1.  Empresa gran, aquella amb una plantilla superior als 250 

empleats, un volum de facturació superior als 50·10
6
€ i un 

volum d'actius superior a 43·10
6
€. 

3.2.  Empresa mitjana, aquella amb una plantilla entre 249 i 50 

empleats, un volum de facturació entre 50·10
6
€ i 10·10

6
€ i 

un volum d'actius entre  a 10·10
6
€ i 43·10

6
€. 

3.3.  Empresa petita, aquella amb una plantilla 49 i 10 

empleats i un volum de facturació i d'actius entre 2·10
6
€ i 

10·10
6
€. 

3.4.  Microempresa, aquella amb una plantilla inferior a 10 

empleats i un volum de facturació i actius inferior a 

2·10
6
€. 

4. Àmbit d'actuació comercial. Les empreses poden atendre a una 

localització comercial (lloc d'ubicació dels seus clients) local, 

comarcal, provincial, regional, nacional, internacional, etc. 

                                                 
4Fa referència a l'explotació forestal. 
5Per a catalogar-se d’una manera o d’una altra és prou de complir dos dels tres criteris 

plantejats. 
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5. Forma jurídica. Podem distingir entre empreses individuals, que 

són aquelles empreses propietat d'una persona física i on hi ha 

identitat entre empresa i persona física, i societàries, on un o 

diversos socis aporten capital i/o treball a un patrimoni col·lectiu 

per a desenvolupar una activitat empresarial sense que hi haja 

identitat entre la personalitat de les persones físiques i les de la 

societat. 

 

En aquest sentit, i atenent als criteris de classificació descrits anteriorment i 

sense ànim de ser exhaustius en l'anàlisi jurídica dels elements que els 

caracteritzen, anem a descriure l'empresa privada tant individual com 

societària i l'empresa pública. 

 

L'empresa individual es caracteritza fonamentalment perquè la personalitat 

jurídica de l'empresa coincideix amb la personalitat física de l'empresari. És, 

per això pròpia d'empreses de dimensió reduïda. Els seus principals avantatges 

estarien associats amb les de qualsevol petita empresa, això és, la flexibilitat 

estratègica i organitzativa al no comprometre fortes inversions en equipament i 

en personal. Aquestes característiques faciliten la ràpida adaptació a l'entorn i 

l'agilitat en la presa de decisions, atès que la direcció empresarial recau sobre 

el mateix empresari individual. Per la seua banda, els inconvenients també són 

aquells associats amb empreses de petita grandària. En primer lloc, una 

excessiva concentració de riscos per fet de coincidir, com hem assenyalat 

anteriorment, la personalitat de l'empresa i de l'empresari. Aquest respon amb 

el seu patrimoni personal dels compromisos de l'empresa individual de la qual 

és propietari. En segon lloc trobem problemes de direcció empresarial 

relacionats amb la baixa formació en aquesta matèria de l'empresari individual. 

En tercer lloc, aquestes empreses tenen dificultats per captar recursos del 

mercat financer, a causa de les característiques de la seua grandària i a la poca 

garantia que ofereixen. En quart i últim lloc, hem de dir, que en aquest tipus 

d'empreses és on es poden manifestar alguns problemes socials, com pitjors 

condicions de treball o l'economia submergida. 

 

Quan el projecte empresarial requereix més recursos financers, en moltes 

ocasions procedents de diversos socis, i aquests volem limitar  els seus riscos 

patrimonials, és habitual que la fórmula jurídica utilitzada siga la de societats 
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mercantils. En aquestes societats, la personalitat jurídica de l'empresa és 

diferent de la dels socis. 

 

D'entre totes les formes societàries actualment disponibles en el nostre 

ordenament jurídic, les més habituals són la societat limitada, la societat 

anònima, la societat cooperativa i la societat laboral (limitada i anònima).
6
 Els 

principals avantatges de les societats mercantils són quatre. En primer lloc, con 

que normalment són més grans que una empresa individual, disposen d'un 

capital superior al d'aquesta. En segon lloc, la responsabilitat teòrica dels socis 

es limita a l'aportació d'aquests al capital social, sent aquesta aportació el 

màxim que podrien perdre en el cas que l'empresa no tinga èxit. En tercer lloc, 

la direcció de les empreses sol ser més professional, com a conseqüència de la 

major grandària. Finalment, tenen més facilitat, sobretot les societats anònimes 

que cotitzen en borsa, per a transmetre (o vendre) la totalitat o part de la 

societat.  

 

Pel que fa als inconvenients, podem assenyalar en primer lloc que la major 

grandària de l'empresa fa que apareguen col·lectius amb interessos 

contraposats (propietaris, directius i operaris), cadascun dels quals disposa 

d'informació asimètrica, això és, de més i millor informació depenent de la 

seua posició de poder dins de l'organització. D'altra banda, les societats 

mercantils han de complir més formalismes legals, com puga ser, per exemple, 

un nombre mínim de socis, un capital mínim, la seua constitució davant notari 

i la inscripció en el registre mercantil. 

 

 Dins de les societats mercantils, cada vegada és més important el paper de 

les denominades empreses d'economia social, i dins d'aquestes les societats 

cooperatives i laborals.
7
 La configuració actual de l'economia social ve 

establida per  la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social (BOE de 30 de 

març de 2011, pàgs. 33023-33033). Aquesta llei defineix l'economia social 

com el conjunt d'activitats econòmiques i empresarials, que en l'àmbit privat 

duen a terme aquelles entitats que persegueixen bé l'interès col·lectiu dels seus 

                                                 
6Es pot consultar en l'Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es) estadístiques d'empreses per 

estrat d'assalariats i condició jurídica, empreses per província i condició jurídica, empreses per 

condició jurídica, activitat principal (grups CNAE93) i estrat d'assalariats, o empreses per 

condició jurídica, activitat principal (grups CNAE 2009) i estrat d'assalariats, entre unes altres. 
7Poden consultar-se algunes estadístiques sobre la importància creixent de l'Economia Social 

(nombre d'entitats, persones relacionades amb l'Economia Social, volum de facturació, etc.) en 

la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social, CEPES (www.cepes.es). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf#_blank
http://www.ine.es/
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integrants, bé l'interès general econòmic o social, o tots dós. De fet, les 

empreses d'economia social són un clar exemple de com poder conjugar els 

alts nivells de competitivitat exigits a l'empresa actual amb el comportament 

ètic i la responsabilitat social. Aquestes societats mercantils faciliten 

l'autoocupació, la participació en l'empresa del soci i el desenvolupament 

econòmic i social. 

 

Les societats cooperatives. La cooperativa és una forma d'organització 

empresarial basada en una estructura i un funcionament democràtics. La seua 

activitat es desenvolupa atenent als principis cooperatius, acceptats i regulats 

en els àmbits autonòmic, estatal i internacional: l'adhesió voluntària i oberta 

dels socis, la gestió democràtica, la participació econòmica dels socis, 

l'educació, formació i informació i l'interès per la comunitat. 

 

Les societats laborals. Són aquelles en les quals, com succeeix en les 

cooperatives, el capital social pertany majoritàriament als treballadors, podent 

adoptar la forma jurídica de societat anònima (SAL) o limitada (SLL). 

 

Els principals avantatges que podríem destacar d'aquestes formes 

societàries serien les següents. En primer lloc, la col·laboració de diversos 

socis permet l'obtenció d'economies d'escala, això és, reduccions de costos 

relacionades amb l'increment de la grandària de l'empresa (menors preus de 

compra, costos de producció, costos financers, costos comercials, etc.). En 

segon lloc, els socis s'impregnen dels valors culturals de l'empresa en ser al 

mateix temps treballadors d’aquesta. En tercer lloc, el fet que els treballadors 

siguen socis afavoreix l'automotivació a l'hora d'afrontar els projectes i les 

situacions difícils. El quart avantatge seria la participació dels treballadors en 

els resultats empresarials. En cinquè i últim lloc, les societats d'economia 

social gaudeixen de certs beneficis fiscals referits fonamentalment als tributs 

locals, a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 

(ITP i AJD) i a l'impost de societats. 

 

Quant als inconvenients de les societats d'economia social podríem 

assenyalar els següents. En primer lloc, els problemes d'autoritat i disciplina 

que es pot produir amb els treballadors que al mateix temps són socis i 

propietaris de l'empresa. En segon lloc, el desinterès o falta de motivació dels 
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treballadors que no són socis per incrementar la productivitat i els resultats de 

l'empresa. En tercer lloc, els condicionaments legals que regulen els dós tipus 

de societats limiten o poden limitar el seu creixement. Per exemple, en les 

societats laborals la majoria del capital, això és, el 51% ha d'estar en mans dels 

treballadors. De la mateixa manera, per exemple en les societats cooperatives 

els socis entren o ixen de la societat (principi de portes obertes) però no poden 

transmetre la qualitat de soci. Precisament, aquesta última característica al 

costat d'altres pròpies de la societat cooperativa com la de tenir el mateix dret 

de veu i vot amb independència del capital aportat al capital social, l'entrada de 

nous cooperativistes en igualtat de drets que els antics socis als recursos de la 

cooperativa, etc. fan que puguen arribar a convertir-se en un verdader obstacle 

i desanimar futures inversions. 

 L'últim tipus d'empresa que estudiarem és l'empresa pública. Com ja 

definim, aquesta és aquella la propietat i el control de la qual recau sobre 

l'administració pública. 

Si ens circumscrivim a l'empresa pública espanyola, aquesta s'articula al 

voltant de dos grans grups: la Societat Estatal de Participacions Industrials 

(SEPI) i la Direcció General del Patrimoni de l’Estat (DGPE). 

El Grup SEPI, dependent de l'administració estatal, està compost 

actualment per un grup d'empreses molt diversificat pels seus objectes socials: 

mineria, construcció naval, comunicació, distribució alimentària, gestió 

d'infraestructures, tabac, promoció empresarial, transformació agrària i medi 

ambient, oci, nuclear i serveis varis. L'estructura de Grup SEPI s'organitza, 

principalment, entorn d'empreses en reconversió i liquidació (per exemple, el 

grup Hunosa), aquelles que instrumenten polítiques d'interès públic (per 

exemple, el grup de comunicació EFE), les orientades a mercats competitius 

(per exemple, l'Hipòdrom de la Zarzuela), i a participacions minoritàries en 

altres companyies (per exemple, Iberia). 

La Direcció General del Patrimoni de l’Estat (DGPE), que també depèn de 

l'administració estatal, té atribuït el control de l'altra part de les empreses que 

componen el sector públic estatal. Les societats del Grup Patrimoni integren 

principalment un grup heterogeni d'empreses públiques enquadrades en sectors 

no industrials, que operen com a instruments flexibles en l'execució de 
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polítiques públiques singulars, o com a eines al servei de les polítiques dels 

departaments als quals estan funcionalment adscrites. Entre elles, podem 

destacar empreses de prestació de serveis (per exemple, Paradores de Turismo, 

la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos o la Sociedad Estatal de Loterias y 

Apuestas del Estado), empreses d'inversió (per exemple, Aguas de la Cuenca 

del Ebro) o empreses d'activitats culturals (per exemple, la Societat Estatal 

d’Acció Cultural). 

L'estructura de l'actual empresa pública espanyola ens posa clarament de 

manifest que la seua finalitat pot ser molt diversa, incloent-hi la cerca de 

finalitats lucratives. 

En un moment com l'actual en el que s'exigeix al sector públic un major 

nivell de contenció de la despesa pública i, en conseqüència, una millor 

administració dels recursos públics, se sol criticar d’aquest tipus d'empresa la 

falta d'eficiència i la defensa d'interessos aliens a la seua finalitat. En aquest 

sentit, una possible solució als  problemes seria una direcció més professional i 

eficient, seguint criteris similars als de qualsevol empresa privada. No obstant 

això, aquest possible traçat es veu coartat principalment pel propòsit i el 

control públic, en moltes ocasions poc clar, la composició de l'empresa pública 

per un conjunt d'empreses gens relacionades entre si i entre les quals és difícil 

aconseguir sinergies o complementarietats, i la falta d'estímuls a la direcció 

d'aquestes empreses a causa de la seua naturalesa pública. 

 

1.3. L'EMPRESARI: PROPIETAT I DIRECCIÓ 
 

 Un concepte estretament lligat al d'empresa és el de la figura de l'empresari. 

Així, de la mateixa manera que el concepte d'empresa ha anat evolucionant al 

llarg del temps adaptant-se a les condicions imperants al mercat a cada 

moment, la figura de l'empresari ha evolucionat al mateix temps que aquest. 

 

 En aquest sentit, i sense ànim de fer una anàlisi històrica exhaustiva de la 

figura de l'empresari, sí que ens resulta convenient analitzar succintament 

alguns enfocaments històrics sobre aquesta figura. Cadascun d'ells, ens 

permetrà entendre els rols que en una situació determinada compleix aquest. 
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 L'empresari com a capitalista. Els economistes clàssics encapçalats per 

Adam Smith (1776) van prestar poca atenció a l'estudi de l'empresa i de 

l'empresari. Per a ells, aquest era el propietari dels mitjans de producció i com 

a tal no tenia cap altre paper en l'esdevenir de l'empresa. 

 

 L'empresari com a persona de negocis. El seu màxim exponent és 

Richard Cantillon (1755). Per a aquest autor, l'empresari és aquella persona 

que compra matèries primeres a preus concrets, les transforma en productes 

que ven a preus incerts. En conseqüència, l'empresari rep una retribució incerta 

com a derivada del risc que porta implícita la seua actuació. 

 

 L'empresari com a coordinador de factors. Jean Baptista Say (1803), 

com a autor més representatiu d'aquest corrent, diferencia la funció (o rol) del 

capitalista de la funció (o rol) d'empresari. L'empresari com a tal és aquella 

persona que assumeix la direcció de l'empresa, mentre que el capitalista és el 

que assumeix el risc de les possibles pèrdues que genere  l'activitat 

empresarial. 

 

 L'empresari control. Alfred Marshall (1890) segueix la línia defensada 

per l'enfocament anterior, segons la qual l'empresari és la persona que 

interpreta els desitjos dels consumidors per a convertir-los en productes que 

puguen satisfer aquestes necessitats, al mateix temps que dirigeix els factors de 

producció. 

 

 L'empresari risc. Frank. H. Knight (1921) torna com ja va fer algun 

enfocament precedent a descarregar sobre l'empresari la principal funció 

d'assumir el risc de l'activitat empresarial. Per a ell, l'empresari rep una renda 

residual incerta o benefici com a remuneració del risc que assumeix. 

 

 L'empresari innovador. Schumpeter (1911) assenyala que la principal 

funció de l'empresari és la d'innovar, mentre que la funció del capitalista seria 

la d'arriscar. Precisament, la introducció d'una innovació proporciona a 

l'empresari una situació de monopoli temporal que li permet obtenir uns 

beneficis extraordinaris. Aquesta situació es mantindrà fins que altres 



30 Organització d’empreses  

 

 

 

empresaris copien o imiten aquesta novetat, tornant-se de nou a una situació 

d'equilibri al mercat. 

 

 L'empresari com a tecnoestructura. L'empresari tecnòcrata de J. K. 

Galbraith (1967) és propi de l'empresa actual, gran i diversificada. Segons 

aquest enfocament, la figura de l'empresari no és alguna cosa individual sinó 

que la direcció de l'empresa actual recau sobre un grup de tècnics especialistes 

en diferents matèries (producció, màrqueting, finances, jurídic, sistemes 

d'informació, etc.). 

 

 Aquesta breu anàlisi històrica ens ha permès observar els diferents rols que 

poden ser assignats a l'empresari, podent recaure sobre una única persona o 

sobre vàries. Així, és possiblement fàcil associar en alguna gran empresa, com 

per exemple Inditex en la figura d'Amancio Ortega, el rol de propietari, 

directiu i fins i tot innovador, però també és possible observar moltes altres 

grans empreses on és difícil associar tots aquests rols en una única persona. 

Això es deu al repartiment dels diferents rols en diferents individus. De la 

mateixa manera, és possible trobar-nos amb aquesta coincidència de rols en 

una única o en poques persones en empreses de poca grandària. En aquest 

sentit, i amb ànim d'intentar definir de la manera més aproximada possible el 

que es podria entendre actualment per empresari, resulta convenient 

diferenciar dos conceptes: la propietat i la direcció. Ells ens ajudaran a 

descriure el que al nostre entendre podria ser l'empresari en l'economia actual. 

 

 D'una banda, la propietat d'una empresa és la persona o conjunt de persones 

titulars de l'empresa, això és, fundadors, hereus (en el cas d'una empresa 

familiar) o adquirents. D'una altra banda, la direcció de l'empresa és la persona 

o persones que prenen les decisions en l'empresa perquè aquesta actue amb 

eficàcia i eficiència. 

 

 Atenent a aquestes dues definicions i a la figura 1.3.1, podem observar com 

l'empresari en l'economia actual seria aquella persona que en un sentit 

individual (una única persona) o plural (diverses persones), amb 

independència del seu gènere, uneix els rols de propietari i directiu. Així, si 

una persona només té la propietat de l'empresa, però sense intervenir en el seu 

esdevenir estratègic, pot ser considerada únicament inversor, ja que la seua 
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única intenció és obtenir guanys de capital, venent les seues participacions en 

l'empresa a un preu superior al que les va comprar, i guanys corrents, a través 

del repartiment de dividends. Per la seua banda, aquell individu o individus 

que únicament tenen les funcions de direcció, havent estat contractats per 

compte d'altri, tindrien únicament el qualificatiu de directius. És, precisament, 

en la conjunció d'aquests dos conceptes on ens trobem amb l'empresari, tal 

com nosaltres l’entenem. 

 

Figura 1.3.1. Concepte d'empresari en l'economia actual 

 

 

 

 

 

 

 

 No obstant això, aquesta definició no intenta ser una definició precisa del 

que s'entén per empresari, ja que aquesta, com a figura associada al concepte 

d'empresa, difereix atenent a l'enorme heterogeneïtat empresarial que hi ha en 

l'actualitat (segons la grandària, sector o sectors en els quals participa, formes 

jurídiques, etc.). Precisament, la complexitat de l'entorn que envolta les 

empreses actuals aconsella que almenys es ressalten alguns atributs que hauria 

de tenir l'empresari en aquest context. En primer lloc, ha de tenir capacitat de 

lideratge, això és, ha de ser capaç de motivar i influir el seu personal sense 

necessitat de fer ús de la seua autoritat formal o jeràrquica. En segon lloc, ha 

de ser un expert estrateg, cosa que significa que ha de pensar en la viabilitat 

del seu negoci a llarg termini. En tercer lloc, ha de tenir una clara orientació 

cap al mercat i cap al client, com un altre dels elements que faciliten 

l'adaptació del seu negoci a l'entorn. En quart lloc, ha de ser un bon 

comunicador tant dins de l'organització com cap a fora (clients, proveïdors, 

competidors, ens públics, etc.). I finalment, ha de tenir una gran capacitat de 

negociació i de resolució de conflictes tant de portes endins com cap al seu 

entorn. 
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1.4. CONCEPTE I ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA DE DIRECCIÓ 
 

 Al llarg d'aquests primers epígrafs hem anat destacant en diversos 

contextos la importància del sistema de direcció o administració de l'empresa. 

Des d’aquesta perspectiva hem ressaltat, per exemple, l'empresa com a unitat 

de decisió o l'empresari com una figura que ha de complir, entre altres 

aspectes, el rol de directiu. Però, què entenem per administració o direcció 

d'empreses? En una primera aproximació, podríem assenyalar que quan 

utilitzem aquest terme ens podem referir fonamentalment a dues coses: 

persones o funcions. Així, quan ens referim a l'administració de l'empresa en 

un sentit personalista, estem parlant dels directius,
8
 això és, aquelles persones 

que dirigeixen l'empresa (o organització) o una unitat organitzativa dins d'ella 

(unitat de negoci, departament, taller, secció, torn, etc.). Com a conseqüència 

de dirigir l'organització o una part d'ella, els directius tenen subordinats sota la 

seua responsabilitat. D'altra banda, també utilitzem el terme per fer referència 

al conjunt de funcions o activitats desenvolupades pels directius de qualsevol 

organització lucrativa o no, i l'objecte del  qual és administrar els recursos 

corporatius. 

 

 Si analitzàrem el comportament de qualsevol directiu, podríem veure que 

aquests desenvolupen variades tasques al llarg de qualsevol dia de treball, com 

per exemple mantenir reunions (amb clients, proveïdors, subordinats, 

superiors, etc.), llegir i elaborar informes, llegir i respondre correus 

electrònics, atendre telefonades, donar ordes de treball, fer inspeccions visuals, 

etc. Aquest escenari es produeix en qualsevol organització, amb  

independència de la  finalitat lucrativa o no, la  grandària i la  naturalesa 

industrial o de serveis. No obstant això, totes les tasques anteriorment 

assenyalades, que podríem considerar de quotidianes, es poden resumir en 

quatre funcions d'administració: planificació, organització, gestió del grup 

humà i control (figura 1.4.1). 

 

 

                                                 
8És habitual utilitzar altres termes per referir-nos al mateix concepte, com per exemple 

managers, administradors, gestors, supervisors, executius, dirigents, etc. 
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Figura 1.4.1. El cicle administratiu: les quatre funcions de direcció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Així, la planificació, com tindrem ocasió de veure en el capítol 4, implica la 

funció directiva de definir objectius i traçar els mitjans o les estratègies 

necessàries per aconseguir-los. Aquesta funció, l'objecte de la qual serà la 

definició d'un pla, condicionarà la funció d'organitzar (capítols 7 i 8). En ella, 

la direcció de l'empresa ha d'assignar als seus subordinats tasques i 

responsabilitats que permeten aconseguir els objectius establits i donar 

compliment als plans elaborats. De la mateixa manera, els directius han de 

dirigir el grup humà que està sota la seua responsabilitat. Això és, han de fer ús 

de la influència per a motivar els seus subordinats. Tot aquest procés o cicle 

administratiu es completa amb la funció de control, en què s'estableix la 

supervisió i correcció de les activitats i resultats amb l'objecte de garantir el 

compliment dels objectius de l'organització. Aquestes funcions, tot i haver-se 

explicat de manera lineal o seqüencial, segueixen un procés iteratiu (cicle 

administratiu). La retroalimentació permanent fa que qualsevol situació no 

aconseguida ens porte a reformular qualsevol d'aquestes funcions. 

 

 Aquestes funcions són desenvolupades pels directius d'una organització, 

siga quin siga el negoci o l'àrea funcional que dirigeixen i siga el que siga el 

nivell jeràrquic que ocupen. En aquest sentit, i atenent a aquest últim fet, 

podríem assenyalar tres tipus de directius o nivells d'administració. En primer 

lloc, l'alta direcció. Aquests directius ocupen els llocs jeràrquics  de mé rang i 

són els responsables de la direcció general de l'organització.  Per davall 

d'aquest nivell, ens trobem amb els comandaments o directius intermedis. 

Aquests dirigeixen una part de l'organització, per exemple un negoci o divisió, 

un departament funcional, un taller o una fàbrica o un magatzem, una secció, 
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etc. Finalment, els supervisors constitueixen el nivell més baix de 

l'administració i la seua característica principal és que supervisen els empleats 

de l'organització que executen el treball bàsic (operaris). Com es pot observar, 

a diferència dels supervisors, l'alta direcció i la direcció intermèdia dirigeixen 

el treball d'altres directius. 

 

 Podem imaginar que la naturalesa del treball directiu en cada nivell és 

diferent. Això explica el temps (o la importància relativa) que els directius 

destinen a cadascuna de les funcions d'administració (figura 1.4.2). Així, en els 

nivells superiors les preocupacions són globals i enfocades a garantir l'èxit de 

l'organització en l'entorn en el qual es troba. Per tant, podríem qualificar les 

decisions que es prenen en aquest nivell com a excepcionals (poc freqüents), 

de gran envergadura (per a tota l'organització), amb una orientació temporal a 

llarg termini i que en moltes ocasions impliquen el desemborsament 

d'importants quantitats de diners. És per això que la prioritat d'aquest nivell va 

enfocada a les funcions de planificació, organització i control estratègic. Per la 

seua banda, en l'altre extrem, referint-nos al nivell de supervisió, el mateix 

caràcter quotidià i, en molts casos, repetitiu de les tasques dels operaris fa que 

la major part del temps dels directius vaja encaminat a animar o motivar els 

subordinats perquè es complisquen les funcions bàsiques de l'organització. Les 

decisions en aquest context són de naturalesa repetitiva, que afecten una part 

concreta de l'organització i amb una clara orientació al curt termini. És per 

això que la funció directiva més rellevant siga la de la d'incentivar i motivar 

l'executor de les operacions (operaris) a treballar amb entusiasme (gestió del 

grup humà). No obstant això, amb independència de la importància relativa 

que cada funció de direcció tinga en cada nivell jeràrquic, no hem d'oblidar 

que tot directiu, siga quin siga el nivell jeràrquic que ocupe, exerceix en major 

o menor mesura totes i cadascuna de les quatre funcions de direcció. 
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Figura 1.4.2. Temps dedicat a l'acompliment de les funcions de direcció 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest sentit, els directius necessiten una varietat d'habilitats per a 

desenvolupar les funcions d'administració de manera adequada. D'aquesta 

manera, Katz (1955) va identificar tres tipus d'habilitats. En primer lloc, les 

habilitats tècniques es refereixen a les capacitats relacionades amb la 

comprensió i aplicació dels coneixements, procediments i eines específiques 

d'una organització o unitat organitzativa. Per exemple, un individu que haja 

estudiat una titulació de gestió de negocis amb una especialitat financera i que 

al mateix temps haja adquirit experiència laboral en aquesta àrea funcional, 

tindrà, en principi, unes capacitats tècniques relacionades amb el treball que 

s'ha de realitzar en el departament financer de qualsevol organització. Com 

veiem, doncs, les habilitats tècniques tenen a veure amb el coneixement que es 

té de les tasques que s'exerceix en una determinada parcel·la professional. El 

segon tipus d'habilitats serien les interpersonals (o humanes) i de comunicació, 

i és que una de les característiques fonamentals d'un directiu és que passa una 

gran part del temps interactuant amb persones: subordinats, superiors, 

col·legues d'altres unitats organitzatives de l'organització i persones de 

l'exterior, com clients, proveïdors, entitats financeres, administracions 

públiques, etc. Per tant, aquestes habilitats tenen a veure amb la capacitat de 

treballar de manera efectiva com a membre d'un grup de treball al mateix 

temps que de fomentar la cooperació entre els membres d'una organització o  

unitat organitzativa. Per tant, gran part de l'èxit d'un administrador va a 

dependrà de la seua capacitat de lideratge, motivació i comunicació amb la 

gent amb la qual es relaciona. El tercer tipus d'habilitats són les de 

conceptualització i de decisió. Aquestes capacitats estan relacionades amb 

aquelles que ha de tenir un directiu de percebre l'organització o unitat 

organitzativa que dirigeix com un tot, on entén les funcions que en aquesta han 

de desenvolupar-se perquè s'aconseguisquen els seus objectius, sabent posar de 
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manifest la divisió del treball i la posterior integració d'aquest treball, i on 

reconeix la interacció de la seua organització amb l'entorn amb el qual es 

relaciona. En conseqüència, aquestes habilitats tenen molt a veure amb els rols 

d'estrateg i organitzador que tot directiu ha d'exercir. 

 

 La importància relativa d'aquestes habilitats varia d'acord a cada nivell 

d'administració. Així, per exemple, les funcions de l'alta direcció destaquen la 

importància de les habilitats de conceptualització, atès que aquest nivell de 

direcció té molt a veure amb la definició de la forma de competir i 

l'organització més adequada per a la totalitat de l'empresa. De la mateixa 

manera, en aquest nivell les habilitats tècniques tenen una menor rellevància. 

Això fa que la direcció general no tinga per què ser un professional 

especialista de cadascuna de les àrees funcionals en les quals s'organitza la 

empresa. Si preguntàrem, per exemple, a Amancio Ortega, principal 

responsable del grup Inditex, quin tipus de roba es ven en un establiment d'un 

centre comercial de qualsevol ciutat, o quin és l'aparador més adequat, és 

possible que la resposta que ens done siga la de no tenir la menor idea i ens 

remeta als innombrables tècnics especialistes repartits al llarg de 

l'organització. El seu treball, fonamentalment, al costat del seu equip de 

direcció, va enfocat a definir les futures línies de diversificació o l'organització 

més convenient del grup empresarial de què és propietari. No obstant això, a 

mesura que descendim en l'escalafó jeràrquic, la naturalesa del treball es fa 

més especialitzada i concreta, cosa que fa que les habilitats tècniques cobren 

cada vegada més importància fins arribar al seu punt més alt en el nivell de 

supervisió. Per exemple, el responsable d'una línia de producció ha de tenir un 

coneixement tècnic clar del treball que exerceixen els seus subordinats en la 

línia. Per acabar, i com podem apreciar en la figura 1.4.3, les capacitats 

interpersonals constitueixen, o han de fer-ho, un aspecte innat al treball de 

direcció, siga quin siga el nivell jeràrquic. Així, per exemple un enginyer 

informàtic que dirigisca un departament de sistemes d'informació és probable 

que es mostre més còmode a l'hora de discutir en la seua unitat aspectes de 

naturalesa tècnica, oblidant o relegant que la seua funció de directiu l’obliga a 

fer ús d'altres habilitats com les de relacions humanes o la d'interacció amb 

altres unitats organitzatives. 
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Figura 1.4.3. Importància relativa de les habilitats administratives segons el 

nivell jeràrquic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. TEORIES D'ORGANITZACIÓ I DEL 
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 
 

 Acabarem aquest primer capítol, analitzant aquells enfocaments històrics 

que han anat configurant els conceptes del management o administració 

d'empreses
9
. Aquestes escoles poden veure's cronològicament descrites en la 

figura 1.5.1. on pot apreciar-se que l'aparició de cadascuna d'elles respon a una 

evolució creixent en la complexitat de l'entorn i de les empreses. No obstant 

això, abans de començar l'anàlisi d'aquests enfocaments, voldríem destacar dos 

aspectes que considerem importants per a entendre les idees propugnades per 

cadascun d'ells. En primer lloc, a mesura que s'estudien cadascuna de les 

teories, s'observa i s'entén que cadascuna és el resultat de l'entorn econòmic, 

social i tecnològic present en aquest moment històric. Això ens ajuda a 

entendre que cadascun dels conceptes defensats per les diferents escoles és 

adequat en determinades circumstàncies. En segon i últim lloc, voldríem 

assenyalar que encara que les diferents escoles s'han anat succeint al llarg del 

temps, les idees més recents no han substituït les idees de les escoles més 

allunyades en el temps. De fet, si alguna cosa caracteritza l'administració 

d'empreses és precisament el seu caràcter eclèctic. Això és, la capacitat 

d'utilitzar conceptes, idees o principis de diferents disciplines científiques 

segons ho requerisca la situació. 

  

                                                 
9Poden consultar-se Bueno (1996) i Claver i al. (1998). 

ALTA
DIRECCIÓ

COMANDAMENTS
INTERMEDIS

SUPERVISORS H
AB

IL
IT

AT
S

TÈ
CN

IQ
UE

S

H
AB

IL
IT

AT
S

HU
M

AN
ES

H
AB

IL
IT

AT
S 

DE
CO

NC
EP

TU
AL

IT
ZA

CI
Ó



38 Organització d’empreses  

 

 

 

 

Figura 1.5.1. Evolució del pensament organitzatiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escoles clàssiques 
 

 L'estudi de les teories i principis d'administració podríem qualificar-lo de 

relativament recent. És la revolució industrial dels segles XVIII i XIX el punt 

temporal a partir del qual sorgeix la necessitat d'estudiar l'administració 

d'empreses. La concentració d'obrers a les fàbriques i la fabricació en massa, 

recolzada en el desenvolupament tecnològic, va despertar aquest interès. Les 

circumstàncies particulars que envoltaven aquest moment històric van fer que 

els primers esforços per estudiar l'administració d'empreses anaren dirigits a 

analitzar la manera d'organitzar internament les empreses, amb l'objecte 

d'incrementar la productivitat. Precisament amb aquest fi les escoles que 

analitzarem a continuació descansen sobre un principi bàsic i actualment 

vigent com és la divisió del treball. En aquest sentit, tres podríem assenyalar 

que són les escoles clàssiques: l’Administració Científica del Treball, la 

Direcció Administrativa i la Teoria de la Burocràcia. 

 

Administració Científica del Treball. El seu màxim exponent és l'enginyer 

Frederick W. Taylor (1856-1915). El seu principal objectiu era incrementar la 

productivitat en els tallers de treball. Per a això proposava alguns principis: 

1. Racionalització del treball mitjançant l'aplicació del mètode científic, 

intentant determinar els millors mètodes de treball, seleccionant a la 
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persona més adequada per a cadascuna de les funcions i capacitant-los 

per a poder executar-les. 

2. La determinació dels salaris relacionats amb la productivitat. El 

principal mecanisme de motivació del treballador era l'estímul 

econòmic. 

3. La divisió del treball en activitats d'administració, desenvolupades 

pels  directius, i activitats d'execució, desenvolupades pels operaris. 

 

Direcció Administrativa d'Henry Fayol. La seua principal aportació va ser 

dirigida a l'estudi del procés d'administració, reflectida en l'obra 

Administration Industrielle et Générale, publicada en 1916. De fet, se’l 

considera el pare de la teoria de l'administració moderna, i com tal va formular 

el procés administratiu sobre la base d'una sèrie de funcions que s'aproximen a 

les que es poden estudiar actualment en qualsevol escola de negocis.
10

 A 

diferència de Taylor, que s'enfocava més cap al desenvolupament eficient de 

les tasques, Fayol es va centrar a estudiar l'estructura global de les 

organitzacions. Així, va dividir en sis les principals activitats
11

 que tota 

organització realitzava i va establir 14 principis d'administració.
12

 

 

Teoria de la Burocràcia. El seu principal exponent, el sociòleg alemany Max 

Weber (1864-1920), va assenyalar la burocràcia com l'organització per 

excel·lència. Aquest model organitzatiu es caracteritza per una absoluta 

definició de les tasques, els procediments (o mètodes de treball), l'autoritat i la 

responsabilitat. Segons aquest autor, el sistema d'organització burocràtic és 

especialment convenient en les organitzacions més grans, ja que els permet 

desenvolupar de la millor manera possible totes aquelles activitats que són 

rutinàries (o repetitives).  

  

                                                 
10Planificació, organització, direcció, coordinació i control. 
11Tècnica, comercial, financera, seguretat, comptabilitat i administració. 
12Divisió del treball, autoritat, disciplina, unitat de comandament, unitat de direcció, 

subordinació de l'interès individual a l'interès comú, remuneració, centralització, jerarquia, 

ordre, equitat, estabilitat del personal, iniciativa i esperit d'equip. 
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Escoles orientades al comportament 
 

 La visió excessivament mecanicista de les escoles clàssiques, especialment 

preocupades per procedimentalitzar la manera de treballar en les empreses per 

a aconseguir altes xifres de productivitat, va portar a partir de 1930 al 

desenvolupament d'un conjunt d'escoles interessades per estudiar la influència 

sobre el rendiment del treballador dels factors socials i psicològics a l'entorn 

de treball. Els conceptes clàssics d'autoritat, jerarquia, racionalització del 

treball, etc. deixen pas a noves idees sobre motivació, lideratge, comunicació, 

organització informal, dinàmica de grups, etc. 

 
 

Escola de les Relacions Humanes 
 

 Els estudis d'Elton Mayo i els seus col·laboradors, en la planta d'Hawthorne 

en l'empresa Western Electric entre 1927 i 1932, van permetre estudiar la 

influència de les actituds i relacions socials dels grups de treball en el 

desenvolupament laboral. En aquest context, aquests autors encapçalats per 

Mayo van poder destacar quatre qüestions: 

1. El comportament de l'individu està influït pel grup de treball al 

qual pertany. 

2. L'individu té també motivacions socials: integració en el grup de 

treball, participació, clima social, etc. 

3. La coexistència, al costat de l'organització formal, d'una 

organització informal. Aquesta xarxa de relacions informals té una 

influència decisiva en el comportament individual i grupal. 

4. L'existència del líder o persona capaç d'influir en els altres sense 

necessitat de recórrer a instruments formals d'autoritat. 

 

Escola de les Ciències del Comportament 
 

 Els principals exponents d'aquest corrent de pensament, entre els quals 

podem assenyalar a Chris Argyris, Abraham Maslow o Douglas McGregor, 

van fer grans aportacions a l'estudi del comportament interpersonal, les 

relacions humanes, el lideratge i la motivació.  
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 Per als defensors d'aquesta escola, un excessiu control sobre el treball del 

subordinat, propi de sistemes burocràtics, reprimeix qualsevol necessitat 

humana d'èxit i, per tant, genera insatisfacció. En conseqüència, una major 

participació, autonomia i iniciativa dels treballadors acompanyada de llocs de 

treball atractius (o enriquidors), poden proporcionar majors nivells de 

productivitat i, per tant, més beneficis a l'empresa. De totes les teories de 

motivació sorgides a l'empara d'aquesta escola, destaca en gran manera la 

jerarquia de les necessitats de Maslow (1954), segons la qual les motivacions 

humanes es classifiquen de manera jeràrquica des de les necessitats 

fisiològiques bàsiques, passant per les necessitats de seguretat i protecció, 

necessitats de pertinença a un grup social, les necessitats d'autoestima, i 

acabant en les necessitats d'autorealització. 

 

Escola dels Sistemes Socials 
 

 Chester Barnard, a través del seu famós llibre The functions of the executive 

(1938), constitueix el màxim exponent d'aquesta escola, les principals 

aportacions de la qual són les dirigides a l'estudi dels aspectes conductuals, 

interpersonals i grupals que produeixen un sistema de cooperació. Segons 

aquest autor, la direcció ha de crear una organització (o un clima de 

cooperació) on els diferents grups socials aconseguisquen els seus objectius, al 

mateix temps que s'aconsegueixen els objectius de l'empresa. 

 

Escola Matemàtica o Ciència de l'Administració 
 

 John Von Neumann i Oskar Morgenstern (1947), amb els seus treballs 

sobre la teoria de jocs, i Herbert Simon (1960), amb els seus estudis sobre el 

procés de decisió en les organitzacions, poden ser considerats els pares 

d'aquesta escola pel que fa a la seua aplicació a l'administració d'empreses. La 

principal aportació podria resumir-se en l'ús del llenguatge i dels mètodes 

matemàtics en la resolució de problemes empresarials. Per a això, parteixen de 

la hipòtesi del decisor racional, això és, aquell que segueix una conducta 

optimitzadora, tal com va ser descrit en l'apartat 1 d'aquest capítol. 
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Escola Neoclàssica 
 

 Aquest corrent de pensament naix en la dècada dels 50 i entre els seus 

autors més representatius podríem destacar Dale, Drucker, Sloan Jr. o 

Chandler Jr. (1962). És una escola que fa un esforç d'actualització dels 

plantejaments clàssics d'administració d'empreses. Entre les seus 

característiques principals podríem assenyalar les següents: 

1. Es reprèn una visió pragmàtica de l'administració, fugint de l'excessiu 

protagonisme adquirit per les teories del comportament anteriors. 

2. Es reformulen i actualitzen els postulats clàssics i els principis 

d'administració enunciats per Fayol. 

3. Es destaca la importància de l'administració i dels administradors (o 

directius) com a líders del sistema organitzatiu. 

4. S'inicia el pensament estratègic aplicat a l'administració d'empreses. 

5. Es dóna gran valor a la consecució dels objectius i resultats. És, així, 

com Drucker en el seu llibre The Practice of Management (1954) 

proposa l'administració per objectius com a eina de gestió (vegeu 

l'apartat 5.4). 

 

Escola de Sistemes 
 

 Aquesta escola sorgeix com a resposta a l'excessiva focalització de les 

escoles precedents en aspectes parcials de l'organització i a l'escassa anàlisi de 

la relació i influència recíproca d'aquesta amb el seu entorn. El biòleg alemany 

Ludwig Von Bertalanffy és el creador en 1950 de la Teoria General de 

Sistemes. 

 

 La principal aportació d'aquesta Teoria a l'administració d'empreses 

descansa en l'estudi de l'empresa com un sistema obert (figura 1.5.2). Això 

destaca, d'una banda, la complexitat interna d'una empresa o organització, 

composta per múltiples subsistemes interrelacionats entre si buscant un 

objectiu en comú i, d'una altra, la necessitat d'adaptació d'aquesta a un entorn 

canviant. 
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Figura 1.5.2. L'empresa com un sistema obert 

 

 

 En aquesta figura podem veure que una empresa obté, procedent de 

l'entorn, una sèrie d'entrades o inputs, que són transformades a través d'un 

procés de producció (en els diferents subsistemes que componen el sistema 

empresa) en unes eixides o outputs que tornen a ser enviades a l'entorn. Tot 

aquest circuit es troba retroalimentat a partir de l'experiència que l'empresa va 

obtenint (informació procedent de l'entorn) dels encerts i dels fallades de les 

seues decisions i de les seues accions a cada moment. En tot aquest procés 

iteratiu veiem la inclusió del sistema empresa en un sistema superior o entorn 

amb el qual es relaciona de manera permanent (vegeu capítol 3). 

 

 La Teoria de Sistemes ens aporta també altres conceptes que són 

especialment aplicables i importants en l'administració d'empreses. En primer 

lloc trobem el concepte d’equifinalitat. Aquest concepte significa que la 

consecució d'un objectiu es pot aconseguir a partir de diferents estratègies o 

decisions. Això és, podem reduir els costos de producció, incrementar la quota 

de mercat, reduir els nivells d'absentisme o qualsevol altre objectiu 

empresarial seguint diferents estratègies. No hi ha una única manera de fer les 

coses per aconseguir un determinat objectiu. Un clar exemple d'això és la 

diferent estratègia adoptada en el sector de la distribució per empreses com 

Mercadona i Carrefour. Mentre la primera ha reduït la varietat d'elements en 

les seues estanteries, apostant sobretot per una marca blanca, Carrefour aposta 

pels productes de marca i la varietat en els lineals. Els resultats (variació de les 

vendes, del benefici, de la rendibilitat, de la quota de mercat, etc.) de les 

diferents estratègies davant d’un mateix escenari socioeconòmic els mostrarà 

el temps. 
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 En segon lloc tindríem l'entropia negativa, que fa referència a la necessària 

actuació de la direcció empresarial per a evitar el desordre o desaparició de 

l'empresa. Així, la tendència natural de qualsevol sistema és cap a la seua 

desorganització (el que es denomina entropia en la Teoria de Sistemes). Això 

significa que si en una empresa no es prenen decisions encertades, el normal és 

que la activitat decresca fins que fracasse i deixe d'existir. Per tant, les 

decisions empreses per la direcció de l'empresa amb vista a buscar noves 

maneres de fer les coses, noves matèries primeres, nous productes, nous canals 

de comercialització, nous mercats, etc. permetran que l'empresa genere 

beneficis, cresca i, en conseqüència, tinga èxit. 

 

 En tercer i últim lloc estaria la sinergia. La Teoria General de Sistemes es 

caracteritza per considerar l'empresa des d'un punt de vista global i no parcial. 

Precisament, aquesta característica fa que els elements que la componen hagen 

de ser complementaris. Habitualment se sol representar la sinergia com 2+2=5, 

és a dir, el conjunt és superior a la suma dels elements per separat. Això es deu 

a la interacció complementària o sinèrgica entre ells. Per exemple, és habitual 

que la unió de diversos socis en una societat genere un resultat (volum de 

vendes, de beneficis, etc.) superior a la suma que obtindrien si actuaren al 

mercat de manera separada. Aquest concepte és summament important a l'hora 

de dissenyar les estratègies en l'empresa, ja que hem de buscar, per exemple, 

en el cas dels mercats (productes, clients i zones geogràfiques), una adequada 

complementarietat entre ells. 

 

 Per acabar d'analitzar aquesta escola, resulta convenient assenyalar que hi 

ha diferents formes d'estudiar els subsistemes que componen el sistema 

empresa. Una d'elles, no l'única, és diferenciant-los atenent a la funció que 

exerceixen (subsistemes funcionals).
13

 D'aquesta manera, podem destacar tres 

subsistemes: 

1. El subsistema del cicle d'explotació, compost per tots els 

subsistemes o elements encarregats de les funcions bàsiques 

de l'organització: aprovisionament, producció i distribució i 

comercialització. 

                                                 
13Aquesta forma de dividir l'organització en parts funcionals és la lògica que se sol utilitzar per a 

delimitar els departaments funcionals en una organització (vegeu l'apartat 8.2). 
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2. El subsistema del cicle de capital, que inclouria tots aquells 

subsistemes o elements encarregats de l'administració dels 

recursos financers: finançament i inversió. 

3. El subsistema de direcció, que englobaria tots els subsistemes 

o elements encarregats de l'administració dels recursos 

corporatius: planificació, organització, gestió dels recursos 

humans i control. 

 

Enfocament Sociotècnic 
 

 Aquesta escola, l'origen de la qual es remunta als treballs desenvolupats 

pels membres de l'Institut de Relacions Humanes Tavistock de Londres,
14

 

entén l'organització com un sistema obert estructurat al voltant de dos 

subsistemes: el social i el tècnic. Per tal motiu, estudien la interacció entre 

l'estructura social i l'estructura tècnica de l'empresa, concloent que el sistema 

tècnic exerceix importants efectes en el sistema social (actituds personals com 

el rebuig o la motivació, comportament del grup, etc.) i al mateix temps les 

característiques psicosocials dels treballadors influeixen en la forma de 

desenvolupar els llocs de treball. En conseqüència, l'organització de l'empresa 

s'ha de dissenyar de tal manera que hi haja una consonància o congruència 

entre els aspectes socials i els aspectes tècnics del treball. 

 

Escola Contingent o Situacional 
 

 L'enfocament contingent, on podríem destacar els treballs de Burns i 

Stalker (1961), Woodward (1965) o Lawrence i Lorsch (1973), assenyala que 

la bona pràctica d'administració depèn de les circumstàncies particulars de 

cada empresa. Aquestes condicions situacionals o particulars de cada empresa 

es denominen factors de contingència,
15

 i inclouen tant factors interns (com 

per exemple la grandària de l'empresa) com externs (com per exemple l'entorn 

que envolta l'empresa), tant objectius (com per exemple la tecnologia que 

empra l'empresa) com subjectius o personals (com per exemple les lluites de 

poder entre els diferents grups d'interès en l'organització). En conseqüència, no 

es pot acceptar que hi haja una manera òptima i universalment vàlida 

d'administrar qualsevol classe d'empresa. Les circumstàncies particulars en les 

                                                 
14Entre aquests, podríem destacar a Emery i Trist (1960). 
15Vegeu l’apartat 8.3. 
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quals està immersa una organització condicionaran l'estratègia, l'estructura 

organitzativa i el procés d'administració més adequat. 

 

Enfocament dels Estils de Direcció 
 

 Henry Mintzberg (1973), a partir de l'anàlisi de cinc directors generals de 

diverses organitzacions, va pretendre explicar el comportament dels directius. 

Sobre la base d'aquest estudi, va aconseguir diverses conclusions importants. 

D'una banda, els directius exerceixen diversos rols d'informació (relacionats 

amb l'obtenció i transmissió d'informació), de decisió (principalment 

relacionats amb l'aprofitament d'oportunitats i la solució de problemes) i 

interpersonals (que té a veure amb la relació que mantenen amb altres persones 

de la seua pròpia organització o d'unitats externes). D'altra banda, el treball 

directiu es caracteritza per la  brevetat (dedica poc temps a cadascuna de les 

tasques), la varietat de tasques que exerceix i per sofrir constants interrupcions 

en el desenvolupament del seu treball. 

 

Enfocament Operacional 
 

 Aquest enfocament eclèctic, que es deu a Harold Koontz i Heinz Weihrich, 

integra els conceptes, principis, tècniques i coneixements de diferents camps 

científics aplicables a l'àmbit de l'administració d'empreses. D'aquesta manera, 

articulen els seus conceptes a partir de cinc funcions d'administració (el que 

fan realment els directius): planificació, organització, integració de personal, 

direcció i control. 
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ACTIVITATS D'AUTOAPRENENTATGE  
 

1. Ompliu els següents espais numerats amb els conceptes referits al 

capítol: 

                
 6 

  
 

        
4 

   
5 

    
 8  

    
1 

                

                     

    
2 

   
2 

            
 3 

                   

                     

       
3 

             

  
4 

                 

                 
 7 

 
5 1 

         
 6 

       

                    

       
7 

            

                    

             
 8 

     

   
 

  
9 

             

                    

          
 

         

 

HORITZONTALS: 

1. Estan compostos per elements interrelacionats que busquen un 

objectiu comú. 

2. Aquella entitat organitzada sense ànim de lucre. 

3. Es diu d'aquell sistema que interacciona amb el seu entorn. 

4. L'economia de l'empresa ho busca en afrontar l'estudi de la realitat 

empresarial. 

5. Responsabilitat dels socis en una societat anònima. 

6. Característica dels sistemes que busca la complementarietat dels 

elements. 

7. Elements en què es basa el enfocament de  pensament organitzatiu 

situacional. 

8. Amb aquest terme ens referim a l'accepció física de l'empresa. 
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9. Societats d'economia social que poden adoptar la forma jurídica 

d'anònima o limitada. 

 

VERTICALS: 

1. Es diu de la persona que té la propietat de l'empresa i l'únic objecte de 

la qual és obtenir guanys de capital. 

2. És un dels principis en els quals es basen les decisions que es prenen 

en l'empresa. 

3. Es diu de la forma de entendre l'empresa, quan aquesta adquireix i 

utilitza recursos financers. 

4. Es tracta de la persona que conjuga, al mateix temps, la propietat i la 

direcció d'un negoci. 

5. És una de les qüestions especialment estudiades per les escoles 

orientades al comportament. 

6. Es refereix a les activitats que desenvolupa una empresa per a atendre 

mercats diferenciats. 

7. Responsable d'administrar els recursos d'una organització o part d'ella. 

8. Sistema superior amb el qual interactua qualsevol organització. 

 

Sol.: Horitzontals: (1) Sistemes, (2) Organització, (3) Obert, (4) Equilibri, (5) 

limitada, (6) Sinergia, (7) Contingències, (8) Planta, (9) Laborals. Verticals: 

(1) Inversor, (2) Productivitat, (3) Financera,(4) Empresari, (5) Motivar, (6) 

Negocis, (7) Directiu, (8) Entorn.  

 

2. Responeu a les següents preguntes referides al sistema de direcció: 

    D
1 

             

    I
2 

             

    R
3 

             

    E
4 

             

    C
5 

             

    C
6 

             

    I
7 

             

    O
8 

             

    
 

             

 

1
Es diu de la persona en qualsevol organització que té subordinats sota la seua 

responsabilitat. 
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2
Les funcions d'administració segueixen un procés d'aquesta naturalesa. 

3
Funció de direcció en la qual s'assignen, principalment, tasques i 

responsabilitats. 

4
Directiu que controla aquelles persones que executen el treball bàsic en una 

organització. 

5
És una de les habilitats que han de desenvolupar especialment els nivells més 

baixos de l'administració. 

6
Habilitats de direcció que estan relacionades, entre altres qüestions, amb la 

necessitat de contemplar la interacció de l'organització que dirigeix amb el seu 

entorn. 

7
És una de les funcions més importants de l'alta direcció. 

8
Funció que tanca i completa el cicle administratiu. 

 

Sol.: (1) Directiu, (2) Interactiu, (3) Organització, (4) Supervisor, (5) 

Tècniques, (6) Conceptualització, (7) Planificació, (8) Control 

 

3. Indiqueu si les afirmacions següents són vertaderes o falses: 

 

1. __L'economia de l'empresa estudia només el comportament intern 

de les empreses, sense atendre a un altre tipus d'interacció amb 

l'entorn competitiu. 

2. __El creixement de l'empresa és un dels principis en els quals 

descansa l'equilibri de l'empresa i, per tant, el seu nivell de 

competitivitat. 

3. __La concepció de l'empresa com a unitat sociopolítica destaca 

l'existència de diferents col·lectius socials amb objectius moltes 

vegades contraposats. 

4. __Un grup empresarial pot atendre diferents negocis o activitats 

que pot desenvolupar en diferents establiments i a través de 

diferents societats mercantils, sota una direcció estratègica 

comuna. 

5. __Un empresari individual crea un capital social independent del 

seu patrimoni per a fer front a les activitats de l'empresa i així 

limitar el seu risc. 
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6. __Les societats cooperatives i laborals són bons exemples de 

societats d'economia social, on la majoria del capital social està en 

mans dels seus treballadors. 

7. __L'empresari podria qualificar-se com aquella persona que té la 

propietat de l'empresa però sense mostrar un interès clar a assumir 

la direcció.  

8. __El sistema de direcció constitueix el nexe d'unió de les diferents 

parts d'una organització i d'aquesta amb el seu entorn. 

9. __Els directius d'una organització exerceixen només aquelles 

funcions de direcció (planificació, organització, gestió del grup 

humà i control) que li són més rellevants al nivell jeràrquic que 

ocupen.  

10. __Les diferents escoles de pensament organitzatiu han permès 

crear un conjunt ampli i interdisciplinari de principis 

d'organització empresarial. De fet, alguns principis clàssics, com 

per exemple la divisió del treball, segueixen vigents en l'actualitat. 

11. __L'equifinalitat aplicada a la direcció d'empreses significa que es 

pot aconseguir el mateix objectiu mitjançant diferents estratègies i, 

per tant, decisions. 

12. __La principal funció de la direcció d'empreses és intentar, amb 

les seues decisions, evitar la tendència natural de tot sistema cap a 

la desaparició (entropia). 

13. __La Teoria General de Sistemes és una de les escoles de 

pensament organitzatiu que té molt present la relació entre 

l'empresa i el seu entorn. 

 

Sol.: 

1. Falsa, l'Economia de l'Empresa estudia l'esdevenir intern de la 

realitat empresarial en relació a l'entorn amb el qual es relaciona. 

2. Vertadera. 

3. Vertadera. 

4. Vertadera. 

5. Falsa, l'empresari individual compromet tot el seu patrimoni en 

l'activitat empresarial, per la coincidència de la personalitat física 

del seu propietari i la personalitat jurídica de l'empresa. 

6. Vertadera. 
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7. Falsa, el vertader empresari és aquell individu que conjuga el rol 

de propietari i directiu. 

8. Vertadera. 

9. Falsa. Tots els directius d'una organització, siga quina siga la seua 

àrea funcional i el seu nivell jeràrquic, exerceixen les quatre 

funcions d'administració. No obstant això, en funció del seu nivell 

jeràrquic, alguna o algunes d'elles tindran una importància relativa 

diferent. 

10. Vertadera. 

11. Vertadera. 

12. Vertadera. 

13. Vertadera. 
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Videos empresarials d'idees emprenedores 

<http://www.emprendedorestv.com> 
 

Servei d'informació per a l'economia social 

<http://www.ecsocial.com/web/index.php> 
 

Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social 

CEPES,<www.cepes.es> 
 

Institut nacional d'estadística <http://www.ine.es> 
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Societat estatal de participacions industrials <http://www.sepi.es> 

Societats del Grup Patrimoni, dependent del Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques  

<http://www.minhap.gob.es/es-es/areas%20Tematicas/Societats%20de  

l%20Grup%20Patrimoni/Paginas/default.aspx > 
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DEL 
CAPÍTOL 
 

 Saber destacar la importància de la informació en el procés de presa de 

decisions. 

 Ser capaç d'entendre la presa de decisions com la funció essencial de 

la direcció empresarial. 

 Poder definir i identificar els diferents tipus de decisions empresarials. 

 Conèixer els elements que componen una situació de decisió i saber 

aplicar el criteri de decisió més adequat. 
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MAPA CONCEPTUAL 
 

 

 

 
 

  

OPTIMITZACIÓ

CERTESA RISC

DIRECCIÓ
D’EMPRESES

INCERTESA

DISSENY

SELECCIÓ

INTEL·LIGÈNCIA

ENFOCAMENTS

DIRECTIU

RACIONAL

SATISFACTOR

POLÍTIC

PROCEDIMENT

ORGANITZACIONAL

DIFERÈNCIES

INDIVIDUALS

DECISIONS

PROCÉS

REVISIÓ

TIPUS

JERARQUIA

ESTATS DE LA 

NATURALESA

RESULTATS

ESTRATÈGIES

ELEMENTS

PROBABILITATS

CRITERIS DE 

DECISIÓ

MÈTODE

ESTRATÈGIQUES

TÀCTIQUES

OPERATIVES

PROGRAMADES

NO 

PROGRAMADES

VALOR 

MONETARI 

ESPERAT

LAPLACE

OPTIMISTA

PESSIMISTA

OPTIMISME PARCIAL

MÍNIM PESAR

SÍNTESI

NO 

ESTRUCTURADES

SEMIESTRUC-

TURADES

ESTRUCTURADES
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2.1. LA PRESA DE DECISIONS EN 
L'EMPRESA 
 

 Qualsevol empresari, alt directiu o comandament intermedi d'una empresa 

es veu obligat a prendre decisions contínuament. Quan es dirigeix una empresa 

cal triar camins, seleccionar persones, planificar accions, donar ordres i 

multitud d'accions similars que tenen la seua complexitat i requereixen certs 

requisits perquè siguen correctes, eficaços i eficients. De fet, tal com es 

desprèn del contingut del capítol 1, cadascuna de les fases del procés 

d'administració suposa en si un conjunt de decisions, de tal forma que la presa 

de decisions pot considerar-se com l'essència de la direcció de l'empresa, raó 

per la qual no resulta desgavellat afirmar que dirigir és decidir. Així, el que 

realment resulta inadmissible en una bona direcció empresarial és el dubte i el 

deixar d'actuar per por de cometre errors en la presa de decisions. En aquesta 

línia, considerem interessant estudiar la presa de decisions en l'empresa i el seu 

procés amb la finalitat de millorar el funcionament de la tasca directiva. 

 

  Una decisió constitueix, com indica Shackle (1966), un tall entre el passat i 

el futur, la qual cosa implica l'elecció d'una línia d'acció entre diverses 

alternatives per aconseguir uns objectius determinats i exigeix, tal com 

assenyala Mintzberg (1984), un compromís d'acció que, generalment, 

comporta un sacrifici de recursos. 

 

 Aquesta forma de contemplar les decisions posa de manifest la importància 

que assumeix la informació en tot el procés decisori, ja que és impossible triar 

si no es té informació sobre les alternatives i les conseqüències. D'aquesta 

manera, cada directiu té les seues pròpies necessitats d'informació i, en la 

mesura en què aquestes necessitats siguen cobertes,  exercirà amb major o 

menor efectivitat les seues funcions. Per tant, la informació, com a dades 

convenientment processades, aportarà significat, utilitat i valor als actes del 

decisor tant en el moment de detectar l'oportunitat d'actuar, com en el 

desenvolupament i avaluació de les diferents alternatives o en el control dels 

resultats obtinguts amb la decisió. 
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 La informació utilitzada per a recolzar la presa de decisions, qualsevol que 

siga el nivell jeràrquic ocupat pel decisor, ha de presentar una sèrie de 

característiques bàsiques: 

 

- Ha de ser rellevant, en la mesura en què el directiu obté la informació 

justa i útil. 

- Ha de ser exacta, mentre reflectisca el que està ocorrent en la realitat. 

- Ha de ser oportuna, trobant-se disponible en el moment en què el decisor 

la requerisca. 

- Ha d'ajustar-se al grau d'actualitat que la decisió exigisca. 

- Ha de ser fiable i completa i, per tant,  procedir d'una font apropiada i 

cobrir tots els aspectes requerits de la decisió que s'ha de prendre. 

- Ha de ser concisa i comprensible, en la mesura en què el nivell 

d'agregació siga l'adequat per a la situació que es puga presentar i que siga 

intel·ligible per la persona que la requerisca. 

- Ha de ser consistent, és a dir, no presentar contradiccions. 

 

 Sota aquest context, la rellevància de la informació queda patent en la 

definició proposada per Forrester (1972), en la qual conceptualitza la presa de 

decisions com el procés de convertir la informació en acció, de tal manera que 

l'èxit de la direcció dependrà de la informació triada i de com s'executa la 

citada conversió. La figura 2.1.1 ens mostra que la informació és la matèria 

primera en el procés de presa de decisions, i que l'acció que deriva de la 

decisió generarà nova informació que s'utilitzarà com a base en la presa de 

noves decisions que generaran noves accions, i així successivament. 

 

Figura 2.1.1 Informació i presa de decisió 

 
 

 Així doncs, la selecció d'un curs d'acció no és més que el final d'un procés i 

el començament d'un altre nou, el qual conduirà a l'adopció de noves decisions 

o a la revisió d'unes altres ja adoptades. Per això, resulta convenient que en 

estudiar la presa de decisions es tinga en compte alguna cosa més que la mera 

DECISIÓ ACCIÓ

INFORMACIÓ

Font: adaptat de Forrester (1972)

fFeedback
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elecció d'alternatives. En realitat,  podríem  equiparar la presa de decisions al 

procés tendent a solucionar problemes. Això és, el detonant del procés decisori 

serà l'existència d'un problema, entès aquest com una situació insatisfactòria 

que es dóna quan hi ha diferències entre la situació real i la situació desitjada. 

L'actuació del directiu ha d'anar encaminada a disminuir aquesta discrepància, 

bé rectificant els plans i actuacions, bé revisant els objectius.  

 

2.2. EL PROCÉS DE PRESA DE DECISIONS 

Si assimilem la presa de decisions al procés de resolució de problemes és 

fàcil concloure que les fases bàsiques del procés són la intel·ligència, el 

disseny i la selecció. No obstant això, l’efectivitat de les decisions exigirà un 

procés una mica més complex i laboriós, que inclourà, a més d’aquestes fases, 

la fase de revisió (Simon, 1977). En tot cas, cal matisar que no sol ser possible 

delimitar amb perfecta claredat la frontera entre les diferents etapes, sent 

l'objecte de la separació el tractar d'emfatitzar la importància de cadascuna de 

les fases estudiades. Passem seguidament a presentar amb major profunditat 

aquest procés. 

 

 La intel·ligència inclou totes aquelles activitats encaminades a la 

identificació, definició i diagnòstic del problema. El procés de presa de 

decisions comença amb la percepció d'un estímul que posa en evidència 

l'existència d'un problema. Aquesta tasca d'identificació i posterior definició 

del problema resulta de vital importància, ja que, com indica Drucker (1991), 

la font més comuna d'errors en les decisions d'administració és, justament, la 

importància concedida a trobar la resposta apropiada, en lloc de la pregunta 

correcta. 

 

 Una vegada detectat el problema és necessari fer-ne a una anàlisi amb la 

finalitat de diagnosticar-lo i determinar les causes que l’han generat. 

Lògicament, descobrir els factors crítics del problema adquireix summa 

importància, ja que la definició del problema condiciona les possibles 

solucions. D'aquesta manera, després de percebre el senyal que indica la 

situació no desitjada o problemàtica és convenient comprendre tot allò que 

l'envolta i elaborar una llista de possibles causes que hagen pogut generar-la. 
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Aquesta llista en forma de símptomes-causes ens ajudarà en l'esforç de 

recerca, acurtarà els temps i evitarà passar per alt possibles causes, sobretot en 

aquells dominis el coneixement dels quals és molt ampli, on la persona que 

resol el problema no té la destresa necessària o on la funció de diagnòstic és 

portada en condicions de pressió.    

 

 Seguidament, el decisor haurà de planificar convenientment la forma de 

realitzar el seu estudi. Per a això es valdrà de regles empíriques o heurístiques, 

en virtut de les quals pot eliminar  aquells camins de recerca que no són 

rellevants a l'efecte del problema que es tracta de resoldre. Finalitzada aquesta 

etapa, es passa a elaborar hipòtesis, recaptar informació per a recolzar o refutar 

aquestes hipòtesis i desenvolupar un model del problema. El resultat amb èxit 

d'aquest procés és la determinació de la causa del problema que permetrà la 

clarificació d’aquest. 

 

 Com hem comentat, l'execució d'aquests passos ha de portar a trobar les 

causes del problema. No obstant això, com assenyala Huber (1984), hi ha 

interferències que poden afectar l'anàlisi adequada d'aquest. Així, trobem 

tendències a definir el problema en termes de la solució proposada, a 

concentrar-nos en objectius de baix nivell o a diagnosticar el problema atenent 

únicament als seus símptomes. D'aquesta manera es pot minvar la recerca de 

solucions que siguen més satisfactòries o solucionar adequadament el 

problema equivocat. 

 

 En resum, la fase d'intel·ligència ha d'encaminar-se a la recol·lecció i 

validació de dades, identificació d'objectius, diagnòstic del problema i a 

l'estructuració del problema, per la qual cosa l'element bàsic en aquesta fase és 

la qualitat de la informació disponible. La capacitat del decisor per rebre, 

seleccionar, organitzar i interpretar la informació en aquesta etapa influirà 

decisivament en la qualitat de les decisions preses davant una situació donada. 

 

 El disseny consisteix en la generació de solucions alternatives i l'avaluació 

de les seues conseqüències. Analitzat el problema, així com les causes que ho 

han generat, i tenint en compte les limitacions conegudes, el decisor 

desenvoluparà totes aquelles activitats encaminades a la identificació 

d'alternatives ja disponibles o al disseny de solucions especials, amb la finalitat 
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d'eliminar o si escau de suavitzar les diferències existents entre l'estat desitjat i 

l'estat real. Evidentment, el desenvolupament de les diferents alternatives 

implica, d'una banda, certa dosi de creativitat, i per una altra, l'anàlisi de la 

seua viabilitat i conseqüències. En aquest sentit, és convenient preguntar-nos 

com contribueix cada alternativa a l'assoliment dels objectius de l'empresa, 

quins beneficis reporta cada alternativa,  quins són els seus costos i en quina 

mesura es pot posar en pràctica tenint en compte les condicions econòmiques, 

físiques, temporals o organitzatives que comporta.  

  

 La selecció implica l'elecció del curs d'acció que segons el criteri del 

decisor millor contribueix a la consecució de l'objectiu establert. En aquesta 

fase és molt important la capacitat de síntesi del decisor i l'assumpció del 

criteri de decisió que permeta l'anàlisi quantitativa de les alternatives. Una 

vegada haja sigut seleccionada una alternativa, s'ha de planificar i dur a terme 

les activitats que aquesta incloga per solucionar el problema plantejat. 

 

 La revisió té com a fi analitzar els efectes de les decisions preses, de 

manera que la capacitat de crítica adquireix una rellevància suprema. El 

decisor tractarà de determinar si les accions preses estan generant els resultats 

desitjats, per la qual cosa haurà de captar dades relatives al compliment dels 

objectius plantejats, així com el redisseny, si escau, del procés de decisió. És a 

dir, aquesta etapa consisteix en la vigilància i control del procés de presa de 

decisions, cosa que  permetrà obtenir informació que serà de gran valia tant 

per a la decisió en curs com per a futures decisions.  

 

 A pesar que el procés de decisió es plantege com un cicle ordenat, la veritat 

és que, en la pràctica, presenta un comportament interactiu. Això és, pot 

ocórrer que arribats a la fase de selecció, el decisor perceba que és necessari 

tornar a la fase de disseny perquè cap de les alternatives proposades és 

adequada, o fins i tot requerisca activitats d'intel·ligència addicionals per 

completar la informació disponible. A més, cada etapa del procés decisori pot 

plantejar-se com un procés decisori en si, amb les seues corresponents 

necessitats d'intel·ligència, disseny, selecció i revisió. 

 

 Fins al moment, hem presentat les decisions com alguna cosa uniforme. 

Però resulta evident que no totes les decisions són iguals ni produeixen les 
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mateixes conseqüències. Hi ha decisions que requereixen molta informació i 

reunions dels directius per ser preses ja que una vegada adoptades resulta molt 

difícil esmenar els errors i tornar enrere. N’hi ha unes altres, per contra, que 

són tan repetitives que s'estandarditzen per a no ser avaluades cada vegada que 

es presenten. Per això, en l'epígraf següent a catalogem les decisions atenent a 

diversos criteris de classificació.  

 

2.3. TIPUS DE DECISIONS 
 

 Hi ha diversos criteris per a classificar les decisions. Nosaltres hem optat 

per presentar les tres formes més habituals de classificar-les: la classificació 

segons el nivell jeràrquic, la classificació segons el mètode i la classificació 

sintètica. 

 

 La classificació per nivell jeràrquic utilitza com a criteri de classificació el 

nivell jeràrquic ocupat pel decisor. Es recolza, per tant, en el concepte de la 

piràmide jeràrquica i ens permet diferenciar entre decisions estratègiques, 

tàctiques i operatives.
1
 Cadascuna d'aquestes decisions involucrarà un volum 

de recursos diferent, generarà unes conseqüències particulars, requerirà un 

determinat tipus d'informació i presentarà una temporalitat i enfocament 

particular. La figura 2.3.1 ens mostra de manera gràfica aquesta perspectiva. 

  

                                                 
1Le Moigne (1976) utilitza els termes planificació, pilotatge i regulació per referir-se a les 

decisions estratègiques, tàctiques i operatives. 
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Figura 2.3.1. Les decisions segons el nivell jeràrquic 

 

 

 Les decisions estratègiques són preses pel nivell jeràrquic més alt de 

l'organització i en elles es recullen aspectes com els beneficis de la corporació, 

l'expansió i desenvolupament o la seua independència. Les decisions a aquest 

nivell es troben vinculades, per tant, a les relacions de l'empresa i el seu entorn 

i a la determinació dels grans objectius de l'organització, i el problema 

estratègic a resoldre es la fixació dels negocis en què es troba l'empresa en 

l'actualitat i en quin tipus de negocis busca estar en el futur, les seues 

capacitats distintives i l'avantatge competitiu que l'empresa té o pretén tenir 

per a enfrontar-se als competidors. 

 

 Solen ser decisions preses a llarg termini, difícilment reversibles i que 

presenten un caràcter excepcional ja que o no es repeteixen amb gran 

freqüència o involucren un gran volum de recursos. En conseqüència, resulta 

molt complicat estructurar-les i la seua transcendència és enorme. Per això, la 

seua anàlisi, avaluació i adopció requereix d'un gran volum d'informació de 

qualitat i oportuna, tant d'índole interna com a externa. Així doncs, aquestes 

decisions es configuren com un marc de referència per a la resta de decisions 

que es prenguen en l'empresa, de manera que asseguren la seua supervivència i 

prosperitat. 

 

 Les decisions tàctiques són adoptades pels comandaments intermedis i van 

encaminades a la posada en pràctica de les decisions preses en el nivell 

estratègic i, per tant, s'orienten a assegurar l'obtenció de recursos, i la seua 
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utilització eficaç i eficient en el compliment dels objectius de l'empresa. 

Mintzberg (1984) distingeix dos tipus de decisions tàctiques. D'una banda les 

decisions rutinàries vinculades a la coordinació de les decisions operatives i, 

d'una altra banda, les decisions complexes que es prenen ad hoc però les 

conseqüències globals de les quals són de menor relleu que les purament 

estratègiques. Aquestes últimes porten a la situació en què pot ser complicat 

distingir nítidament entre les característiques d'una decisió estratègica i una 

tàctica. No obstant això, sí que podem ressaltar algunes diferències 

significatives entre les dues que ens poden ajudar a diferenciar-les. En aquest 

sentit, les decisions tàctiques persegueixen uns objectius més concrets, 

presenten conseqüències a mitjà termini, són més freqüents, amb uns costos de 

reversibilitat que, encara que poden ser alts, solen ser assumibles i, finalment, 

requereixen una informació més accessible ja que  l'experiència que es té en la 

presa d'aquestes decisions redueix la incertesa en les etapes del procés. 

 

 Com a exemple d'aquest tipus de decisions podem esmentar la selecció de 

proveïdors o la planificació de la producció en el subsistema productiu o el 

llançament de determinades campanyes de promoció en el subsistema 

comercial. 

 

 Les decisions operatives són aquelles que adopten els directius del nivell 

més baix per a aconseguir el compliment eficaç i eficient de les operacions 

corrents i quotidianes de l'empresa. En aquest nivell, els executius no 

supervisen altres directius, sinó que dirigeixen únicament a operaris i, atès que 

se solen fixar uns nivells de realització de les tasques, les decisions preses pels 

supervisors van dirigides a aconseguir els estàndards que prèviament se'ls han 

fixat. 

 

 Aquestes decisions es prenen diàriament en l'empresa, per la qual cosa el 

seu mateix grau de repetició provoca que es posseïsca molta informació i 

experiència sobre elles i, per tant, siguen les més estructurades. Tenen un 

caràcter temporal a curt termini i se sustenten en informació detallada de tipus 

quantitatiu i de procedència principalment interna. Generalment, les seues 

conseqüències es coneixen immediatament, els errors comesos són fàcilment 

corregibles i no suposen un fort compromís de recursos. Decisions d'aquest 
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tipus són, per exemple, la concessió d'un préstec bancari al consum en una 

sucursal d'un banc o la realització d'una comanda de materials. 

 

 Basant-nos en les característiques de les decisions preses en cada nivell, 

podem ressaltar la importància que cadascuna de les fases del procés de presa 

de decisions té en aquestes. Per a això, ens recolzarem en la figura 2.3.2. 

 

Figura 2.3.2. Importància de les etapes de decisió segons el nivell jeràrquic 

 

 

 En la figura es pot observar que en les decisions preses a nivell operatiu es 

ressalta la importància de la fase de selecció. Això és a causa que els 

problemes a aquest nivell es troben sobradament identificats i prou 

modelitzats. Per la seua banda, les decisions estratègiques, per la seua 

importància, compromís de recursos i difícil reversibilitat, han d'incidir en la 

fase d'intel·ligència. Finalment, les decisions tàctiques recorren de manera 

rellevant a les tres fases del procés però ressalten la transcendència que se li 

concedeix al disseny de cursos d'acció. 

 

 La classificació segons el mètode, plantejada per Simon (1977), indaga 

sobre els mètodes emprats en la presa de decisions, tant des d'una perspectiva 

tradicional com des d'un punt de vista modern. Estableix un continu en el qual 

en un extrem estarien les decisions programades i en l'altre les no 

programades. En conseqüència, distingeix entre decisions en les quals és 

possible introduir tècniques de programació
2
 en les fases del procés decisori i 

les que no. 

 

                                                 
2El terme programació s'utilitza en sentit informàtic, és a dir, que siga programable.  

INTEL·LI-
GÈNCIA DISSENY SELECCIÓ

DECISIONS

OPERATIVES

DECISIONS

TÀCTIQUES

DECISIONS

ESTRATÈGIQUES

Font: adaptat de Le Moigne (1976)
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 Les decisions programades són repetitives i rutinàries, i per això hi ha  

procediments o protocols definits per manejar-les, de manera que s'incrementa 

l'eficiència i l'eficàcia en la presa de decisions al no haver de ser tractades de 

nou cada vegada que es presenten. En aquesta situació, els elements del 

problema i les seues interrelacions poden definir-se, analitzar-se i predir-se, de 

manera que el problema en si  estarà molt ben definit en la fase 

d'intel·ligència, les solucions alternatives estaran ben especificades en la fase 

de disseny i es requerirà molt poc judici per part del decisor en la fase 

d'elecció. És a dir, les tres fases del procés de resolució de problemes, amb 

independència que aquest siga més o menys complicat, es troben perfectament 

estructurades. Per aquest motiu, aquestes decisions solen ser delegades a 

personal de nivells baixos amb coneixements poc sofisticats i, fins i tot, poden 

arribar a ser automatitzades. Exemple d'aquest tipus de decisions es troben en 

els processos de renovació d'inventaris o el  pagament de les nòmines.   

 

 Per la seua banda, les decisions són no programades en la mesura en què 

són noves, no estructurades i, normalment, no repetitives. En aquest cas, no hi 

ha mètodes previstos per manejar el problema perquè no ha sorgit 

anteriorment, o perquè la seua naturalesa i estructura són massa complexos o 

no es troba perfectament definit, o bé perquè és tan important que mereix un 

tractament particular cada vegada que es presenta. En conseqüència, el 

problema a resoldre es troba vagament definit en la fase d'intel·ligència, les 

solucions alternatives en la fase de disseny són molt nombroses i, per tant, es 

requereix molt de judici i intuïció per part del decisor per a seleccionar una 

alternativa en la fase d'elecció. Així doncs, es pot afirmar que en aquest tipus 

de decisions cap de les fases del procés de presa de decisions es troba 

estructurada. Decisions d'aquest tipus poden ser la internacionalització de 

l'empresa o els acords de cooperació en matèria de R+D. 

 

 El quadre 2.3.1 recull un resum de les característiques d'aquests dos tipus 

de decisions extremes amb esment de les tècniques decisòries aplicables tant 

des d'una perspectiva tradicional com a moderna. 

  



68 Organització d’empreses  

 

 

Quadre 2.3.1. Tècniques tradicionals i modernes de presa de decisions 

 

Tipus de decisió 

Tècniques per a la presa de decisions 

Tradicional Moderna 

Programades 1. Hàbits. 

2. Procediments operatius 

estàndard. 

3. Estructura organitzativa: 

Expectatives comunes, un 

sistema de subobjectius i 

canals d'informació ben 

definits. 

1. Investigació operativa: 

Anàlisi matemàtica. 

Models. 

Simulació informàtica. 

2. Processament electrònic 

de dades. 

 

Decisions repetitives en 

les quals l'organització 

desenvolupa processos 

específics per manejar-

les. 

No programades 1. Judici, intuïció i 

creativitat. 

2. Regles empíriques. 

3. Selecció i formació 

d'executius. 

Tècniques heurístiques de 

resolució de problemes 

aplicades a: 

a) Formació dels decisors 

humans. 

b) Elaboració de programes 

informàtics heurístics. 

 

Decisions noves, 

malament estructurades 

i molt rellevants en les 

quals no hi ha mètodes 

previstos per a manejar 

el problema. 

Font: Simon (1977). 

 

 Així doncs, pel que fa a les tècniques tradicionals de suport a la presa de 

decisions programades, es disposa tant del conjunt d'habilitats, coneixements i 

procediments operatius registrats en el sistema nerviós del decisor (hàbits) 

com dels establits per l'empresa (procediments operatius estàndard), i de la 

mateixa estructura de l'organització. En relació a les decisions no 

programades, es recorre al judici, que depèn de l'experiència i intuïció del 

decisor; la creativitat; i la selecció i formació de directius. 

 

 Quant a les tècniques modernes, s'acudeix a la investigació operativa i a la 

informàtica algorítmica per a les decisions programades; i a tècniques 

d'intel·ligència artificial per les no programades.  

 

 La classificació de síntesi, proposada per Gorry i Scott-Morton (1989), rep 

aquest nom perquè classifica les decisions considerant simultàniament el nivell 

administratiu ocupat pel decisor i el mètode de decisió emprat. Per a això, 

canvien les denominacions de “programada” i “no programada” de la 
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classificació per mètode per les de “estructurades” i “no estructurades” i, a 

més, introdueixen de manera explícita les decisions corresponents al nivell 

administratiu intermedi, que denominen “semiestructurades”. 

 

 Les decisions estructurades  es corresponen amb les programades i, per 

tant, es defineixen com aquelles, en les quals és possible usar mètodes 

matemàtics i regles de decisió en les fases d'intel·ligència, disseny i selecció. 

Exemples d'aquest tipus de decisions serien la gestió d'inventaris en el nivell 

operatiu, l'anàlisi dels pressupostos de producció en el nivell tàctic i la 

composició de les flotes de vehicles en el nivell estratègic. 

 

 Les decisions semiestructurades serien aquelles en les quals encara que el 

problema estaria raonablement definit en la fase d'intel·ligència, no és possible 

formalitzar-la; les solucions alternatives en la fase de disseny poden ser 

limitades i correctament especificades; i en la fase de selecció el decisor 

requereix algun tipus de judici. És a dir, en aquestes decisions la fase 

d'intel·ligència no es troba estructurada però una vegada identificat el 

problema poden estructurar-se les restants. Exemples de decisions 

semiestructurades serien l'organització de recorreguts en el nivell operatiu, els 

plans de substitucions en el nivell tàctic i les normes de remuneració en el 

nivell estratègic. 

 

 Finalment, en les decisions no estructurades no es poden aplicar models 

matemàtics o regles de decisió en cap de les fases del procés decisori. 

Exemples d'aquest tipus de decisions serien les ordres de fabricació sota 

comanda en el nivell operatiu, el llançament d'una campanya de promoció en 

el nivell tàctic i el llançament d'un nou producte en el nivell estratègic. 

 

 La relació entre el nivell jeràrquic on es prenen les decisions, la naturalesa 

del problema i el tipus de decisió que s'adopta per fer-li front en les quals es 

basa la classificació sintètica pot apreciar-se en la figura 2.3.3. Aquesta ens 

mostra que en el nivell estratègic la majoria de les decisions que s'adopten són 

no programades ja que els problemes a aquest nivell solen ser sense 

estructurar; mentre que a mesura que es baixa per la jerarquia, més 

programades resulten les decisions en enfrontar-se els directius a problemes 

més estructurats i comprensibles. 
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Figura 2.3.3. Nivell jeràrquic i programació de la decisió 

 

Per finalitzar, creiem convenient indicar que, malgrat els exemples 

proposats en cadascuna de les tipologies presentades, cap decisió pot 

catalogar-se d'una forma o una altra en si mateixa, sinó que serà el context en 

el qual es produeix el que li conferirà un caràcter o un altre. 

 

Una vegada establit el concepte de decisió i conegut tant el procés que se 

segueix per adoptar-les com les diferents classificacions que es poden fer, és 

interessant introduir els enfocaments que es poden seguir en l'anàlisi 

d’aquestes.   

 

2.4. ENFOCAMENTS EN LA PRESA DE 
DECISIONS I REGLES DE DECISIÓ 
 

 Per estudiar els diferents enfocaments en la presa de decisions ens 

recolzarem en el treball de Keen i Scott-Morton (1978). En concret, ens 

centrarem en l'examen del denominat enfocament racional i introduirem les 

característiques bàsiques de l'enfocament satisfactor, de l'enfocament del 

procediment organitzacional, de l'enfocament polític i de l'enfocament de la 

perspectiva de les diferències individuals. 

 

 L'enfocament racional és un enfocament normatiu que es preocupa 

d'analitzar com s'haurien de comportar els subjectes decisors per a prendre la 

decisió òptima; estudiant i prescrivint els mètodes de decisió oportuns per a la 

resolució dels problemes plantejats. Així, la presa d'una decisió ha d'orientar-

se a la consecució d'uns objectius, per a la qual cosa caldrà enumerar totes les 

alternatives possibles per a l'assoliment d'aquests, les seues corresponents 

conseqüències i efectuar la valoració comparativa d’aquestes. 
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fFont: adaptat de Koontz, O’Donnell i Weihrich (1988) 
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Sobre la base del comportament del decisor racional, qualsevol situació de 

decisió es pot caracteritzar per cinc elements bàsics: 

 

1. Les alternatives, activitats o estratègies que representen les diferents 

accions que pot seguir el decisor per resoldre el problema. Aquestes 

actuacions són variables endògenes en dependre de la voluntat del 

subjecte decisor. 

2. Els estats de la naturalesa, que es caracteritzen per ser variables 

exògenes i es defineixen com els successos dels quals depèn la decisió 

però en els quals no pot influir el decisor. 

3. Les conseqüències o resultats que representarien els desenllaços que es 

produeixen en desenvolupar una activitat específica en un estat de la 

naturalesa concret. 

4. Les probabilitats que es produïsca cadascun dels estats de la 

naturalesa, que es relacionarà amb el major o menor grau d'informació 

disponible pel decisor. 

5. El criteri de decisió, que indica la manera d'utilitzar la informació per 

seleccionar una alternativa d'entre les propostes. 

 

Per a millorar el procés decisori, aquests cinc elements es poden representar 

en una matriu de decisió, tal com es mostra a continuació: 

Quadre 2.4.1. La matriu de decisió 

 Estats de la naturalesa 

 N1 N2 (…) Nm 

 Probabilitats P1 P2 (…) Pm 

 

Alternatives

activitats o 

estratègia  

A1 R11 R12 (…) R1m 

A2 R21 R22 (…) R2m 

(…) (…) (…) (…) (…) 

An Rn1 Rn2 (…) Rnm 

 

Segons la informació de què es dispose, l'elecció de les alternatives es pot 

realitzar sota tres tipus d'ambients de decisió: certesa, risc o incertesa. 

 

1. Certesa: una decisió s'adopta en condicions de certesa quan el 

decisor coneix amb seguretat l'estat en el qual es presentà la 

naturalesa i les conseqüències de les accions realitzades 

(informació perfecta). Per tant, es tractaria de valorar en termes 
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econòmics els diferents resultats i triar aquella alternativa que 

aconseguisca el resultat més favorable. En aquest cas, la matriu de 

decisió quedaria reduïda a una sola columna de resultats. Aquest 

seria el plantejament típic de les tècniques de programació 

matemàtica utilitzades en microeconomia o el càlcul del punt mort 

quan es treballa amb dades que depenen únicament de l'empresa. 

 

Atès que les decisions en condicions de certesa es plantegen 

suposant que els valors de les magnituds utilitzades es mantindran 

inalterables en el temps, és convenient realitzar una anàlisi de 

sensibilitat que mostre quines poden ser les conseqüències davant 

de variacions dels supòsits de partida. 

 

2. Risc: Una decisió s'adopta en condicions de risc quan el decisor no 

coneix amb seguretat l'estat de la naturalesa que es va a presentar, 

però sí la probabilitat de cadascun d'aquests estats. Sota aquestes 

condicions, per determinar el valor de cada alternativa, se sol 

aplicar el criteri de la “esperança matemàtica”. L'expressió que ens 

permetria aquest càlcul seria la següent: 

 

 

 

L'estratègia a triar serà aquella que genere un valor esperat 

millor (major benefici o menor cost, segons els casos). Davant de 

dues accions amb la mateixa esperança matemàtica, és convenient 

recórrer al càlcul de la desviació típica com a indicador del risc 

associat i triar la que menor risc presente. 

 

Un tipus particular de decisions que es prenen en situació de risc són les 

denominades decisions seqüencials. En el procés de presa de decisions podem 

trobar-nos davant de situacions en què una decisió genera, necessàriament, 

l'adopció d'unes altres, provocant el que unes decisions influïsquen en altres 

futures. En aquestes circumstàncies, l'ús de la matriu de decisió, tal com s'ha 

descrit, es revela inoperant, per això es recorre a altres models.  

 

ij

n

=j

ji RP=V 
1
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En la presa de decisions seqüencials s'utilitza un model gràfic denominat 

arbre de decisió que representa les diferents alternatives per les quals es pot 

optar i els resultats que corresponen a cadascuna segons quin siga l'estat de la 

naturalesa que es presente. Per construir l'arbre de decisió es representen tres 

tipus de nodes: 

 

- Quadrats: que ens mostren decisions. D'ells ixen fletxes que indiquen les 

alternatives de decisió. 

- Cercles: que indiquen els esdeveniments que no depenen del decisor. 

D'aquests ixen fletxes que simbolitzen els diferents estats de la naturalesa 

amb la seua corresponent probabilitat d'ocurrència.  

- Triangles: Constitueixen el node final i mostren el resultat de cada branca 

de l'arbre, sota el supòsit que es donen totes les circumstàncies que 

assenyala el camí mostrat per aquesta branca. 

 

La forma d'operar és la següent: 

 

- Es dibuixa l'arbre (nodes i fletxes) indicant el valor del node final segons 

les circumstàncies establides en cada branca. L'arbre s'inicia sempre amb 

un quadrat. 

- Una vegada representat l'arbre, s'opera de darrere cap a avant (dels nodes 

finals cap al quadrat inicial). 

- El valor de cada cercle vindrà determinat pel valor esperat dels estats de la 

naturalesa que isquen d'ell (suma del producte del valor de cada fletxa per 

la seua probabilitat). 

- El valor dels quadrats (nodes de decisió) serà el major, si maximitzem, o 

el menor, si minimitzem, dels cercles relatius a dit quadrat.  

 

A continuació, anem a presentar un senzill exemple que ens ajude a 

comprendre el procés anteriorment descrit. 

 

 Suposem un operador turístic que per aconseguir els recursos financers que 

li permeten el desenvolupament d'un projecte té previst realitzar una ampliació 

de capital per valor de 18 milions d’euros. En aquest cas, el dilema que se li 

presenta a la direcció és trobar l'intermediari adequat per realitzar l'operació, ja 

que disposa de dues alternatives: El Chase Orxetan Bank, un banc 
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internacional de prestigiosa experiència en aquest tipus de col·locacions; i 

Orxetana d'Inversions, una empresa regional que s'inicia en el camp de la 

col·locació de títols al mercat. 

 

 Segons la informació disponible de les empreses analitzades es conclou que 

la probabilitat (a priori) que el nivell de col·locació dels títols fóra alt amb el 

COB és del 70%, i de que fóra mitjà d'un 30%. Les dades per OI indiquen que 

la probabilitat d'una col·locació alta només aconsegueix el 20%, mitjana en un 

50% i seria baixa en un 30%.  Òbviament, si es produïra aquest últim cas, el 

operador turístic hauria d'intentar col·locar de nou els títols. Per a això, podria 

comptar amb els dos intermediaris, però en aquesta ocasió OI garantiria una 

col·locació d'accions amb una probabilitat del 80% a un nivell mitjà i un 20% 

a un nivell alt. COB mantindria els seus percentatges anteriorment descrits. 

 

 D'altra banda, les converses dutes a terme amb els dos intermediaris 

desvelen que el cost de treballar amb COB s'elevaria a 1,8 milions d’euros i 

que acudir a l'OI suposaria 0,6 milions d’euros. En ambdós casos s'obtindrien 

els 18 milions amb una col·locació alta i s'aconseguirien 12 milions d’euros 

amb una col·locació mitjana.   

 

L'arbre de decisió associat a la decisió d'elecció de l'intermediari en 

l'ampliació de capital seria el següent:  

 

 

 
 

=18-1,8= 16,2 M€

=12-1,8= 10,2 M€

=18-0,6= 17,4 M€

=18-0,6-0,6= 16,8 M€

=12-0,6-0,6= 10,8 M€

=18-0,6-1,8= 15,6 M€

=12-0,6-1,8= 9,6 M€

=12-0,6= 11,4 M€

ALTA 20%

ALTA 70%

ALTA 20%

ALTA 70%

MITJANA 80%

MITJANA 30%

MITJANA 30%

MITJANA 50%

BAIXA 30%

12

13,8

13,8

13,32

14,4

14,4

VE= 16,8 x 0.2 + 10,8 x 0,8= 12

VE= 15,6 x 0.7 + 9,6 x 0,3= 13,8 

VE= 16,2 x 0.7 + 10,2 x 0,3= 14,4 

V
E

=
 1

3
,8

 x
 0

.3
 +

 1
1
,4

 x
 0

,5
 +

 1
7
,4

 x
 0

,2
=

 1
3
,3
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 La seqüència òptima de decisió seria la que maximitza el valor dels guanys. 

En el nostre cas, seria optar per COB. El valor esperat d'aquesta seqüència de 

decisió serà de 14,4 milions d’euros. 

 

3. Incertesa: Una decisió s'adopta en condicions d'incertesa quan el 

decisor, encara que coneix els estats de la naturalesa, no sap, ni tan 

sols en termes de probabilitat, quin d'ells s’esdevindrà. L'escassa 

informació disponible porta a utilitzar criteris de decisió que 

incorporen una elevada càrrega de subjectivitat i que reflecteixen 

l'optimisme o pessimisme i l'aversió al risc del responsable de la 

decisió. 

 

 Els principals criteris de decisió en condicions d'incertesa serien: el criteri 

de Laplace, l'optimista, el pessimista o de Wald, el d'Hurwicz i el de Savage. 

 

 El criteri de Laplace o d'equiprobabilitat parteix de la idea que si no es 

coneixen les probabilitats associades a cadascun dels estats de la naturalesa, no 

hi ha cap raó per pensar que un estat es pot presentar abans que els altres i, per 

tant, pot considerar-se que tots els estats tenen la mateixa probabilitat. Així, 

una vegada assignades les mateixes probabilitats a tots els estats de la 

naturalesa, es calcula l'esperança matemàtica de cada alternativa i es tria la 

millor. 

 

 El criteri optimista implica que el decisor pensarà que sempre es presentarà 

l'estat més propici per a cada estratègia i, per tant, es triarà l'estratègia amb el 

resultat més favorable.   

 

 El criteri pessimista és el seguit per persones que pensen que siga quina 

siga l'estratègia que trien, sempre es presentarà l'estat de la naturalesa menys 

favorable per a ella. En conseqüència, el decisor escollirà de cada alternativa el 

valor més desfavorable i entre ells escollirà el millor. Cal tenir present que no 

es pot afirmar que aquest criteri siga l'antagònic de l'optimista, ja que en aquest 

cas s'opta per l'alternativa menys dolenta, i no per la més dolenta de totes les 

possibles.  
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 El criteri d'Hurwicz constitueix un criteri que recull totes les possibilitats 

que pot presentar una persona respecte al seu tarannà davant el risc. És a dir, 

combina ponderacions d'optimisme i pessimisme, sent capaç d'avaluar les 

alternatives des de l'optimisme total, passant pels estats intermedis d'ànim, fins 

al pessimisme absolut. Per al seu càlcul s'introdueix un coeficient d'optimisme 

α, comprès entre 0 i 1, i el seu complementari o coeficient de pessimisme (1-

α), que ens permeten considerar l'aversió al risc que té el subjecte decisor. Es 

procedeix multiplicant el millor resultat de cada alternativa per α, mentre que 

el pitjor es multiplica per (1-α), sumant-se els resultats dels dos productes. 

L'alternativa a triar seria aquella en què la suma d'aquests productes extrems 

siga millor. Es pot deduir fàcilment que si α adquireix el valor 1, aquest criteri 

coincideix amb l'optimista; mentre que si se li assigna el valor 0 coincideix 

amb el pessimista. 

 

 El criteri de Savage seria el preferit per a aquelles persones que tenen un 

fort temor a penedir-se per haver-se equivocat i, en certa manera, soluciona la 

inconsistència que presenta el criteri pessimista quan totes les alternatives 

tenen, almenys, un valor negatiu; ja que en aquest cas el criteri pessimista no 

permet triar cap alternativa, tot i que alguna siga realment atractiva.  

 

 Aquest criteri parteix del càlcul de la denominada matriu de costos 

d'oportunitat o de pesars. Per a això, cal tenir en compte que per a cada estat de 

la naturalesa hi haurà un resultat òptim amb el qual, si seleccionem un altre 

que no siga aquest, deixarem de guanyar una determinada quantitat. Així, en 

cada estat de la naturalesa triem el millor resultat i es calcula la diferència 

entre aquest i el resultat de cada casella. Una vegada construïda la matriu de 

costos d'oportunitat, s'aplica sobre ella el criteri pessimista. Això és, se 

selecciona el pitjor valor de cada estratègia i es tria el millor d'ells. 

 

 Per il·lustrar l'aplicació d'aquests criteris, presentarem a continuació un 

senzill exemple. Suposem que COPT (Corporació Orxetana de Parcs 

Temàtics) és una empresa dedicada a la promoció i gestió de parcs temàtics. 

En l'actualitat compta amb deu parcs distribuïts per Espanya, Portugal, 

Croàcia, Polònia i Rússia. El president executiu de l'empresa està pensant a 

posar en marxa una nova atracció de realitat virtual en aquests parcs. Per a 

això considera tres alternatives d'inversió inicial: 
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- Nivell d'inversió baix: tecnologia bàsica de projecció i acomodació. 

- Nivell mitjà: última generació en tecnologia de projecció i bàsica en 

acomodació. 

- Nivell alt: última generació en tecnologia de projecció i acomodació. 

 

Òbviament, l'efecte de la inversió sobre el compte de resultats dependrà de 

l'èxit o fracàs de l'atracció. En aquest sentit es consideren tres possibilitats. 

Que l'atracció tinga un acolliment espectacular, que l'atracció tinga un èxit 

moderat, o que l'atracció siga un fracàs. 

 

 Basant-se en les dades derivades d'altres experiències viscudes per la 

competència i de les que deriven de les atraccions posades en marxa als seus 

parcs, s'han obtingut les següents estimacions de guanys (en milions d’euros) 

per a cada tipus d'inversió: 

 

Inversió baixa: acolliment espectacular (10), èxit moderat (7), fracàs (-3) 

Inversió mitjana: acolliment espectacular (15), èxit moderat (13), fracàs (-6) 

Inversió alta: acolliment espectacular (17), èxit moderat (9), fracàs (-10) 

 

 Amb aquesta informació,  hem de construir la matriu de decisió relativa al 

producte proposat i determinar l'alternativa més convenient segons els criteris 

de Laplace, Optimista, Pessimista o de Wald, d'Hurwicz per α=0,7 i de 

Savage. 

 

La matriu de decisió (en milions d'euros) seria: 

 

Inversió a realitzar 

(estratègia) 

Estats de la naturalesa 

Acolliment 

espectacular 

Èxit moderat Fracàs 

Baixa 10 7 -3 

Mitjana 15 13 -6 

Alta 17 9 -10 

 

En el criteri de Laplace tots els estats de la naturalesa són equiprobables. 

La millor alternativa seria aquella estratègia que tinga el major valor esperat. 

 

VE(B)= (10x1/3) + (7x1/3) + (-3x1/3) = 4,66 Milions d'euros. 

VE(M)= (15x1/3) + (13x1/3) + (-6x1/3) = 7,33 Milions d'euros. 



78 Organització d’empreses  

 

 

VE(A)= (17x1/3) + (9x1/3) + (-10x1/3) = 5,33 Milions d'euros. 

 

La decisió més adequada, segons aquest criteri, seria realitzar una inversió 

mitjana.  

 

En el criteri Optimista s'escollirà com a decisió més adequada aquella que 

supose el major benefici per a l'empresa en la millor situació que puga donar-

se en l'entorn (MaxiMax). 

 

Seguint aquest criteri s'optaria per realitzar una inversió alta (ja que el 

benefici esperat seria de 17 milions d'euros, que és el major de la matriu). 

 

En el criteri Pessimista es triarà aquella alternativa que maximitze els 

beneficis mínims esperats (MaxiMin). Això és, es tria la millor de les pitjors 

alternatives. 

 

Si s'opta per la inversió baixa, el pitjor resultat serà -3 milions d'euros. 

Si es decideix per la inversió mitjana, el pitjor resultat serà -6 milions d'euros. 

I si es tria la inversió alta,  el pitjor resultat serà -10 milions d'euros. 

 

En conseqüència, s'hauria de triar l'alternativa d'inversió baixa. No obstant 

això, com el millor resultat implica assumir una pèrdua de tres milions d'euros, 

el sentit comú ens porta a desestimar les tres inversions. De fet, és convenient 

afegir una fila addicional relativa a no dur a terme cap de les alternatives 

propostes i on tots els resultats siguen 0. 

 

En el criteri d'Hurwicz l'empresa es mou dins d'un interval de beneficis 

entre el millor i el pitjor; aplicant un coeficient d'optimisme de α sobre el 

primer i un de pessimisme de (1-α) sobre  el segon. Amb α = 0,7 els valors 

esperats de cada alternativa són: 

 

H(B)= (10x0,7) + (-3x0,3)= 6,1 milions d'euros. 

H(M)= (15x0,7) + (-6x0,3) = 8,7 milions d'euros. 

M(A)= (17x07) + (-10x0,3) = 8,9 milions d'euros. 

 

Segons aquest criteri s'hauria d'efectuar una inversió alta. 
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En el cas que no se'ns facilite el valor de α hauríem de procedir resolent 

el problema de manera gràfica, per a posteriorment posicionar-nos segons el 

nostre grau d'optimisme. 

 

En aquest cas, el primer pas serà obtenir la funció de valor esperat derivada 

de cada estratègia.  

 

H(B)= (10xα) + (-3)x(1-α)= 13α-3 . 

H(M)= (15xα) + (-6)x(1-α) = 21α-6. 

H(A)= (17xα) + (-10)x(1- α) = 27α-10. 

 

- El segon pas, atès que no se'ns facilita el coeficient d'optimisme, és la 

representació gràfica de les rectes resultants amb indicació de la línia de 

preferència. Per a això, donem el valor 1 i 0 al coeficient α i es dibuixa la recta 

de cada alternativa. Posteriorment, en tractar-se de beneficis, es tria els trams 

de recta que estan més fora en la gràfica. Si la taula estiguera composta per 

costos, la línia de preferència estaria formada pels trams de recta que 

estigueren més avall. 

 

 

 

H

α1
0

Resolució gràfica

H(B)

-3

10 10

-6

15 15

-10

17 17

O,375 0,667
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- A continuació, es comparen de dues en dues les estratègies que estan a la 

zona de preferència per calcular els α que determinar l'elecció d'una estratègia 

o una altra (punts de tall).  

 

H(B)=H(M)                                                     H(M)=H(A) 

 

13α-3=21α-6                                                21α-6=27α-10 

8α=3                                                            6α=4 

α=0,375                                                       α=0,667 

 

 

Per tant, l'estratègia de preu alt és preferible quan el coeficient d'optimisme 

siga superior a 0,667; l'estratègia de preu mitjà es preferirà quan el coeficient α 

estiga entre 0,375 i 0,667 i, finalment, l'estratègia de preu baix serà triada quan 

el coeficient α siga inferior a 0,375. En aquest últim cas, cal tenir en compte 

que quan α siga inferior a 0,23 (13α-3=0) l'estratègia d'inversió baixa adquireix 

valors negatius i, per tant, no hauria de ser triada. 

 

El criteri de Savage, com ja hem comentat, permet evitar situacions en què 

el decisor puga sempre perdre i, per tant, decidisca no fer res. Per a això es 

construeix la matriu de costos d'oportunitat i s'escull aquella alternativa que 

faça mínim els màxims costos d'oportunitat. 

 

Inversió 

(estratègia) 

Estats de la naturalesa 

Acolliment 

espectacular 

Èxit moderat Fracàs 

Baixa 7 (17-10) 6 (13-7) 0 (-3-(-3)) 

Mitjana 2 (17-15) 0 (13-13) 3 (-3-(-6)) 

Alta 0 (17-17) 4 (13-9) 7 (-3-(-10)) 

 

- Per a la inversió alta el màxim cost d'oportunitat seria (7). 

- Per a la inversió mitjana el màxim cost d'oportunitat  és  (3). 

- Per a la inversió baixa el màxim cost d'oportunitat serà (7). 

 

Per tant l'empresa hauria de realitzar la inversió mitjana.  

 

 Com es pot apreciar, l'enfocament racional se centra en la fase de selecció, 

buscant l'elecció de l'alternativa òptima. Per tant, aquest plantejament 
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requereix  suficient informació per a poder operar adequadament. Ara bé, en la 

pràctica les persones es troben amb certes limitacions que fan que no siga 

possible disposar de totes les alternatives que es poden utilitzar per a resoldre 

el problema, ni tampoc de les conseqüències que generen ni de la informació 

per triar la millor. À més, encara que tinguera tots aquests extrems, resultaria 

extremadament difícil que el decisor poguera processar tota la informació 

disponible. Per aquest motiu, Simon proposa substituir el concepte de 

racionalitat pel de racionalitat limitada que serà la base dels dos enfocaments 

següents.  

 

 L'enfocament satisfactor basat en el concepte de racionalitat limitada 

introdueix la idea de l'home administratiu. Mentre l'home “econòmic” vinculat 

a l'enfocament racional maximitza, l’home “administratiu”, tenint en compte 

les limitacions a les quals s'enfronta, tracta de triar aquella alternativa que 

considera satisfactòria o suficientment bona. Lògicament, no es tracta de no 

triar la millor, sinó de triar la millor de les conegudes, tenint en compte que el 

model de decisió creat és una simplificació de la realitat i que aquesta és molt 

més complexa del que es deriva de la informació disponible. 

 

 Tant l'enfocament racional com el satisfactor són enfocaments que 

consideren al decisor en termes individuals. El següent, per contra, analitza les 

decisions considerant que en les organitzacions existeixen múltiples persones 

implicades en les decisions. 

 

 L'enfocament del procediment organizacional propiciat per Cyert i 

March (1965) se centra en l'estructura formal i informal de l'organització, els 

procediments estàndard i els canals de comunicació. Per a aquests autors, una 

organització ha de ser entesa com una coalició formada per individus que 

tenen els seus propis objectius i que, al mateix temps, poden estar organitzats 

en subcoalicions. Des d’aquesta perspectiva, són els individus els que tenen 

objectius propis i no les organitzacions, per la qual cosa les decisions són el 

resultat de la negociació dels individus o de les subcoalicions, prenent en 

compte l'existència de múltiples objectius i triant la primera alternativa que 

satisfaça les demandes dels grups implicats. Per tant, no s'estudien totes les 

alternatives possibles, sinó que s'accepta la primera que satisfaça els actors 

involucrats. 
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 Per a la presa de decisions i posar en pràctica l'elecció, l'organització 

compta amb unes rutines o procediments estàndard constituïts a partir de 

l'experiència i guiats per la retroalimentació que li permeten reduir la incertesa. 

 

 L'enfocament polític sosté que les persones actuen segons el seu propi 

sistema d'objectius, per la qual cosa en el procés decisori cadascun d'ells es 

comporta com un jugador en un joc competitiu en el qual intenta que 

s'aconseguisquen aquells. L'essència de l'enfocament radica a acceptar que en 

una organització hi ha multiplicitat d'objectius i interessos, i que arribar a un 

acord clar i òptim per tots els implicats és pràcticament impossible. Per tant, la 

negociació i persuasió són fonamentals per adoptar una decisió acceptable. 

 

 Un resultat d'aquest enfocament és el concepte de canvi incremental que ve 

a dir que l'anàlisi de les actuacions a realitzar es limita a les alternatives que ja 

existeixen, per la qual cosa es prenen decisions que incrementen les 

conseqüències d'aquelles. 

 

 Finalment, l'enfocament de la perspectiva de les diferències individuals 

o dels estils de decisió considera que cada decisor és únic, per la qual cosa 

cadascun utilitzarà un estil propi per a enfrontar-se a la presa de decisions. Per 

tant, per a entendre el comportament del decisor caldrà analitzar les seues 

habilitats i estratègies personals. La base d'aquest enfocament la trobem en la 

teoria de la complexitat i en el paradigma de l'estil cognoscitiu. La primera 

sosté que hi ha un equilibri òptim d'informació per a cada individu que evita la 

sobrecàrrega o aclaparament d’aquests. I el segon manté que el comportament 

dels individus és variable i està en funció de la seua personalitat. 

 

 Estudiat el procés de decisió, els tipus de decisions i els enfocaments que 

intenten explicar com es prenen, en els capítols següents ens centrarem, en 

primer lloc, en els factors externs que poden incidir en el resultat de les 

decisions i, en segon lloc, a presentar algunes nocions bàsiques relatives a un 

tipus particular de decisions: les denominades decisions estratègiques.  
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ACTIVITATS D'AUTOAPRENENTATGE 
 

1. SOPA DE LLETRES.  

Busqueu sis tipus de decisions en la següent sopa de lletres. 

 

E S T R U C T U R A D A T N I A 

D     S A Z X C V B N M Q W I R D A 

E S T R A T E G I C A O H A P R 

Ñ L K I J H G F D S A Z R C V O 

B N O I C A Z I L A R U N I C T 

M N Q W I I R T D O T O P A S C 

D S F O R M A A I C Z A C I O O 

Z X C V B N M L U A Q X S W C A 

C D I V F A N R I T N J O M J V 

Q W I R R I T I O T A S D F G I 

M N B G C S Z Q A Z Z W S X I T 

Q T O G E C Z S R T O A I O P A 

W R S I Ñ V A W A S D F C G H R 

P O M J Z B Q I Q C V N M I F E 

R E F K X M X F Z X C V B I O P 

S T A C T I C A A M I N T P O O 

 

Sol.: Estructurada, estratègica, semiestructurada, operativa, tàctica i 

programada.   

2. Contesteu a les següents preguntes referides a la presa de decisions en 

l'empresa: 

    D
1 

             

    E
2 

             

    C
3 

             

    I
4 

             

    S
5 

             

    I
6 

             

    O
7 

             

                  

                  
1 

Fase del procés decisori on es generen solucions alternatives i se n'avaluen 

les conseqüències. 

2 
Nivell de l'estructura on es prenen les decisions menys reversibles i que 

involucren major quantitat de recursos. 



84 Organització d’empreses  

 

 

3 
Condicions en les quals es pren una decisió quan el decisor coneix amb 

seguretat l'estat de la naturalesa que va a presentar-se i les conseqüències de 

l'acció a realitzar. 

4
 Input imprescindible en tot procés de decisió. 

5
Enfocament basat en el concepte de racionalitat limitada que introdueix la 

idea de l'home administratiu. 

6
Tècnica tradicional per a la presa de decisions no programades. 

7
 Criteri de decisió en condicions d'incertesa que implica triar l'estratègia amb 

el resultat més favorable. 

 

Sol: (1) Disseny, (2) Estratègic, (3) Certesa, (4) Informació, (5) Satisfactor, (6) 

Intuïció, (7) Optimista 

 

3. Indiqueu si les següents afirmacions són vertaderes o falses: 

 

1. __Quan es planteja un problema, el més apropiat és definir-lo 

sobre la base de la solució que volem proposar. 

2. __La fase d’intel·ligència exigeix certa dosi de creativitat i 

analitzar la viabilitat i conseqüències de cada alternativa. 

3. __Les decisions estratègiques es prenen amb la finalitat 

d'aconseguir el compliment eficient de les operacions corrents de 

l'empresa. 

4. __El detonant del procés decisori és la percepció de l'existència 

d'un problema. 

5. __Totes les decisions produeixen les mateixes conseqüències i, per 

tant, requereixen la mateixa informació i s'han de prendre amb la 

mateixa cautela.  

6. __La fase del procés decisori més rellevant en la decisió d'obrir 

una subsidiària de producció en un altre país ha de ser la selecció. 

7. __Les decisions programades són repetitives i rutinàries, i per això 

hi ha procediments definits per manejar-les. 

8. __En la matriu de decisió, els estats de la naturalesa són les 

variables que depenen de la voluntat del subjecte decisor i, per 

tant, són els elements entre els quals es tria per resoldre el 

problema. 
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9. __Els criteris de decisió en condicions d'incertesa incorporen una 

elevada càrrega de subjectivitat, reflectint l'aversió al risc del 

decisor.  

10. __El criteri de Savage soluciona la inconsistència del criteri 

pessimista quan totes les alternatives tenen, almenys, un valor 

negatiu. 

11. __L'enfocament polític en la presa de decisions estableix com a 

elements fonamentals, per a adoptar una decisió acceptable, la 

negociació i la persuasió. 

12. __L'enfocament dels estils de decisió sosté que, en definitiva, tots 

els decisors són iguals, per la qual cosa utilitzen el mateix estil per 

enfrontar-se a la presa de decisions. 

 

Sol.: (1) Falsa, (2) Falsa, (3) Falsa, (4) Vertadera, (5) Falsa, (6) Falsa, (7) 

Vertadera, (8) Falsa, (9) Vertadera, (10) Vertadera, (11) Vertadera, (12) Falsa.   

 

4. Relacioneu els termes de la primera columna amb els de la segona. 

Decisió estratègica (1) Informació perfecta (  ) 

Decisió programada (2) Esperança matemàtica (  ) 

Enfocament racional (3) Equiprobabilitat (  ) 

Risc (4)  Coalicions (  ) 

Laplace (5) Simulació informàtica (  ) 

Enfocament del procediment 

organitzacional (6) 

Intel·ligència (  ) 

 

Sol.: 3, 4, 5, 6, 2, 1. 

 

5. Apliqueu a la següent matriu de resultats els criteris de decisió més 

convenients. 

 

 

Accions 

(estratègia) 

Estats de la naturalesa 

I1 I2 I3 

A1 15 6 10 

A2 10 16 4 

A3 2 18 30 
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Sol.:  

Laplace: A3. 

Optimista: A3. 

Pessimista: A1. 

Hurwicz: α entre 0 i 0,21 A1; α entre 0,21 i 1 A3. 

Savage: A3. 
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DEL 

CAPÍTOL 

 

 Entendre la importància de l'estudi de l'entorn en la direcció 

d'empreses 

 Poder identificar tots aquells elements que formen part de l'entorn 

d'una empresa, i saber caracteritzar-lo 

 Ser capaç d'identificar i analitzar les principals forces que condicionen 

la competitivitat de qualsevol empresa. 

 Entendre el context social en què es desenvolupa la unitat empresarial 

i identificar el seu grau de compromís amb aquell. 
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MAPA CONCEPTUAL 
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ENTORN

PODER DE 

CLIENTS
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DIVERSITAT

HOSTILITAT
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SOCIAL INTERMEDI
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ESPECÍFIC
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PODER DE 
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ESTRUCTURAL

SECTOR 

INDUSTRIAL

RESPONSABILITATS

ECONÒMIQUES

LEGALS

ÈTIQUES

VOLUNTÀRIES
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3.1. INTRODUCCIÓ 

 

Com ja destaquem en el primer capítol, l'empresa és un sistema obert i com 

a tal manté una interacció permanent amb tots aquells elements que estan fora 

dels seus límits. La restricció del crèdit a les empreses i a les famílies, les 

polítiques fiscals dels successius governs, l'entrada de competidors 

internacionals als mercats tradicionals de qualsevol empresa, l'evolució 

tecnològica, etc. són qüestions o elements que la direcció de l'empresa ha de 

tenir molt present a l'hora de prendre les seues decisions. Com veiem, doncs, 

l'atenció de la direcció no s'ha de circumscriure al que ocorre a l'interior d'una 

organització sinó que s'ha d'estendre a l'estudi de totes aquelles qüestions 

externes que poden influir en el seu desenvolupament actual i futur. Aquesta 

anàlisi de l'entorn permetrà a la direcció de l'empresa identificar oportunitats 

comercials, de creixement, etc., alhora que amenaces o perills que tractarà 

d'afrontar o esquivar. Tota aquesta atenció a l'evolució de l'entorn ha de portar 

a l'empresa a aconseguir la seua adaptació a aquell, entenent com a tal la 

capacitat que tinga de poder sobreviure i créixer sota unes circumstàncies 

externes més o menys difícils. Les xifres de creixement, quota de mercat o 

resultats en una sèrie temporal significativa ens podrien assenyalar el grau 

d'adaptació de l'empresa a les seues circumstàncies externes. 

 

 La figura 3.1.1 ens proporciona una imatge clara de la importància de 

l'entorn i la seua influència sobre el sistema de direcció de l'empresa. D'una 

banda, ens mostra els dos tipus d'entorn que condicionen el procés de 

formulació estratègica de qualsevol organització: l'entorn general i l'entorn 

específic del sector en què competeix. La seua anàlisi permetrà determinar les 

oportunitats i les amenaces que ofereixen aquests entorns. D'altra banda, 

destaca la necessària anàlisi interna que ha de dur a terme la direcció de 

qualsevol organització per poder identificar els punts forts i dèbils d'aquesta. 

Aquesta anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) és el 

punt de partida per definir la forma de competir de l'organització i les 

estratègies més oportunes (capítol 4), i l'estructura organitzativa més adequada 

(capítols 7 i 8).  
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Figura 3.1.1. Tipus d'entorn i la seua influència sobre el sistema de direcció 

de l'empresa 

 

 

En aquest context, i després de definir en l'apartat següent el concepte 

d'entorn, analitzarem l'entorn general, a través de l'anàlisi PEST (factors 

Politicolegals, Econòmics, Socials i Tecnològics) i l'entorn específic, a partir 

de la seua caracterització i de les forces competitives de Michael Porter 

(2005). Acabarem aquest capítol explicant les implicacions, especialment, 

socials i mediambientals a través de la responsabilitat social corporativa. 

 

3.2. CONCEPTE I NATURALESA DE 

L'ENTORN 

 

 L'entorn empresarial fa referència a tots aquells factors o forces de 

l'exterior de l'empresa que influeixen en el seu comportament. En aquest sentit, 

l'empresa manté una relació recíproca amb el seu entorn. D'una banda, està 

immersa en un context econòmic i  social que influeix en les seues decisions, 

per exemple en utilitzar cert canal de comercialització per fer arribar el 

producte als clients o en implantar un sistema de gestió mediambiental segons 

la norma internacional ISO 14001. D'altra banda, l'organització, en funció de 

la seua capacitat d'influència sobre els elements de l'entorn, pot condicionar el 

comportament d'aquest. Veiem, en aquest sentit, que els operadors de 
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telecomunicacions generen constantment noves necessitats en els seus clients, 

com per exemple la necessitat d'ús d'Internet en el telèfon mòbil o la 

disponibilitat d'infinits canals televisius en casa dels clients. De la mateixa 

manera, l'excèntric magnat Sheldon Adelson, amb el seu ambiciós projecte 

Eurovegas i la seua important capacitat de generació d'ocupació i riquesa, 

pretén influir en el govern nacional per a alterar les regles del joc fiscal, 

impositiu, laboral, etc. a la seua conveniència. En conseqüència, l'èxit de 

l'empresa, com a sistema en permanent interacció amb el seu entorn, dependrà 

de les relacions que mantinga amb ell, de la seua capacitat d'adaptació a ell i 

de la seua capacitat per poder influir sobre ell. 

 

 No obstant això, tots els elements de l'entorn no afecten per igual a totes les 

organitzacions. La influència de cada factor és diferent segons les 

circumstàncies particulars que envolten cada organització. Així, podria arribar 

a afirmar-se que l'evolució del tipus d'interès i la restricció del crèdit 

empresarial és un factor que ha d'afectar per igual a totes les empreses d'una 

economia. No obstant això, l'impacte d'aquest fet tindrà singular incidència en 

aquelles empreses o organitzacions que presenten un percentatge de 

finançament extern especialment significatiu en el passiu dels seus balanços. 

Per aquest motiu, Iborra i al. (2007) utilitza el terme factors estratègics de 

l'entorn per fer referència a aquells elements de l'entorn que tenen o poden 

tenir un impacte rellevant en els resultats de l'empresa. La influència d'aquests 

factors sobre els resultats de l'organització farà que aquests puguen tenir un 

efecte negatiu suposant per a ella una amenaça o un efecte positiu convertint-

se en una oportunitat. Fins i tot, un mateix factor pot ser al mateix temps una 

amenaça i una oportunitat. Així, per exemple, l'euro com a moneda única en 

tota la Unió Europea suposa per a una empresa nacional l'amenaça d'una 

entrada més factible de competidors europeus als mercats nacionals però al 

mateix temps suposa l'oportunitat d'accedir amb menors riscos de canvi a 

aquests altres mercats internacionals. 

 

 Entrant de ple en l'anàlisi de l'entorn, com ja hem assenyalat, podem 

diferenciar entre entorn general i entorn específic. 

 

 L'entorn general és aquell que, de manera general, afecta per igual a totes 

les organitzacions d'una societat, un país o un espai econòmic comú. L'anàlisi 
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dels factors de l'entorn general té per objecte identificar i analitzar aquells 

factors estratègics de l'entorn general que poden generar oportunitats o 

convertir-se en amenaces per a una empresa. L'estudi d'aquest entorn general 

es pot fer des d'una doble perspectiva. D'una banda, a través del que es coneix 

com l'anàlisi PEST, acrònim de factors Politicolegals, Econòmics, Socials i 

Tecnològics. D'altra banda, a través de la determinació o caracterització de la 

naturalesa de l'entorn. 

 

Així, en primer lloc, l'anàlisi PEST
1
 tracta d'analitzar els factors 

politicolegals, econòmics, socials i tecnològics del mercat en el qual opera 

l'organització. 

 

Els factors politicolegals recullen tots aquells components de l'entorn que 

estableixen les normes que regulen les relacions econòmiques, jurídiques i 

socials entre els diferents membres d'aquesta societat o país. D'aquesta manera, 

aquests factors inclourien les legislacions en matèria civil, mercantil, 

administrativa, laboral, fiscal, de la competència, mediambiental, etc. 

 

 Els factors econòmics recollirien tots aquells elements d'índole 

macroeconòmica que permeten analitzar l'economia actual i futura a la qual 

s'enfronta una determinada societat. En aquest sentit, podem assenyalar alguns 

factors de naturalesa estructural com puga ser el tipus de sistema econòmic en 

què operen les organitzacions, el nivell de competitivitat de les organitzacions 

nacionals, el nivell de productivitat de l'economia, el nivell d'industrialització, 

el desenvolupament econòmic del país o la disponibilitat de recursos naturals; i 

uns altres de naturalesa conjuntural com poden ser el cicle en qué es troba en 

aquest moment l'economia del país, l'evolució dels preus (o IPC), les 

polítiques econòmiques aplicades pel govern en una determinat període de 

temps o l'evolució de les xifres d'ocupació. 

 

 Els factors socials agrupen aquells elements que delimiten les condicions 

socials i culturals de la societat en la qual estan immerses les organitzacions i 

en la que s'inclouria, per exemple, les pautes culturals i els sistemes de valors 

                                                 
1 Quan els factors legals i ecològics que s’estudien en els aspectes politicolegals i socials de 

l’anàlisi PEST adquireixen identitat autònoma, l’anàlisi PEST es transforma en anàlisi 

PESTEL(Polítics, Econòmics, Socials, Tecnològics, Ecològics, Legals). Malgrat la rellevància 

actual d’aquesta anàlisi, en aquest treball ens centrarem en l’anàlisi PEST per ser l’anàlisi 

original del que deriva el PESTEL. 
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que regeixen en aquesta societat, l'evolució de la piràmide de població, les 

taxes de natalitat i mortalitat, la distribució de la renda, el nivell educatiu i la 

seua evolució futura i qualsevol altre aspecte que influïsca en el sistema social. 

 

 Els factors tecnològics, per la seua banda, es refereixen a tots aquells 

elements de la societat o país que influeixen en el seu esdevenir tecnològic i 

que afecten tant als processos productius com als mateixos productes. 

 

 Si tenim en compte les condicions generals de l'entorn que envolta a les 

organitzacions del nostre país, veiem que al voltant de 17 milions d'espanyols 

guanyen al voltant de 1.000 euros bruts al mes i la xifra d'aturats supera els 5 

milions i mig. Aquestes dades estan repercutint, per exemple, i d'una manera 

especial, sobre les empreses d'alimentació,
2
 en influir tant en el consum com 

en la manera en el qual els espanyols compren en tractar d'abaratir la seua 

cistella de la compra. La intensificació de la marca blanca entre les preferides 

pels consumidors, la modificació dels envasos en aplicar una major senzillesa 

en el  disseny, reduint-ne la grandària o la venda de determinats productes per 

unitats són clars exemples de la repercussió de l'entorn general en les decisions 

empresarials. Bé és cert, i convé recordar-ho, que la influència de cadascun 

dels factors de l'entorn general sobre les decisions de cada empresa dependrà 

de la seua consideració com a estratègics. 

 

 La segona manera d'estudiar l'entorn general al que s'enfronta qualsevol 

organització és coneixent el tipus d'entorn. Aquesta anàlisi també és 

traslladable a l'estudi de l'entorn específic. Per a això, se sol recórrer a les 

dimensions de l'entorn, això és, a aquelles variables que permeten 

caracteritzar-lo. En aquest sentit, podem diferenciar la complexitat, la 

volatilitat, la incertesa, la diversitat i l'hostilitat de l'entorn. 

 

 La complexitat de l'entorn empresarial fa referència a la quantitat i varietat 

de factors que formen aquest entorn, podent diferenciar els entorns entre dues 

situacions extremes en complexos i senzills. Per exemple, situacions com 

l'increment del cost dels recursos energètics, la pujada d'impostos indirectes 

                                                 
2Per exemple, Unilever ha començat a vendre a Espanya detergent sota la marca Surf en un 

format amb dosi per  cinc rentats, mentre que a Grècia la multinacional ja ofereix maionesa i 

puré de creïlla en paquets individuals, mentre que ven productes bàsics com a oli d'oliva o te 

sota marques barates locals, una estratègia també adoptada en Regne Unit. 
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com l'IVA, la restricció al crèdit empresarial, la diversitat de negocis o 

activitats desenvolupats per una organització o un elevat nombre de 

competidors en el sector podrien ser alguns factors que afegisquen complexitat 

a l'entorn. 

 

 La dinamicitat de l'entorn es refereix a la variabilitat dels elements que el 

formen i, per tant, la previsibilitat dels canvis que s’hi produeixen, podent 

diferenciar entre entorns dinàmics i estàtics. D'aquesta manera, un entorn poc 

canviant serà prou previsible basant-se en l'experiència passada dels factors 

que el formen. Per la seua banda, entorns altament canviants fan que el 

comportament històric dels elements que el formen no puga ajudar-nos de 

manera significativa a predir-ne l’evolució futura. Canvis legislatius en 

material fiscal o laboral, canvis en les necessitats dels clients d'una empresa o 

canvis tecnològics en processos productius o productes podrien ser clars 

exemples de qüestions que introdueixen dosis de volatilitat a l'entorn. Com 

hem assenyalat anteriorment, les condicions econòmiques actuals de recessió 

econòmica i increment de la pobresa social estan alterant els patrons de 

consum de la societat. L'escenari que es planteja d'una societat com 

l'espanyola empobrida i la seua relació amb els béns de consum és realment 

complex pel desconeix d’aquest. De fet, fins al moment, es coneixen 

situacions de països o societats empobrits que han iniciat un camí de 

prosperitat econòmica que ha portat en paral·lel la prosperitat cultural i un 

canvi d'hàbits de vida i, per descomptat, de consum. 

 

 La incertesa de l'entorn fa referència al grau de coneixement que l'empresa 

té dels factors que formen l'entorn. Podem diferenciar entre dues situacions 

extremes:  alta incertesa i baixa incertesa. La pròpia complexitat i dinamicitat 

de l'entorn són les principals variables que faran que puguem disposar d'una 

major certesa dels factors que formen l'entorn. 

 

 La diversitat de l'entorn es refereix al grau de diversificació de negocis a 

què atén l'organització, això és, diversitat de productes, clients i zones 

geogràfiques: D'aquesta manera, podem diferenciar entre dues situacions 

extremes: entorns diversificats si parlem d'organitzacions que atenen variats 

negocis (per exemple, organitzacions multinacionals com Henkel, Philips o 

Bayer) i entorns no diversificats si l'activitat de l'empresa és poc variada (atén 
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a un únic negoci, amb menor varietat de productes, clients i zones 

geogràfiques). 

 

 Sobre la base de les dimensions anteriorment explicades, podríem 

caracteritzar l'entorn a què s'enfronta una organització. Ara bé, amb 

independència de la seua naturalesa, aquesta pot estar competint bé davant 

aquest entorn i, per tant, adaptant-se convenientment a ell o, per contra, no ser 

capaç de desenvolupar les estratègies convenients per a fer front al entorn.  

 

 Precisament, això ens ajuda a definir l'última variable que és l'hostilitat. 

Aquesta dimensió es refereix a la capacitat de supervivència o adaptació que 

l'empresa està tenint al seu entorn, siga de la naturalesa que siga. Així, podem 

distingir entre entorn favorable si ha sigut capaç d'entendre el seu entorn 

convenientment i, per tant, saber enfrontar-se a ell amb les armes estratègiques 

adequades, o entorn hostil si s'ha donat la situació contrària. Com ja indiquem 

en la introducció del capítol, les xifres de creixement, quota de mercat o 

resultats en una sèrie temporal significativa ens podrien assenyalar el grau 

d'adaptació de l'empresa a les seues circumstàncies externes. 

 

 La naturalesa de l'entorn té una influència decisiva, com ja s'ha assenyalat, 

en el sistema de direcció empresarial i, per tant, sobre l'estratègia empresarial i 

l'estructura organitzativa.
3
 Així davant un entorn estable, caracteritzat per ser 

poc diversificat, estàtic, senzill i de baixa incertesa, les estratègies i les 

estructures organitzatives seguides en el passat seguiran tendint bastant 

vigència en el futur de l'organització atès que les condicions de l'entorn 

organitzatiu no es veuran alterades d'un manera profunda. No obstant això, 

davant un entorn turbulent, caracteritzat per les condicions contràries de 

diversitat, dinamicitat, complexitat i alta incertesa, l'esdevingut en el passat no 

es presentarà en el futur; per tant, la forma d'organitzar l'empresa i la manera 

de competir requerirà una constant i important adaptació a les condicions de 

l'entorn a cada moment. 

                                                 
3En l'apartat 4.3 analitzarem les estratègies empresarials més adequades, atenent a les 

circumstàncies de l'entorn que envolta a l'organització i en l'apartat 7.4 farem el mateix amb 

l'estructura organitzativa. 
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3.3. ANÀLISI ESTRUCTURAL DE L'ENTORN 

ESPECÍFIC 

 

 L'entorn específic d'una empresa o organització és aquell que afecta de 

manera particular a la direcció d'aquesta. A diferència de l'entorn general els 

elements del qual podien influir de manera genèrica sobre totes les 

organitzacions d'un espai econòmic comú, l'entorn específic recolliria tots 

aquells elements de l'entorn competitiu proper o sector industrial en què 

competeix, entenent com a tal el conjunt d'empreses que fabriquen el mateix 

producte o un producte substitutiu proper. Així, la direcció de les empreses de 

l'anomenada Vall del  Joguet de la província d'Alacant ha d'analitzar tots 

aquells elements que són propis del sector dels joguets. Si bé, com ja 

assenyalem anteriorment, no tots els factors del sector influiran de manera 

estratègica en la direcció de qualsevol empresa joguetera.
4
 Per exemple, la 

direcció de l'empresa Feber, empresa fabricant de productes altament 

diferenciats d'aquells dels seus competidors propers, no considerarà estratègics 

i, per tant, objecte de la seua anàlisi, molts dels elements definitoris de les 

estratègies empresarials de certs competidors asiàtics amb productes barats i 

de baixa qualitat. 

 

 L'anàlisi del sector industrial és clau ja que la indústria determina les regles 

del joc que han de seguir les organitzacions que en ella estan instal·lades, és 

una font d'informació de les oportunitats que les organitzacions poden explotar 

dins del sector i ajuda a la direcció empresarial a definir les dimensions de la 

seua estratègia competitiva. Així, per exemple, si ens basem en l'informe 

realitzat per la Federació d'Indústries del Calçat Espanyol (FICE) per a l'any 

2011,
5
 podem observar que les regles del joc del sector van enfocades cap a un 

continu desenvolupament tecnològic, en aspectes tals com el seguiment de les 

tendències de mercat, l'ús de nous materials, l'optimització dels sistemes de 

                                                 
4Com tindrem l'oportunitat d'explicar amb més detall en el capítol quatre, el sector, o la 

indústria, està compost per diferents grups estratègics, de manera que cadascun d'ells agrupa un 

conjunt d'empreses, que pertanyent al mateix sector, presenten unes línies estratègiques de 

competició similars (Porter, 2005, capítol 7). 
5Poden consultar-se altres informes sectorials en el Ministeri d'Economia i Competitivitat 

(http://www.comercio.gob.es/es-es/comercio-exterior/informacion-

sectorial/industriales/paginas/informes.aspx) o en altres associacions sectorials com SEOPAN, 

associació d'empreses constructores d'àmbit nacional (http://www.seopan.es) o en AEC, 

l'associació espanyola d'empreses de consultoria 

(http://www.consultoras.org/frontend/aec/informes-sectoriales-aec-vs218) 

http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/industriales/Paginas/informes.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/industriales/Paginas/informes.aspx
http://www.seopan.es/


100 Organització d’empreses  

 

 

logística i distribució i la realització de projectes conjunts amb indústries i 

activitats connexes, així com la incorporació de tecnologies avançades de 

disseny i fabricació assistides per ordinador. Així mateix, el calçat constitueix 

un sector industrial molt sensible als aspectes mediambientals, complint les 

normatives europees que li afecten. Aquestes són actualment les condicions 

dels actors que s’hi troben presents. L'anàlisi estructural del sector també 

revela oportunitats de negoci, com per exemple en el comerç exterior, en 

mercats com el nord-americà, el japonès, el xinès, els països de l'est o els 

mercats emergents com Mèxic, Turquia, Emirats Àrabs, Corea del Sud, 

Ucraïna o Brasil. Aquests i altres dades del sector, com per exemple el nombre 

i les característiques dels seus participants, el consum als mercats domèstic i 

exterior, el volum de producció sectorial o dades sobre el comerç exterior, 

constitueixen un input clau per a definir les línies estratègiques de les 

empreses que el formen. 

 

 L'anàlisi estructural de la indústria la basarem en les cinc forces 

competitives de Porter (2005, capítol 1), això, és, competidors actuals i 

potencials, clients, proveïdors i productes substitutius (figura 3.3.1). L'actuació 

conjunta d'aquestes forces va a determinar la intensitat de la lluita competitiva 

en el sector i l'atractiu d'aquest mesurat a través de la rendibilitat a llarg 

termini. D'aquesta manera, aquestes forces competitives condicionaran la 

conducta estratègica de les empreses establides en el sector. 

 

Figura 3.3.1. Les forces competitives de Porter 

 

Font: adaptat de Porter (2005, p. 20) 
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 El comportament de cadascuna d'aquestes forces influirà sobre les relacions 

competitives i, per tant, sobre el compte de resultats de les empreses 

instal·lades en el sector. Per exemple, les empreses del sector, en funció de la 

capacitat de negociació de cadascuna amb els proveïdors, tractaran de 

pressionar a la baixa els preus de compra o a l'alça les prestacions exigides 

dels productes que adquireixen. Faran el mateix amb els seus clients intentant 

pressionar a l'alça els preus de venda o a la baixa les característiques dels 

productes oferits. Per la seua banda, la intensitat de la rivalitat entre els actuals 

competidors pressionarà sobre el preu i característiques dels productes, la 

inversió en innovació, publicitat, etc. amb la intenció de millorar el citat 

compte de resultats i, per tant, la rendibilitat del capital invertit. L'amenaça que 

deriva de potencials competidors, això és, organitzacions que no estan 

actualment presents en el sector, però poden estar-ho en el futur atretes per 

més o menys suculentes taxes de rendibilitat, pressionaran sobre els preus i 

característiques dels productes, la inversió en innovació, publicitat, 

diferenciació, etc. Finalment, els productes substitutius, això és, aquells que 

poden satisfer la mateixa necessitat, pressionaran novament el preu i les 

característiques dels productes desenvolupats pels participants en el sector. 

Veiem, en conseqüència, que la intensitat de la competència en el sector ve 

derivada de molts factors que actuen alhora en el mateix sentit o en sentit 

contrari. La direcció empresarial ha d'estudiar tots aquests factors de manera 

simultània amb l'objecte de poder definir les estratègies més adequades. 

 

Amenaça d'entrada de nous competidors 

 L'atractiu d'un sector i, per tant, els estímuls a l'entrada de nous 

competidors ve mesurat per la taxa de rendiment que n’obtenen les empreses 

que hi participen i per les taxes de creixement esperades. Depenent d'aquests 

factors, l'amenaça d'entrada de nous participants o competidors en el sector 

serà major o menor. La conseqüència d'un major nombre de competidors en el 

sector fa que augmente la rivalitat dins d'ell. Si representem metafòricament 

les vendes totals d'un sector a través d'un “pastís”, el tros que cada participant 

en el sector té seria la seua quota de mercat, és a dir, la relació entre les vendes 

que té l'empresa i les vendes totals del sector. Si la grandària d'aquest “pastís” 

(volum de vendes del sector) no varia i ha de repartir-se entre un major 

nombre de “comensals”, la rivalitat dins del sector augmentarà. De la mateixa 
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manera, elevades xifres de creixement de les vendes del sector permetran 

assimilar amb una menor rivalitat a aquests nous participants. 

 

 Els factors, doncs, dels quals depèn l'amenaça d'entrada en el sector de 

nous competidors són, principalment, les barreres a l'entrada en el sector i la 

reacció de les empreses ja instal·lades. 

 

 Les barreres a l'entrada són aquells factors que dificulten l'entrada de nous 

competidors en el sector i protegeixen, per tant, la rendibilitat de les empreses 

ja instal·lades. Les principals barreres a l'entrada són les economies d'escala, 

altres desavantatges en costos independents de les economies d'escala, la 

diferenciació del producte, les necessitats de capital, els costos de canvi, 

l'accés als canals de distribució i la política governamental. 

 

 Les economies d'escala es refereixen a la disminució dels costos unitaris 

derivats d'un augment en el volum de producció. Aquestes reduccions en els 

costos unitaris es manifesten en totes les àrees funcionals d'una organització a 

mesura que augmenta la seua grandària. Així, un major volum de producció i 

venda ens pot permetre negociar uns preus de compra de matèries primeres 

més reduïts, la utilització de processos productius més eficients i amb menors 

costos unitaris de producció o uns costos de distribució més reduïts com a 

conseqüència d'aquesta major escala o grandària, per citar alguns exemples. 

Aquests avantatges en costos de les empreses ja instal·lades les han de superar 

els nous entrants assumint fortes inversions en publicitat, innovació, etc. o 

acceptant pèrdues inicials derivades del citat desavantatge en costos. 

 

 Al costat de les economies d'escala, hi ha altres barreres relacionades amb 

els costos. Una d'elles són les economies d'experiència, és a dir, aquelles 

reduccions en els costos derivats de l'experiència en els processos de treball de 

qualsevol àrea funcional. No és el mateix començar a fer negocis en un 

determinat sector que haver pertangut a ell cert temps. Aquesta experiència 

proporciona important coneixement en els processos de negociació amb 

proveïdors i distribuïdors, en els processos de producció o en els procediments 

administratius que permet realitzar les funcions d'una manera més eficient i, 

per tant, a menor cost. Altres barreres dins d'aquesta categoria podrien ser la 

protecció mitjançant patent de certa tecnologia relacionada amb el producte o 
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amb el procés de producció, l'accés favorable a les matèries primeres, tenir una 

ubicació favorable o la recepció de subsidis governamentals. 

 

 La diferenciació del producte obtinguda mitjançant imatge de marca, 

publicitat, innovació, servei al client o per haver sigut la primera empresa del 

sector constitueix una altra barrera, en molts casos, insalvable per a nous 

actors en la indústria. Hem vist en els últims anys com a l’estela de Nespresso, 

filial del gegant suís d'alimentació Nestlé, altres organitzacions com la firma 

italiana Lavazza amb el seu sistema A Modo Mio, El Corte Inglés amb la seua 

marca de cafetera i cafè Digrato, l'aliança entre Philips i Marcilla amb el 

sistema Senseo o el sistema Tassimo, resultat de la col·laboració entre Bosch i 

Kraft, han buscat entrar i poder competir en el negoci del cafè en càpsules per 

a ús domèstic amb nous sistemes d'elaboració del cafè, la utilització de canals 

de distribució alternatius, etc.; però sense obtenir els resultats de Nespresso. 

 

 Una altra important barrera és la necessitat de realitzar importants 

inversions. Per exemple, a diferència de la majoria d'operadors de 

telecomunicació que utilitza la infraestructura de Movistar, la companyia Ono 

disposa de la seua pròpia xarxa de fibra òptica. El llançament d'ONO, i l'inici 

de la construcció de la seua xarxa, es remunta a 1998 requerint de 4 anys per 

oferir resultats econòmics positius. De fet, és en 2002 quan l'empresa ofereix 

el seu primer EBITDA positiu. 

 

 Els costos de canvi, això és, els costos que suporta una organització en 

canviar de proveïdor, constitueix una altra barrera a l'entrada. Entre aquests 

costos, podem destacar la necessària formació dels empleats, el canvi de 

maquinària, el redisseny de productes, l'ajuda tècnica requerida o fins i tot 

qualsevol cost d'índole psicològic relacionat amb el canvi. Si aquests costos de 

canvi són elevats, el nou entrant en el sector haurà d'oferir preus o prestacions 

en el producte que compensen els costos associats al nou proveïdor. Un clar 

exemple d'això el tenim en els proveïdors de programari, i és que canvis en els 

procediments informàtics habituals de l'organització poden requerir un 

important esforç organitzatiu. 

 

 L'accés als canals de distribució és una altra important barrera a l'entrada. 

Qualsevol nova organització ha d'enfrontar-se a les regles del joc imperants als 
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mercats. D'aquesta manera, la modificació de les relacions que els 

distribuïdors tenen amb els competidors pot requerir enormes esforços en 

costos, publicitat, etc. Podem observar aquesta circumstància en les grans 

cadenes de distribució alimentàries a Espanya, on un nombre reduït d'elles 

controla la major part de la distribució d'aliments. En aquest sentit, és 

important assenyalar que Internet està facilitant i acurtant la comunicació 

comercial de les empreses amb el client, alterant els tradicionals canals de 

comercialització. 

 

 L'última barrera a l'entrada que comentarem és la regulació governamental. 

Així, els governs poden limitar i fins i tot a prohibir l'accés a determinades 

indústries. Les condicions marcades en el sistema financer espanyol o europeu 

poden convertir-se en una important barrera a l'entrada a noves entitats 

financeres. L'accés a sectors estratègics com l'energètic o el de 

telecomunicacions requereixen l'autorització expressa del govern espanyol. 

Així mateix, les normatives en matèria de seguretat i salut, qualitat, etc., poden 

convertir-se en obstacles legals i financers insalvables per a petites empreses. 

 

 Al costat de les barreres a l'entrada anteriorment explicades, l'entrada de 

nous competidors depèn de la reacció de les empreses ja instal·lades en una 

determinada indústria. Aquestes tracten de no veure alterat el seu statu quo 

dins del sector, o en tot cas que aquest estat es modifique de manera favorable. 

Per tant, la reacció més o menys competitiva depèn de les circumstàncies 

particulars del sector i de les organitzacions en ell instal·lades. Així, el 

comportament històric d'aquestes empreses, el nivell de recursos que tenen les 

empreses ja establides, el seu grau de compromís en el sector i les expectatives 

de creixement influiran de manera decisiva en aquesta reacció. 

 

Intensitat de la rivalitat entre els competidors 
actuals 

 La rivalitat en un sector industrial depèn de l'acció conjunta de múltiples 

factors. Entre ells, podríem destacar el nombre de competidors i la seua 

concentració, la taxa de creixement de la indústria, l'estructura de costos del 

sector, el grau de diferenciació dels productes que ofereixen les empreses de la 
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indústria, la relació entre l'oferta i la demanda del sector i les barreres a 

l’eixida del sector.  

 

 El nombre de competidors en el sector es relaciona de manera directa amb 

la rivalitat existent. Així, un major nombre de competidors en la indústria, o 

dit d'una altra manera un sector que ofereix nivells baixos de concentració,  

mostrarà, en principi, i sense tenir en compte altres factors, una major rivalitat 

competitiva. En l'extrem contrari, davant una situació de monopoli i, per tant, 

de concentració màxima, la rivalitat serà mínima pel fet de tenir el mercat amb 

un únic oferent. 

 

 La taxa de creixement és un altre factor que es relaciona, però en aquest 

cas, de manera inversa, amb la rivalitat. És a dir, una taxa elevada de 

creixement del sector ofereix  nivells reduïts de rivalitat ja que aquesta taxa 

absorbeix les ànsies d'entrada i creixement dels diferents actors participants en 

la indústria. No obstant això, taxes baixes de creixement o taxes negatives de 

creixement obliguen les empreses de la indústria a rivalitzar al màxim amb 

l'objecte de poder complir els seus objectius de vendes, creixement, etc. En 

aquest cas, el creixement d'alguna d'elles es realitza a costa de les altres. 

 

 Un altre aspecte rellevant que determina la rivalitat actual és l'estructura de 

costos. Així, en sectors que requereixen fortes inversions en actius i, per tant, 

suporten elevats costos fixos, augmenta la rivalitat de la indústria. Precisament 

les empreses tindran una pressió important per aprofitar al màxim la seua 

capacitat de producció, la qual cosa pot pressionar, per exemple, a una baixada 

de preus. Un exemple d'això podríem veure’l en el sector del transport aeri de 

passatgers i els constants descomptes oferits en els preus de vol per les 

diferents aerolínies. 

 

 El grau de diferenciació dels productes és un altre element que condiciona 

la rivalitat actual. Aquest factor es relaciona de manera inversa amb la rivalitat 

en el sector. D'aquesta manera, aquelles empreses que ofereixen productes 

clarament diferenciats podran defensar-se en millors condicions dels seus 

rivals respecte d'aquelles empreses que no han desenvolupat aquesta 

diferenciació. 
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 El desequilibri entre l'oferta i la demanda del sector també afectarà la 

intensitat de la competència actual. En situacions on hi ha un excés d'oferta, la 

rivalitat augmentarà, donant-se la situació contrària en el cas que la demanda 

de productes del sector supere l’oferta. Així per exemple, en temps de bonança 

econòmica es podia apreciar un excés de demanda de productes immobiliaris, 

cosa que facilitava la venda de qualsevol d'ells, fora el que fora el seu preu o 

les seues característiques. No obstant això, en la balança contrària ens trobem 

amb la situació a què s'enfronta en els últims anys el sector de l'automoció. La 

crisi econòmica acompanyada de la necessària amortització dels actius 

productius dels fabricants d'automòbils està portant a aquests a constants 

promocions per donar eixida comercial als elevats estocs de productes acabats. 

 

 Finalment, el grau de compromís de les empreses instal·lades amb el seu 

sector és un altre factor que condicionarà l'agressivitat de la rivalitat entre els 

competidors. Les barreres a la eixida del sector es refereixen a obstacles 

econòmics, estratègics o emocionals que dificulten l'abandó d'una activitat, 

podent-se deure a la tinença d'actius molt especialitzats, l'existència de cost 

fixos de sortida, interrelacions estratègiques de difícil cancel·lació, barreres 

emocionals relacionades per exemple amb la història de l'empresa o 

restriccions legals. Òbviament, a major compromís, major rivalitat. 

 

Pressió dels productes substitutius 

 Les empreses d'una determinada indústria competeixen amb altres 

empreses d'altres sectors que elaboren productes substitutius. Com ja 

assenyalem anteriorment, aquests es refereixen a aquells productes que 

satisfan la mateixa necessitat que aquells oferits pel sector. L'existència 

d'aquests productes substitutius limitarà el rendiment que les empreses del 

sector poden arribar a obtenir en imposar un sostre als preus dels productes 

oferits. Lògicament, i parlant en termes generals, la pressió que exerciran 

aquests productes substitutius dependrà de la relació entre preu i prestacions de 

l'un i l’altre. Precisament, les empreses ja instal·lades disposen de diferents 

estratègies de protecció dels seus productes enfront dels substituts. Així, poden 

modificar la imatge del producte mitjançant polítiques de comunicació, 
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millorar la relació preu-prestacions o tractar d'augmentar els costos de canvi al 

producte substitutiu. 

 

Poder de negociació dels proveïdors 

 L'anàlisi dels proveïdors ens permet avaluar les relacions que mantenen 

aquests amb les empreses del sector i les condicions competitives sota les 

quals es desenvolupen aquestes relacions, alterant les que al mateix temps es 

donen entre els competidors de la indústria. Els proveïdors, en funció de la 

seua capacitat de negociació, tractaran de pressionar a l'alça els preus de venda 

o a la baixa les prestacions dels productes per ells venuts. D'aquesta manera, la 

capacitat de negociació dels proveïdors depèn del nombre i el seu grau de 

concentració, l'existència de productes substitutius a l'oferit pels proveïdors, la 

importància del sector per al proveïdor, el grau de diferenciació dels productes 

oferits pels proveïdors, l'existència de costos de canvi, la importància del 

producte dels proveïdors per a l'èxit del negoci en la indústria i l'amenaça 

d'integració vertical cap avant. Així, el poder de negociació dels proveïdors 

serà major com més concentrats es troben els proveïdors (menor nombre), no 

existisquen productes substitutius, els seus productes puguen ser venuts en 

diverses indústries i cap d'elles represente una proporció important de les seues 

vendes, els productes estiguen diferenciats i existisquen importants costos de 

canvi, els productes oferits pels proveïdors siguen essencials per garantir la 

viabilitat del negoci i, finalment, hi haja una amenaça real d'integració vertical 

cap avant. En la situació contrària, la capacitat de negociació dels proveïdors 

serà limitada quan el nombre de proveïdors de la indústria siga elevat (poca 

concentració), existisquen productes substitutius, les vendes dels proveïdors se 

circumscriguen als participants d'un determinat sector, els productes oferits no 

estiguen diferenciats i a penes existisquen costos de canvi, els productes que 

ofereixen no siguen essencials i no hi haja una amenaça clara d'integració 

vertical cap avant. 

 

 En aquest sentit, convé assenyalar que la capacitat de negociació concreta 

de cada empresa del sector amb cada proveïdor dependrà així mateix de les 

característiques particulars de cadascun d'ells. 
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Poder de negociació dels clients 

 Els clients o compradors del sector constitueixen l'última força competitiva, 

entenent com a tals els adquirents directes dels nostres productes. Convé 

matisar aquesta qüestió ja que és habitual confondre els clients d'una 

organització amb els consumidors finals. Per exemple, els clients o 

compradors d'una empresa tèxtil, que no ven els seus productes directament al 

consumidor final sinó que utilitza els diferents canals de distribució, són els 

distribuïdors utilitzats per a acostar comercialment el producte a la seua 

destinació final, que és el consumidor final. Per la seua banda, els clients d'una 

cadena de distribució com la francesa Carrefour serien els consumidors finals. 

 

 De la mateixa manera que en la força competitiva anterior, els clients o 

compradors de les empreses de la indústria tractaran de forçar les relacions 

comercials que mantenen en funció de la seua capacitat de negociació. 

D'aquesta manera, la capacitat de negociació dels clients depèn del nombre i el 

seu grau de concentració, la importància del client, el grau de diferenciació 

dels productes oferits als clients, l'existència de costos de canvi, la importància 

del producte que ofereix la indústria per a l'èxit del negoci dels clients, la 

rendibilitat dels clients, el grau d'informació dels clients sobre demanda, preus 

de venda, costos, etc. i l'amenaça d'integració vertical cap arrere. Així, el poder 

de negociació dels clients serà major com més concentrats es troben els clients 

(menor nombre), major volum de compra realitzen sobre les vendes dels 

productes de la indústria, els productes estiguen poc diferenciats i no 

existisquen costos de canvi, els productes oferits per la indústria no siguen 

essencials per garantir la viabilitat del negoci dels compradors, la rendibilitat 

dels clients siga baixa, la informació dels clients sobre les condicions dels 

productes i de la indústria siga elevada i, finalment, hi haja una amenaça real 

d'integració vertical cap arrere. En la situació contrària, la capacitat de 

negociació dels clients serà reduïda quan el nombre de clients de la indústria 

siga elevat (menor concentració), menor siga la importància de compra 

d'aquests, els productes estiguen molt diferenciats i existisquen importants 

costos de canvi, els productes oferits per la indústria siguen essencials per 

garantir la viabilitat del negoci dels compradors, la rendibilitat dels clients siga 

elevada, la informació dels clients sobre les condicions dels productes i de la 

indústria siga reduïda i, finalment, no hi haja una amenaça real d'integració 

vertical cap arrere. 
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 De la mateixa manera que ho assenyalem en la força competitiva relativa 

als proveïdors, convé ressenyar que la capacitat de negociació concreta de 

cada empresa del sector amb cada client o comprador dependrà de les 

característiques concretes de cadascun d'ells. 

 

3.4. LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE 

L'EMPRESA 

 
 La  creixent intensitat de la  influència recíproca entre entorn i organització 

estén les relacions entre els dos ens més enllà de les d'índole econòmica, 

endinsant-se també en les de caràcter social. De fet, ja en el capítol 1 

destacàvem la organització com una realitat social en concebre-la com a ens 

que desenvolupa funcions socials. Junt amb d'això, la creixent importància 

concedida a l'ètica en el govern dels negocis ha fet que des de la dècada dels 

60 sorgisca un interès creixent pel que es denomina la responsabilitat social 

corporativa, entenent per aquesta el compromís ètic de l'empresa o 

organització cap a tots els grups socials d'interès o stakeholders. Aquesta 

concepció econòmica i social que considera la responsabilitat social no queda 

limitada als interessos de guanys i utilitats dels propietaris de l'organització, 

sinó que s'expandeix a la consideració de les necessitats dels restants grups 

socials afectats pel comportament de les organitzacions.
6
 En aquest sentit, els 

empleats demanen a les organitzacions en què treballen l'obtenció d'unes 

condicions de treball ètiques i saludables, un salari just o un pla de 

desenvolupament professional. Els clients reclamen a les organitzacions que 

els proveïsquen de productes segurs i de qualitat i que informen adequadament 

de les característiques d'aquests productes. Els proveïdors de recursos 

demanen el compliment de les formes i termes contractats. Els competidors 

exigeixen una competència ètica i justa. Per a l'estat, la responsabilitat social 

es tradueix en el compliment de les obligacions legals de tota índole, incloent, 

com no, el pagament dels tributs fiscals. Finalment, la societat en el seu 

conjunt demanda a les organitzacions un compromís social relacionat amb la 

creació d'ocupació, el compliment de les normes mediambientals, la seua 

col·laboració amb esdeveniments culturals i esportius, etc. Veiem, doncs, que 

                                                 
6En l'apartat 5.1. s'analitzaran amb major detall els objectius dels diferents grups d'interès. 
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cada grup d'interès entén la responsabilitat social corporativa segons els seus 

propis interessos i demandes. 

 

 Malgrat la importància donada a aquest tema, els coneguts problemes de 

legalitat o ètica d'alguns casos rellevants, com el d'empreses que empraven mà 

d'obra infantil als països on deslocalitzaven la seua producció, l'art de 

l'enginyeria comptable de grups empresarials per reflectir estats comptables 

que no són reals o els casos de corrupció esdevinguts en la gestió 

d'administracions públiques posen de manifest que no hi ha una verdadera 

conscienciació sobre la rellevància de la responsabilitat social. De fet, podem 

trobar-nos encara en el segle XXI amb arguments a favor i en contra de 

l'assumpció de responsabilitats ètiques i socials per part de les organitzacions. 

Entre els arguments a favor, podem assenyalar l'aprofitament que les 

organitzacions fan dels recursos que la societat els confereix com les 

infraestructures, un ordenament jurídic, mà d'obra qualificada, etc. A més 

d'això, la capacitat d'influència i el poder que acumulen les organitzacions han 

de venir acompanyades de la corresponent responsabilitat, ja que no totes les 

funcions desenvolupades per les organitzacions tenen efectes positius sobre el 

seu entorn. Alguna d'elles pot tenir conseqüències negatives sobre el seu 

entorn com la contaminació ambiental, l'especulació del sòl, la concentració 

industrial, urbana, etc. Però, com hem assenyalat, no hi ha unanimitat respecte 

al compromís que l'empresa ha d'assumir cap a l'entorn amb el qual es 

relaciona. D'aquesta manera, i sense ànim de ser especialment exhaustius, ens 

trobem amb arguments en contra d'aquest major compromís social que van des 

de no ser aquesta la seua comesa verdadera o la influència negativa que 

aquests programes socials tindrien sobre els seus comptes de resultats, fins a 

raons que assenyalen la seua incapacitat per a resoldre de manera real els 

problemes socials o la falta de mitjans que permeten un control objectiu de les 

metes socials complides per les organitzacions. 

 

 En aquest sentit, la piràmide enunciada per Carroll (1991) ens permet 

observar les dimensions que componen la responsabilitat social i així poder 

explicar el grau de compromís assumit per l'organització (figura 3.4.1). En un 

estadi inferior, les responsabilitats econòmiques estarien relacionades 

principalment amb la generació de rendibilitat per als propietaris i inversors. A 

continuació, ens trobem amb les responsabilitats legals o, dit d'una altra 
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manera, l'obligació organitzativa de complir la legalitat vigent marcada per la 

societat en la qual està establida l'organització. La següent dimensió serien les 

responsabilitats ètiques (“ser ètic”), és a dir, els principis o normes sota els 

quals se sustenta el comportament que podria considerar-se socialment 

acceptable en les organitzacions, encara que no estiguen regulats en el sistema 

legal. Les responsabilitats voluntàries (o filantròpiques) representen l'última 

dimensió de la piràmide i fan referència a totes aquelles contribucions 

voluntàries que les organitzacions presten a la societat i que les converteixen 

en bones ciutadanes corporatives. Com a exemple d'aquestes accions podríem 

assenyalar qualsevol labor de patrocini esportiu o cultural. 

 

 Aquestes dimensions i la piràmide que les recull ens seran de gran ajuda 

per a resumir en tres els enfocaments relatius a la responsabilitat social 

corporativa i on apreciaríem en cadascun d'ells un compromís creixent. En 

primer lloc, es troba el que podríem denominar l'enfocament negatiu, que com 

el seu mateix nom assenyala, la responsabilitat social de l'empresa només 

s'entendria com el desenvolupament eficient de l'activitat econòmica amb el 

clar propòsit de crear per als propietaris i inversors de l'organització, tot això 

desenvolupat sota l'escenari jurídic en què l'organització desenvolupa la seua 

activitat. De fet, aquest enfocament, el principal precursor del qual és Milton 

Friedman, segueix sent el més estès en la pràctica empresarial actual i 

recolliria les dues primeres dimensions o responsabilitats de la piràmide. En 

segon lloc, ens trobaríem amb l'enfocament intermedi, en el qual el compromís 

social s'estén a la preocupació pels interessos dels grups d'interès amb 

l'objectiu de poder satisfer-los. Aquest enfocament arreplegaria un major nivell 

de compromís social de l'organització en contemplar la tercera dimensió de la 

piràmide. En últim lloc, l'enfocament favorable, que seria el que major nivell 

de compromís social assumeix contemplant la dimensió voluntària o 

filantròpica. Aquesta percepció organitzativa de la responsabilitat social 

resoldria el conflicte tradicional de la preocupació pels resultats i la 

preocupació social, en aconseguir que la imatge de l'organització en la societat 

siga favorable, la qual cosa es convertirà en millors resultats econòmics per a 

l'organització. 
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Figura 3.4.1. Piràmide de la responsabilitat social corporativa 

 

 

Font: adaptat de Carroll (2004, p. 116) 
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ACTIVITATS D'AUTOAPRENENTATGE 

 

1. Ompliu els següents espais numerats amb els conceptes explicats en el 

capítol: 

 
       

4
          

 
 

1
                

 
   

2
       

5
       

 
   

1
         

6
     

 
               

7
  

 
        

 2 
       

3
                  

 
                 

 
     

3
            

 
                 

 
                 

 
 

4
                

 
                 

 
                 

 
       

          
 

HORITZONTALS: 

1. Situació favorable de l'entorn que pot aprofitar una organització. 

2. Obstacles que dificulten l'entrada de nous competidors en una 

determinada indústria. 

3. Es diu de l'adquirent directe dels productes d'una organització. 

4. Perills de l'entorn que qualsevol organització ha d'afrontar o esquivar. 

 

VERTICALS: 

1. Es refereix a aquell entorn que afecta per igual totes les organitzacions 

d'una societat, país o espai econòmic comú. 

2. Es diu d'aquelles responsabilitats que assumeix de manera filantròpica 

una organització en favor dels seus grups d'interès. 

3. Entorn principalment caracteritzat per canvis constants i imprevisibles. 

4. Dimensió de l'entorn que determina la capacitat de supervivència o 

adaptació que l'empresa està tenint al seu entorn. 

5. Nivell de competència existent en un determinat sector. 

6. Grau d'interès que ofereix una determinada indústria, mesurat per 

exemple a través de la rendibilitat que en ella es pot aconseguir. 
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7. Dimensió de la piràmide de la responsabilitat social corporativa 

relacionada amb el compliment de la legalitat vigent en la societat en 

què està establida l'organització. 

 

Sol.: Horitzontals: (1) Oportunitat, (2) Barreres, (3) Client, (4) Amenaces. 

Verticals: (1) Genèric, (2) Voluntàries, (3) Dinàmic, (4) Hostilitat, (5) 

Rivalitat, (6) Atractiu, (7) Legals.  

 

2. Responeu a les següents preguntes referides a l'entorn empresarial: 

    E
1 

             

    N
2 

             

    T
3 

             

    O
4 

             

    R
5 

             

    N
6 

             

    
 

             

 

1
Es diu de l'entorn que afecta de manera particular la direcció d'una 

organització. 

2
Aquells factors de l'entorn general que poden alterar tècnicament les maneres 

d'elaborar un producte o les pròpies característiques d'aquest. 

3
Agrupa aquelles empreses que elaboren el mateix producte o un substitutiu. 

4
Capacitat que poden tenir per exemple els clients o proveïdors d'una indústria 

en funció de les seues característiques particulars. 

5
Es diu d'aquells factors de l'entorn que tenen una influència directa sobre els 

resultats de l'organització. 

6
Són les responsabilitats assumides per les organitzacions relatives a l'obtenció 

del major valor possible en favor dels propietaris o inversors en una 

organització. 

 

Sol.: (1) Específic, (2) Tecnològic, (3) Sector, (4) Negociació, (5) Estratègic, 

(6) Econòmiques. 

 

3. Indiqueu si les afirmacions següents són vertaderes o falses: 

 

1. __L'entorn genèric és aquell relacionat amb el sector industrial de 

cada empresa en particular. 
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2. __El núvol tòxic generat per l'erupció d'un volcà en un país nòrdic 

podria qualificar-se com un factor estratègic de l'entorn genèric 

d'una empresa dedicada a l'explotació d'establiments hotelers els 

principals clients dels quals procedeixen del nord d'Europa. 

3. __L'entorn d'una petita empresa que opera amb una cartera reduïda 

de productes i clients en un àrea geogràfica bastant limitada podria 

dir-se que és diversificat. 

4. __L'entorn d'una empresa multinacional, com per exemple el grup 

suís Nestlé, que opera amb una cartera de negocis variada quant a 

productes, clients i àrees geogràfiques, és necessàriament hostil. 

5. __L'existència en una indústria de segments del mercat sense 

explotar comercialment suposa una important barrera a l'entrada 

de nous competidors. 

6. __Quan l'empresa d'un determinat sector ofereix un producte 

diferenciat, podríem dir que té una gran capacitat de negociació 

respecte dels seus clients. 

7. __Si els costos d'adaptació a un nou programa informàtic de gestió 

financera utilitzat en una empresa són alts, el poder de negociació 

dels proveïdors no es veurà alterat. 

8. __Les altes taxes de rendibilitat que ofereix un sector industrial 

constitueixen un pol d'atracció a nous competidors. 

9. __Amb una estratègia de diferenciació dels productes, les 

empreses d'un determinat sector persegueixen augmentar les 

barreres d'entrada a competidors potencials. 

10. __Un sector industrial oferirà menor atractiu si l'entrada i eixida 

d'ell requereix de fortes traves legals. 

11. __Una indústria que es compon d'un gran nombre de competidors 

pot mostrar un elevat grau de rivalitat entre ells. 

12. __Una empresa que destina una part important dels seus recursos a 

millorar les condicions de vida dels grups socials que l’envolten, a 

lluitar contra l'especulació i a fomentar l'art, i tot això ho fa amb 

l'ànim de millorar la seua imatge i incrementar els seus beneficis, 

segueix el que denominem en responsabilitat social de l'empresa 

un enfocament favorable. 

13. __L'assumpció per part d'una organització de responsabilitats 

econòmiques i legals reflectiria un alt compromís social. 
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Sol.: 

1. Falsa, l'entorn genèric és aquell que, de manera general, afecta per 

igual a totes les organitzacions d'una societat, país o espai 

econòmic comú. 

2. Vertadera. 

3. Falsa, la diversitat d'activitats o negocis de l'empresa és reduïda 

pel que es podria qualificar el seu entorn de poc o gens 

diversificat. 

4. Falsa, l'hostilitat de l'entorn per a una organització no depèn de les 

característiques de l'entorn, sinó de la capacitat d'adaptació de 

l'organització a les condicions de l'entorn en el qual està immersa. 

D'aquesta manera, l'entorn d'una organització pot ser turbulent i al 

mateix temps favorable. 

5. Falsa, aquests segments del mercat serien una oportunitat o un 

atractiu del sector tant per a les empreses ja instal·lades com para 

aquelles potencials que volgueren entrar en ell. 

6. Vertadera. 

7. Falsa, els costos de canvi redueixen la capacitat de negociació dels 

proveïdors, o el que és el mateix, augmenta la capacitat de 

negociació dels clients. 

8. Vertadera. 

9. Vertadera. 

10. Vertadera. 

11. Vertadera. 

12. Vertadera. 

13. Falsa, la recerca de rendibilitat per als propietaris i inversors i el 

compliment de la legalitat vigent representen el mínim compromís 

social que pot assumir una organització. 
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DEL 
CAPÍTOL 
 

 Identificar l'estratègia com la principal eina de la direcció estratègica per 

aconseguir l'adaptació de l'empresa al entorn. 

 Ser capaç de definir els elements que formen l'estratègia empresarial. 

 Relacionar el nombre de nivells que componen l'estratègia empresarial i 

el grau de complexitat a la qual aquesta s'enfronta. 

 Saber identificar i definir les estratègies competitives. 

 Identificar, conèixer i saber aplicar les diferents fórmules de 

desenvolupament estratègic en funció de la situació en la qual es trobe 

l'empresa. 

 Saber reconèixer la importància estratègica del procés 

d'internacionalització d'una empresa. 

 Conèixer el procés racional que segueix una empresa per emprendre el 

seu desenvolupament internacional i els obstacles d'entrada als diferents 

mercats. 

 Conèixer els passos que requereix el procés de formulació de qualsevol 

estratègia empresarial. 

 Conèixer i saber emprar diferents eines de diagnòstic estratègic. 
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PROCÉS
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L’ESTRATÈGIA

ELEMENTS
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SOCIAL

NEGOCI

FUNCIONAL

AVANTATGE 
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DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
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ADAPTACIÓ

A L’ENTORN
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4.1. LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA. 
CONCEPTE, ELEMENTS I NIVELLS DE 
L'ESTRATÈGIA 
 

 L'entorn que envolta les organitzacions actuals pot arribar a ser molt 

turbulent i, per tant, molt complex d'assimilar. Això exigeix a la direcció 

d’aquestes una resposta o actitud permanent enfront de l’entorn que els 

permeta no només sobreviure sinó també poder desenvolupar-se en ell en 

millors condicions que els competidors. En aquest context, l'estratègia 

empresarial és l'eina que la citada direcció empresarial usarà amb el clar 

propòsit d'aconseguir l'adaptació de l'empresa al seu entorn i així satisfer les 

exigències dels diferents grups d'interès. Ella permetrà definir unes condicions 

sota les quals es prendran les decisions actuals i futures en l'organització, amb 

la intenció d'aconseguir els objectius organitzatius. 

 

 A partir d'aquesta primera aproximació, podríem assenyalar que els pilars 

bàsics en els quals s'assenta el concepte d'estratègia empresarial és el de la 

permanent relació existent entre l'empresa i el seu entorn i la concepció de 

l'empresa des d'una perspectiva de llarg termini mitjançant la cerca d'adequats 

nivells de competitivitat. 

 

Aquesta actitud estratègica que s’exigeix en les condicions actuals a les 

organitzacions ha de ser extravertida on, com ja hem assenyalat, l'entorn 

afectarà de manera decisiva; activa, perquè la direcció empresarial pot influir 

en la trajectòria més o menys reeixida que siga l'organització; anticipant, 

perquè prepara l'empresa per als canvis de l'entorn, i crítica, perquè accepta 

els canvis estratègics i organitzatius com alguna cosa consubstancial amb la 

seua activitat (Menguzzato i Renau, 1995, p. 77) 

 

 L'origen del concepte “estratègia” es troba en l'àmbit militar, i si bé va ser 

la teoria matemàtica de jocs de Von Neumann i Morgenstern (1944) la primera 

aproximació a l'ús del terme en l'àmbit econòmic, és realment en la dècada 

dels seixanta, amb autors com Chandler (1962),  Andrews (1962) o Ansoff 

(1965), quan es comença a aplicar en l'àmbit de la gestió dels negocis. En una 

primera aproximació històrica, l'estratègia empresarial s'entenia com una eina 

de planificació per aconseguir els objectius de l'empresa o organització. És per 



Capítol 4. L’estratègia empresarial 123 

 

 

 

tal motiu que s'utilitzava el concepte de planificació estratègica com el procés 

racional i deliberat de delimitació d'objectius estratègics i el desenvolupament 

de l'estratègia corporativa. No obstant això, la crisi del petroli de 1973 i la 

creixent complexitat de l'entorn des d'aquest moment va fer que s'avançara cap 

a un concepte més global com el de direcció estratègica on era tan important el 

procés d'elaboració com el de la materialització (o implantació) de l'estratègia 

empresarial. 

 

Així, la direcció estratègica podria entendre's com el procediment utilitzat 

per les organitzacions que comença amb una anàlisi o diagnòstic estratègic, a 

través d'una anàlisi interna i externa, materialitzat a través d'una anàlisi DAFO, 

continua amb la planificació estratègica l'objecte de la qual és definir les línies 

mestres del pla estratègic i acaba amb la implantació i control estratègic, això 

és, la materialització o posada en pràctica del pla estratègic (definició 

d'objectius a curt termini i assignació de recursos) i vigilància del pla 

estratègic. Tot això destinat a satisfer les exigències dels grups d'interès de 

l'organització. 

 

El procés descrit no és lineal sinó constantment recurrent o sotmès a un 

procés de feedback o retroalimentació. De fet, és habitual, o pot ser-ho, que les 

organitzacions al llarg del temps alteren els objectius estratègics perseguits o, 

fins i tot, arriben a modificar la seua orientació estratègica. Bon exemple 

d'això el trobem en el grup valencià Nefinsa, propietari actual d'un paquet 

accionarial important del grup Uralita i d'Air Nostrum (figura 4.1.1). Si 

analitzem la història d'aquest grup empresarial, podríem observar que els seus 

orígens estaven enfocats al mercat del ciment, sent constants al llarg de la seua 

vida la creació, adquisició o venda de negocis que conformen l'estratègia de 

l'empresa. En aquest sentit, i com veurem en els següents tres apartats, 

qualsevol empresa al llarg de la seua història va emprant diferents estratègies 

per complir els seus objectius estratègics de satisfacció dels grups d'interès. 
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Figura 4.1.1. Història del grup empresarial Nefinsa 

 

Font: www.nefinsa.es 

 

L'adopció d'una adequada estratègia empresarial resulta clau en moments 

com els actuals, caracteritzats per una elevada complexitat de l'entorn. La 

direcció de les organitzacions necessiten desenvolupar un procés formal de 

planificació que els obligue a examinar l'essència del negoci i les influències 

internes i externes que els afecten. Aquelles empreses que estan disposades a 

redirigir o modificar les seues pràctiques i processos són els que es troben en 

millor posició per garantir el creixement continu i la rendibilitat. No obstant 

això, l'adopció de plantejaments estratègics no és patrimoni exclusiu de les 

grans empreses ja que determinen el camí o la trajectòria que l'organització ha 

de seguir en el futur, siga quina siga la seua grandària. Aquest aspecte és 

especialment important en les petites i mitjanes empreses, sobretot si tenim en 

compte que només una de cada tres empreses familiars planifica l'estratègia de 

la companyia cada any i una de cada quatre ho fa cada 3 anys i fins i tot una de 

cada quatre no marca mai estratègia alguna (Price Waterhouse, 2007, pàg.15-

18). 

 

En aquest sentit, qualsevol organització necessita fer una introspecció dels 

seus recursos i capacitats (anàlisi interna) així com una profunda anàlisi del 
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que ocorre en el seu entorn per prendre les millors decisions relatives a què fer 

(activitats o negocis), on (mercats) i com fer-ho (forma de competir) per 

garantir la seua supervivència i futura prosperitat, aconseguit els seus objectius 

a llarg termini. Això ens permet identificar els tres elements que conformen 

l'estratègia empresarial: l'àmbit o camp d'activitat, les competències 

distintives i els avantatges competitius. 

 

L'àmbit o camp d'activitat pretén determinar l'àmbit d'actuació present i 

futur de l'organització pel que fa a la seua relació amb l'entorn. D'aquesta 

manera, l'empresa ha de definir aquella activitat o activitats on pot generar o 

afegir valor o utilitat. Amb aquest element, l'empresa identifica la seua cartera 

de negocis o activitats, entenent com a negoci (o activitat) la conjunció d'un 

producte i un mercat. D'una banda, el producte que elabora una empresa satisfà 

una necessitat i utilitza una determinada tecnologia. D'altra banda, el mercat es 

refereix al tipus de client a què va destinat aquest producte. D'aquesta manera, 

una part substancial de l'estratègia de qualsevol organització consisteix a 

determinar a què es dedica i a què es dedicarà definint aquests components. 

Com ja hem assenyalat, l'estratègia empresarial i els elements que la 

conformen han de presentar una capacitat de canvi coherent amb l'entorn en el 

qual l’organització competeix o competirà. Això fa que l'empresa en aquest 

intent d'adaptació permanent al seu entorn puga plantejar-se el creixement 

futur sobre la base del que ja fa (especialització), l'abandó d'activitats que 

competitivament deixen de tenir sentit (desinversió) o el desenvolupament de 

noves activitats combinant les diferents variables del concepte (diversificació). 

 

Així, podem observar el gir estratègic dut a terme pel grup empresarial 

SOS-Cuétara (ara denominat Deoleo). Aquest grup atenia fins fa relativament 

poc temps tres línies de negoci o activitats: oli, arròs i galetes. No obstant això, 

l'empresa va optar per la venda en 2008 del negoci galeter a Nutrexpa i del 

negoci d'arròs a Ebro Foods per concentrar la seua activitat a nivell global al 

mercat de l'oli, on actualment són líders mundials, i que s'ha concretat amb 

l'adquisició de diverses societats principalment italianes.  

 

El segon element que conforma l'estratègia empresarial són les capacitats 

distintives. Aquestes fan referència als recursos, habilitats i coneixements 

actuals i potencials que té o pot desenvolupar una organització i que li 
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permeten diferenciar-se dels seus competidors. Una marca diferencial com 

Coca-Cola o Apple o el coneixement d'una tecnologia protegida legalment 

com Gore-Tex són exemples de recursos i capacitats diferencials sobre la 

competència. En aquest sentit, les empreses són més sensibles al que les 

diferència de la competència i dissenyen estratègies que exploten aquestes 

diferències, amb l'objecte d'aconseguir una posició única d'avantatge 

competitiu. Sorgeix, d'aquesta manera, el tercer element de l'estratègia 

empresarial que és el d'avantatge competitiu. Com ha tractat de mostrar-se, els 

avantatges competitius no són sinó l'aprofitament d'alguna capacitat distintiva 

que li va a permetre a l'empresa obtenir una posició relativa favorable (o 

superior) respecte a totes i cadascuna de les forces competitives.  

 

El desenvolupament tant actual com futur de l'estratègia organitzativa ha de 

procurar una combinació sinèrgica d'aquests elements. La direcció de 

l'empresa ha de tractar de generar valor mitjançant una adequada 

complementarietat dels diferents negocis i capacitats que li permeten la 

generació d'oportuns avantatges competitius. Per a avaluar el potencial de 

generar avantatges competitius del recursos y capacitats es pot recórrer al 

anàlisi VRIO (Valuós, Rar, Inimitable i Organitzatiu proposat per Barney 

(1997) tal com es representa en la figura 4.1.2. 

 

Figura 4.1.2. Anàlisi VRIO 

 

Definit, doncs, el context en el qual es desenvolupa l'estratègia empresarial 

i els elements que la conformen, podríem definir-la com l'orientació global i 

l'àmbit d'actuació d'una organització a llarg termini que li permet, a partir dels 

seus recursos i capacitats, obtenir un avantatge en el seu entorn competitiu, 

amb el clar propòsit de satisfer els valors i expectatives dels stakeholders. 

 

Valuós? Rar?
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Font: Adaptat de Barney (1997)
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No obstant això, la complexitat de l'entorn anteriorment assenyalada i la 

major diversitat organitzacional ens porta a considerar tres nivells de 

l'estratègia: l'estratègia corporativa o d'empresa, l'estratègia de negoci i 

l'estratègia funcional. Cada nivell de l'estratègia es correspon a diferents 

nivells jeràrquics en una organització i a cadascun els correspon nivells de 

competència i responsabilitat diferents en la presa de decisions. D'aquesta 

manera, en empreses diversificades, això és, amb diversos negocis o activitats, 

és fàcil diferenciar l'actuació global de l'organització del comportament 

estratègic específic en cadascuna de les activitats. No obstant això, en 

empreses que desenvolupen una única activitat, els dos primers nivells se 

superposen en intentar actuar en aquesta única activitat de la millor manera 

possible. Anem a desenvolupar cadascun d'aquests nivells. 

 

En el nivell superior, l'estratègia corporativa o d'empresa tracta de 

determinar l'orientació bàsica de l'empresa en el seu conjunt. La definició de la 

missió, visió i valors corporatius (que analitzarem en el capítol 5), la cerca 

d'oportunitats on crear valor, la definició de la cartera de negocis i l'assignació 

dels recursos entre ells i la forma en la qual es vol créixer i desenvolupar-se 

constitueixen els pilars de l'estratègia a aquest nivell. De fet, resulta 

especialment rellevant la cerca de sinergies, és a dir, la creació de valor per la 

integració i complementarietat de les diferents activitats de la cartera de 

negocis més enllà dels resultats individuals de cada negoci. Decisions com les 

mostrades anteriorment en el cas del grup empresarial Deoleo que afecten el 

conjunt de l'organització, són clars exemples de l'estratègia al màxim nivell.  A 

aquest nivell, i en la línia de la fixació dels valors corporatius, és habitual la 

definició de l'estratègia social o nivell de responsabilitat social corporativa, tal 

com desenvolupem en l'últim apartat del capítol 3. 

 

En un segon nivell trobem l'estratègia de negoci, en la qual es tracta de 

definir la manera més idònia de competir en cada negoci o activitat. Aquest 

nivell afecta els productes o serveis concrets que cal desenvolupar, en quins 

mercats es vol estar i la manera d'obtenir avantatges competitius en aquesta 

activitat. A aquest nivell, les decisions s'adopten en el context del que es 

denomina unitats estratègiques de negoci. Cadascuna d'aquestes unitats de 

negoci s'enfronta a un entorn diferenciat, depèn de factors d'èxit propis i 

requereix competències distintives pròpies o diferenciades. Aquesta és la raó 
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per la qual es necessita definir aquestes unitats de negoci, ja que cadascuna 

requereix formulacions estratègiques diferents. De fet, és habitual utilitzar el 

terme quasiempresa per a referir-se a les diferents divisions estratègiques o 

unitats estratègiques de negoci d'una organització. Aquest terme s'utilitza 

perquè cadascuna d'elles reprodueix els objectius, l'estratègia i l'organització 

que seguiria qualsevol altra empresa que s'enfronta a un determinat entorn, 

però amb la diferència que la seua actuació estratègica no és independent, sinó 

que està condicionada per l'estratègia del grup empresarial al que pertany. 

Això fa que siga la matriu del grup empresarial la que en ocasions definisca 

moltes decisions estratègiques, com el tipus de producte a comercialitzar, els 

proveïdors amb els quals relacionar-se o els canals comercials utilitzats, per 

citar algunes. 

 

El tercer nivell de l'estratègia el formen les estratègies funcionals. Aquest 

nivell està relacionat amb la manera d'utilitzar les capacitats distintives dins de 

cada àrea funcional amb l'objecte de maximitzar la productivitat d'aquests 

recursos, bé en l'àmbit d'una empresa amb una única activitat o en l'àmbit de 

cada negoci (o unitat estratègica de negoci) en una empresa amb múltiples 

activitats (o diversificada). En aquest sentit, l'estratègia funcional recolza, o ha 

de fer-ho, el desenvolupament de l'estratègia de negoci (o de l'estratègia de 

l'empresa). Així, si l'estratègia d'un negoci (o de l'empresa) és comercialitzar 

joguets barats que fabrica a baix cost, el plantejament estratègic de cadascuna 

de les àrees funcionals ha de recolzar aquesta manera de competir reduint 

costos. 

 

4.2. ESTRATÈGIA I AVANTATGE 
COMPETITIU 
 

 Una decisió estratègica molt important és la de determinar la manera de 

competir o estratègia competitiva de l'empresa que desenvolupa una única 

activitat o la de cadascuna dels negocis, quan l'empresa disposa d'una cartera 

de negocis més o menys variada. Aquesta estratègia competitiva definirà els 

pilars en els quals sustentar l'obtenció d'avantatges competitius. En aquest 

sentit, Porter (2005) assenyala tres estratègies competitives genèriques que  

permetran a les unitats empresarials oferir uns nivells de rendiments superiors 
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als competidors: lideratge en costos, diferenciació i enfocament o 

concentració (figura 4.2.1). Les dues primeres estratègies constitueixen els 

avantatges competitius bàsics que busca qualsevol organització quan aquesta 

té la intenció d'actuar en la globalitat del mercat. Per la seua banda, l'estratègia 

d'enfocament és una particularització d'una estratègia de lideratge en costos o 

diferenciació quan l'empresa competeix en una part o segment del mercat, 

triant, en conseqüència, un determinat grup de clients, un segment de la línia 

de productes o un mercat geogràfic. 

 

Figura 4.2.1. Estratègies genèriques de Porter

 

Font: Porter (2005, p. 56) 

 

 L'estratègia de lideratge en costos és aquella estratègia competitiva dirigida 

a elaborar productes amb costos inferiors als dels competidors. Per aconseguir 

aquest lideratge en costos l'empresa necessita disposar d'una quota de mercat 

considerable o altres avantatges com l'accés favorable a les matèries primeres, 

un disseny adequat del producte que facilite la seua fabricació i l'atenció dels 

grups de clients del mercat més importants que permeten volums elevats de 

producció. El desenvolupament d'aquesta estratègia sol exigir importants 

inversions en actius i, fins i tot, preus molt competitius i pèrdues inicials amb 

la finalitat d'obtenir una quota de mercat significativa. De fet, la direcció de 

l'empresa ha d'exercir un exhaustiu control dels costos de compra, producció, 

màrqueting, recerca i desenvolupament, comunicació, etc. 

 

El principal avantatge d'aquesta estratègia deriva de la protecció de 

l'empresa davant les envestides de les cinc forces competitives en poder 

obtenir marges superiors. Això és, l'empresa que obtinga un avantatge 

competitiu basat en un lideratge de costos podrà enfrontar-se en millors 

condicions que els seus competidors a l'acció simultània d'aquestes forces. 

Aquest lideratge en costos li permetrà enfrontar-se al mercat en millors 
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condicions que els seus competidors quan, per exemple, s'eleve la rivalitat 

d'aquest per una disminució de la taxa de creixement de la indústria. El mateix 

podria interpretar-se per a les restants forces competitives. 

 

No obstant això, aquest control ferri dels costos s'enfronta, al mateix temps, 

a alguns inconvenients relacionats amb la falta de flexibilitat derivada de 

l'ocupació d'actius especialitzats en l'elaboració de grans volums de producció 

de productes similars, podent quedar obsolets els productes o els processos de 

producció. Així mateix, l'empresa que adopta aquesta estratègia és 

especialment vulnerable a qualsevol variació dels costos o del mercat. 

 

Per la seua banda, l'estratègia de diferenciació consisteix a oferir productes 

que el mercat percep com a únics o diferents. Per aquest motiu, els compradors 

estan disposats a pagar un preu superior per aquests productes. Aquesta 

diferenciació pot aconseguir-se potenciant les característiques intrínseques del 

producte (qualitat, disseny, innovació, tecnologia, etc.) o utilitzant les 

variables de màrqueting, això és, els canals de distribució, publicitat i 

promoció o les característiques extrínseques del producte (envàs, imatge de 

marca, responsabilitat social, etc.). La percepció per part del client d'aquest 

producte únic o diferent permet a l'empresa aconseguir una major lleialtat dels 

clients i una menor sensibilitat d'aquests al preu, aspecte aquest últim 

summament important, ja que la diferenciació implica uns costos superiors 

derivats de les accions encaminades a aconseguir aquests objectius (millors 

matèries primeres, importants inversions en recerca i desenvolupament, forts 

desemborsaments en campanyes de publicitat, per citar alguns exemples). 

 

Igual que ocorria amb l'estratègia de lideratge en costos, aquelles empreses 

que competeixen via diferenciació es troben en millors condicions d'afrontar 

les relacions amb les forces competitives. D'aquesta manera, per exemple, una 

empresa com Apple, recolzada en una sèrie de característiques diferenciadores 

com la imatge de marca, productes innovadors, etc., construeix importants 

barreres a l'entrada de nous competidors, estableix una relació més estable amb 

els clients, més fidels a la marca, i amb els proveïdors derivat del lideratge que 

té al mercat, es troba en millors condicions que la competència a l'hora 

d'afrontar els possibles productes substitutius i es troba en una situació 

d'avantatge davant dels competidors actuals. 
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No obstant això, l'enfocament de Porter presenta algunes limitacions. D'una 

banda, utilitza els termes de lideratge en costos i preus baixos com si foren el 

mateix, quan realment els dos conceptes es refereixen a coses diferents. El cost 

és una variable interna relacionada al consum de recursos mentre que el preu 

es refereix a una variable externa relacionada amb el client. D'altra banda, 

Porter assenyala el caràcter excloent de les estratègies genèriques, és a dir, o 

se’n segueix una o se segueix l’altra, però no és possible combinar ambdues. 

Això ha fet que autors com Faulkner i Bowman (1995) o Johnson et al. (2006) 

plantegen nous models complementaris al de Porter,  l'objecte dels quals siga 

desenvolupar estratègies genèriques per competir al mercat. Aquestes 

estratègies parteixen de la idea que les organitzacions empresarials 

aconsegueixen l'avantatge competitiu oferint als seus clients el que demanden 

d'una manera més efectiva que els seus competidors. D'aquesta manera, les 

estratègies genèriques per aconseguir un avantatge competitiu es classifiquen 

en funció de la percepció del valor obtingut pel client. Així es construeix el 

que es denomina el rellotge estratègic de Bowman en funció de dues variables: 

el valor afegit percebut pel client i el preu pagat pel producte o servei (figura 

4.2.2). És rellevant assenyalar que el cost és un aspecte estratègic clau de totes 

les estratègies del rellotge i no només d'aquelles que posen especial èmfasi en 

preus reduïts. 

Figura 4.2.2. El rellotge estratègic de Bowman 

 

Font: adaptat de Johnson et al. (2006, p.243) 
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 Les estratègies 1 i 2 del rellotge estratègic s'associarien a l'estratègia de 

lideratge en costos de Porter i es caracteritzen perquè l'empresa busca competir 

amb preus baixos oferint productes amb nivells baixos o mitjans de valor 

afegit percebut. En l'estratègia 1 “sense filigranes” s'atén a un segment del 

mercat especialment sensible al preu, sent aquesta l'arma competitiva clau. En 

l'estratègia 2 de preu reduït, l'empresa intenta oferir productes a preus inferiors 

als competidors al mateix temps que manté nivells de qualitat similars als 

quals ofereixen aquests. No obstant això, per a poder mantenir aquestes 

estratègies a llarg termini,  l'organització ha de ser capaç de produir amb els 

menors costos de la indústria. D'aquesta manera, l'empresa resistiria una guerra 

de preus en millors condicions que els seus competidors, en disposar de 

millors marges. 

 

Les estratègies 4 i 5 podrien identificar-se amb l'estratègia de diferenciació 

de Porter, bé referida al conjunt de la indústria bé a un segment d'ella. En 

l'estratègia 4 de diferenciació, l'empresa intenta oferir productes o serveis que 

ofereixen un alt valor afegit percebut pels clients però amb preus moderats o 

similars en relació al dels competidors, que pot aconseguir-se tractant 

d'augmentar la seua quota de mercat. Aquesta estratègia exigeix un 

coneixement del mercat al que va dirigit el producte o servei amb l'objecte de 

conèixer els atributs valorats pels clients del producte o servei oferit. Per la 

seua banda, l'estratègia 5 de diferenciació segmentada tracta d'oferir productes 

amb elevats nivells de valor afegit a preus relativament alts, la qual cosa 

normalment s'aconsegueix dirigint el producte a un selecte segment del mercat 

caracteritzat per un elevat poder adquisitiu. 

 

 Una estratègia híbrida, estratègia 3, intenta aconseguir simultàniament la 

diferenciació i un preu inferior als competidors, mantenint una bona relació 

entre la qualitat percebuda i el preu pagat. L'èxit d'aquesta estratègia depèn de 

la capacitat de l'empresa d'obtenir marges suficients que li permeten mantenir 

les bases de la diferenciació. De fet, l'empresa ha de ser capaç d'interpretar i 

atendre les necessitats dels seus clients al mateix temps que manté una 

estructura de costos relativament reduïda. 

 

 Per la seua banda, les estratègies 6, 7 i 8 són les denominades destinades al 

fracàs. Aquestes són aquelles estratègies que no ofereixen suficient valor 
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percebut quant a característiques del producte, preu o les dos variables. En 

totes elles, veiem com mantenint el preu o fins i tot apujant-lo, les prestacions 

oferides als clients es mantenen o fins i tot es redueixen. Aquestes estratègies 

són insostenibles al mercat, llevat que es done una situació de monopoli, cosa 

cada vegada menys freqüent. Una actitud estratègica d'aquesta índole sol 

generar pèrdues de quota de mercat en favor dels competidors. 

 

 L'última estratègia del rellotge es troba igualment condemnada al fracàs i 

consisteix en no tenir clara l'estratègia competitiva a seguir. Això fa que 

l'empresa acabe posicionant-se a mig camí entre el valor percebut pels clients i 

el preu. 

 

4.3. ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT 
ESTRATÈGIC 
  

Com ja assenyalem a l'inici del capítol, un dels elements definitoris de 

l'estratègia empresarial té a veure amb les decisions relatives a l'àmbit o camp 

d'activitat, això és, les decisions d'abast. Aquest element és molt important en 

l'estratègia empresarial ja que va a delimitar una part significativa de la 

identitat organitzativa actual i futura. De fet, com tindrem l'ocasió d'explicar 

amb major nivell de detall en el proper capítol, aquest és un dels components 

en els quals es recolza la definició de la missió de l'organització. 

 

Aquestes decisions d'abast de l'organització poden permetre que l'empresa 

supere els cicles econòmics que pateix qualsevol sector i garantisca el seu 

desenvolupament futur i prosperitat. De fet, resulta convenient diferenciar dos 

termes que solen emprar-se com a sinònims, però que realment no ho són. 

D'una banda, ens trobem amb el de creixement empresarial que com ja vam 

veure en el capítol primer és un dels principis en els quals es recolza la bona 

gestió empresarial i que consisteix en increments de la grandària empresarial 

que es concreten en increments de facturació, plantilla, capital social, etc. 

D'altra banda, ens trobem amb el desenvolupament empresarial que implica 

variacions tant quantitatives de la grandària com a qualitatives que es 

concreten en canvis organitzatius, variacions del camp d'activitat, etc. De fet, 
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el concepte de desenvolupament sol anar acompanyat de creixement en la 

majoria de les ocasions, però no sempre és així. 

 

En aquest sentit, l'empresa ha de decidir sobre tres qüestions que són 

especialment rellevants en la matèria que estem analitzant: el posicionament 

estratègic que té l'empresa en matèria de desenvolupament, la direcció de 

desenvolupament i el mètode utilitzat per dur-lo a terme. El posicionament 

estratègic que té l'empresa en matèria de desenvolupament i creixement està 

relacionat amb l'actitud estratègica de l'empresa en relació amb la seua 

presència relativa al mercat. Per la seua banda, la direcció de desenvolupament 

es refereix a les diferents opcions estratègiques per les quals pot optar una 

organització a l'hora de desenvolupar els seus negocis, tenint en compte les 

seues capacitats competitives i les expectatives dels stakeholders. Finalment, 

el mètode de desenvolupament es refereix a la forma o via utilitzada per 

aconseguir els objectius establits en la direcció de desenvolupament. 

 

En relació amb el posicionament estratègic que l'empresa té respecte al 

desenvolupament i creixement, Milers et al. (1978) diferencia quatre tipus 

d'estratègies: ofensives, defensives, analistes i reactives. En primer lloc, les 

estratègies ofensives busquen de forma activa i agressiva noves oportunitats de 

negoci i estan disposades a assumir els riscos associats a una major grandària 

empresarial i a una major quota de mercat. Són les estratègies pròpies 

d'aquelles empreses que volen ser capdavanteres en la seua indústria. Aquest 

objectiu porta a realitzar inversions que els permeta tenir una presència relativa 

al mercat superior a la que tenien fins al moment. Per la seua banda, les 

estratègies defensives són estratègies conservadores en les quals l'empresa no 

té voluntat d'afrontar majors riscos. L'empresa tracta de conservar la seua 

quota de mercat relativa amb el que fa habitualment, a través de preus 

competitius, productes d'alta qualitat, servei al client amb alt valor afegit, etc. 

Les seues accions estratègiques es concentren a reduir l'impacte dels 

moviments ofensius dels competidors. Empreses que actuen en sectors madurs 

o en declivi, negocis familiars o organitzacions sense ànim de lucre que estan 

satisfetes amb el nivell d'operacions que tenen serien bons exemples 

d'empreses que poden seguir aquest camí de desenvolupament estratègic. 

Aquest tipus d'organitzacions mantenen un nivell uniforme d'inversions en 

màrqueting, producció, R+D que els permet mantenir la seua quota de mercat. 
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En tercer lloc, les estratègies analistes se situen entre les dues estratègies 

anteriorment definides, intentant aprofitar les fortaleses de les dues. Tracta de 

mantenir una posició competitiva forta als mercats actuals observant les 

innovacions introduïdes per empreses capdavanteres. Quan les oportunitats 

mostren clars indicis de tenir èxit, l'empresa els imita. Finalment, les 

estratègies reactives manquen d'una estratègia de desenvolupament definida. 

L'empresa es limita a reaccionar a les situacions de l'entorn a cada moment. 

Per aquesta raó, i a menys que l'empresa es mantinga en un mercat protegit, 

abans o després haurà d'orientar-se cap a alguna de les estratègies anteriorment 

definides. 

 

Quant a les diferents línies estratègiques de desenvolupament, ens basarem 

en la matriu d'Ansoff, que combina els dos elements que componen un negoci, 

això és, el producte i el mercat (figura 4.3.1). D'aquesta manera, una 

organització pot optar per quatre estratègies alternatives. 

 

Figura 4.3.1. Direcció de desenvolupament i creixement 

 

Font: readaptat d’Ansoff (1976) 

 

Les estratègies de concentració o especialització són aquelles en les quals 

l'organització tracta de protegir i enfortir la seua posició competitiva en el 

negoci o negocis actuals, això és, als mercats habituals amb els productes 

habituals. D'aquesta manera, si la intenció estratègica de l'empresa és mantenir 

la seua presència relativa al mercat, l'estratègia es denomina de consolidació, 

mentre que si l'empresa pretén millorar la seua quota de mercat, l'estratègia es 

denomina de penetració al mercat. En qualsevol cas, l'empresa pot requerir 

d'una adaptació dels seus recursos i capacitats per poder mantenir aquesta 

posició competitiva al mercat. 
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En segon lloc, les estratègies de desenvolupament de productes són 

estratègies de creixement que duen a terme les organitzacions quan 

introdueixen modificacions en els productes o llancen nous productes dirigits 

als mercats actuals. En aquest sentit, pot materialitzar el desenvolupament 

d'aquestes estratègies basant-se en els recursos i capacitats que han sigut la 

font dels seus avantatges competitius tradicionals o requerint el 

desenvolupament de noves capacitats. 

 

Les estratègies de desenvolupament del mercat, en tercer lloc, són també 

una altra fórmula de creixement que consisteix a oferir els productes actuals, 

amb els seus actuals característiques, en nous mercats. L'esgotament 

d'oportunitats en els actuals segments del mercat pot portar a les 

organitzacions a optar pel seu desenvolupament en l'àmbit d'altres segments 

del mercat, en el desenvolupament de noves funcions que tinguen aplicacions 

en altres mercats o el desenvolupament en altres mercats geogràfics. 

 

Per la seua banda, l'estratègia de diversificació és una altra estratègia de 

desenvolupament que implica creixement i que consisteix a introduir nous 

productes dirigits a nous mercats. En conseqüència, implica augmentar la 

varietat de negocis atesos per l'organització i, per tant, el nombre d'unitats 

estratègiques de negoci. En termes generals, una organització recorre a la 

diversificació per diverses raons. En primer lloc, una organització busca amb 

aquesta estratègia l'obtenció de diferents tipus de sinergies (logístiques, 

productives, comercials, financeres, de direcció, etc.) derivades de 

l'aprofitament conjunt dels recursos organitzatius o de les interrelacions entre 

els negocis. Aquests aspectes complementaris a tots els negocis van a permetre 

al grup empresarial obtenir un resultat global superior al que aconseguiria amb 

cadascun d'ells per separat. En segon lloc, el desenvolupament d'aquesta 

estratègia serveix de resposta als canvis que es puguen produir en l'entorn 

general i específic. Finalment, les organitzacions busquen amb la 

diversificació el repartiment del risc entre diferents activitats, de tal manera 

que el resultat desfavorable d'alguna d'elles pot compensar-se amb el de les 

restants. 

 

En aquest sentit, solen diferenciar-se tres tipus d'estratègies de 

diversificació, la relacionada, la no relacionada i l'híbrida o integració vertical, 



Capítol 4. L’estratègia empresarial 137 

 

 

 

en funció de la major o menor complementarietat que puga existir entre els 

diferents negocis que componen l'àmbit d'activitat. D'aquesta manera, la 

diversificació és relacionada o concèntrica quan els diferents negocis 

comparteixen recursos, com per exemple plataformes logístiques o recursos 

tecnològics, utilitzen canals comercials similars, mantenen entre ells relacions 

comercials, etc. i, en general, quan els recursos i capacitats de l'empresa poden 

ser exportats de manera sinèrgica als diferents negocis. Per la seua banda, la 

diversificació no relacionada o estratègia de conglomerat suposa entrar en 

negocis que no tenen relació alguna amb els habituals. Malgrat això, la 

diversificació no relacionada pot aportar al conjunt unes adequades sinergies 

financeres. Est és el cas, per exemple d'invertir en negocis diferents i no 

relacionats amb els actuals però que es troben en fase emergent o creixent o 

simplement perquè ofereixen elevats nivells de rendibilitat. Aquesta podria ser 

l'explicació de la incursió de molts grups empresarials en el negoci 

immobiliari en el passat recent. 

 

Per acabar d'analitzar les estratègies de diversificació, ens quedaria per 

comentar l'estratègia d'integració vertical. Aquesta estratègia implica el 

desenvolupament d'activitats relacionades amb la xarxa de valor o sistema de 

producció de valor,
1
 és a dir, l'empresa o organització passa a ser el seu propi 

proveïdor o el seu propi client. Si l'empresa es converteix en el seu proveïdor, 

la integració vertical es denomina cap arrere, mentre que si passa a ser el seu 

client o distribuïdor, la integració es denomina cap avant (o cap al mercat). 

Aquestes noves activitats o negocis poden estar relacionats o no 

tecnològicament amb els actuals. Per aquest motiu, ho analitzem com un tipus 

de diversificació intermèdia entre les relacionades i les no relacionades. 

Depenent del grau de proximitat amb el que habitualment fa una empresa, 

aquesta estarà més propera a una o a la relacionada o a la no relacionada. 

D'aquesta manera, encara que el seu principal avantatge se sol identificar amb 

l'obtenció de sinergies tecnològiques o productives, també pot implicar un 

major compromís amb el sector que, fins i tot, pot requerir el desenvolupament 

de capacitats diferents a les que requereixen els negocis habituals. Per tant, un 

aspecte important que delimita l'abast de l'estratègia empresarial és el nivell 

adequat d'integració que l'organització prefereix o vol tenir. 

 

                                                 
1Aquest concepte serà introduït i explicat a l'últim apartat d'aquest capítol. 
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No obstant això, al costat de les estratègies analitzades fins al moment i 

recolzades en la matriu d'Ansoff, és possible que una organització opte també 

per una reducció de la seua grandària o una reestructuració de la cartera de 

negocis a la busca d'una major especialització o coherència de les seues 

activitats estratègiques. Aquest seria, per exemple, el comportament estratègic 

que ha seguit a partir de 2005 el grup català Roca Sanitari. Fins a aquesta data, 

la cartera de negocis del grup empresarial Roca estava composta per les 

activitats d'aire condicionat, calefacció i productes sanitaris. En aquell moment 

es materialitza la venda dels negocis d'aire condicionat i calefacció per 

concentrar-se o especialitzar-se en el negoci dels banys, convertint-se l'any 

2006 en líder global del negoci sanitari mitjançant l'adquisició de diferents 

societats a escala mundial. Veiem, doncs, que buscant l'equilibri de la cartera 

de negocis i, fins i tot, el desenvolupament i creixement futur, l'empresa va 

desinvertir diferents activitats per especialitzar-se, i poder créixer, en el negoci 

que l'empresa entenia que havia de ser el principal o central, explotant 

d'aquesta manera els recursos i capacitats que la direcció de l'empresa va 

considerar com a essencials i que li van permetre l'obtenció d'avantatges 

competitius. 

 

Les estratègies de reestructuració es duen a terme bé perquè algun o alguns 

dels negocis que componen l'àmbit d'activitats presenta uns resultats negatius 

que persisteixen en el temps o bé perquè, encara que presenten resultats 

positius, no generen valor o no ofereixen sinergies al conjunt. 

 

En aquest sentit, la direcció de l'empresa pot optar pel sanejament del 

negoci, per mantenir-lo en la cartera de negocis, o per l'abandó del negoci 

veient-se alterat l'abast de l'estratègia. Així, quan una empresa opta per una 

estratègia de sanejament sol escometre un canvi de l'equip de direcció 

responsable del negoci, la venda d'alguns actius, el refinançament del deute i la 

implantació de mesures que permeten un major control alhora que reducció 

dels costos (reducció de la plantilla, inversió en tecnologia, etc.) i una 

reorientació estratègica. Totes aquestes mesures estan encaminades a reconduir 

la situació econòmica i financera del negoci i de l'empresa per fomentar el seu 

creixement futur. En aquest cas es trobaria actualment el grup valencià Siliken, 

fabricador de panells fotovoltaics, el qual vol cessar la seua activitat 

productiva i acomiadar a gran part de la seua plantilla mitjançant un expedient 
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de regulació d'ocupació. L'objectiu d'aquestes accions s'emmarca en la 

necessitat de redissenyar per complet el model de negoci per permetre la 

viabilitat futura de l'empresa. 

En el cas que el negoci no puga ser sanejat o, senzillament, la direcció 

empresarial considere que ja no té interès estratègic per a l'organització, es pot 

optar per la desinversió o abandó del negoci. D'aquesta manera, podem 

assenyalar l'estratègia de venda o desinversió, la de collita i la de liquidació. 

L'estratègia de desinversió consisteix en la venda del negoci o negocis que 

formen l'abast de l'empresa, generalment a una altra empresa on encaixe o 

encaixen en la seua cartera de negocis. Així, l'aerolínia escandinava SAS va 

procedir a la venda de Spanair al gener de 2009 desfent-se o desinvertint en 

actius no estratègics per concentrar-se estratègicament al mercat aeri del nord 

d'Europa. Per la seua banda, l'estratègia de collita consisteix a optimitzar els 

fluxos financers a curt termini, cessant tota inversió en el negoci i explotant les 

oportunitats encara existents. Aquests recursos poden emprar-se per al 

desenvolupament d'altres activitats estratègiques que requereixen fluxos 

financers. Al cap del temps, el negoci sol abandonar-se mitjançant la  

liquidació. Finalment, l'estratègia de liquidació implica la venda total o 

progressiva dels actius del negoci amb l'objecte de cessar la seua activitat. 

 

Una vegada hem analitzat totes les estratègies de reestructuració, convé 

assenyalar la dificultat de veure exemples en estat pur aplicant una sola d'elles. 

Com hem vist en el cas del grup Roca Sanitari el procés de sanejament ha 

portat inclòs una estratègia de desinversió d'alguns negocis considerats no 

estratègics. Aquest fet també ho vam poder veure en el Grup turístic Marsans, 

on el pas previ a la seua liquidació va ser la venda del grup al juny de 2010 a 

una empresa especialitzada en la gestió d'empreses en crisi amb l'objecte de 

reflotarla. No obstant això, aquest procés previ no va impedir que el grup 

empresarial tancara o liquidara la seua activitat. 

 

L'últim element que hem d'analitzar en matèria de desenvolupament 

estratègic és la manera de dur a terme les diferents opcions estratègiques per 

les quals pot optar una organització a l'hora de desenvolupar els seus negocis. 

En aquest sentit, una organització pot fer-ho mitjançant desenvolupament 

orgànic o intern, extern i híbrid. Així, el desenvolupament orgànic o intern és 
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aquell que l'empresa materialitza en increments de la seua capacitat productiva 

i, per tant, de grandària, mitjançant inversions en la seua pròpia estructura, 

això és, noves instal·lacions, augments de plantilla, inversions en maquinària, 

etc. D'aquesta manera van ser, per exemple, les experiències internacionals de 

desenvolupament a Itàlia i Xile en 2009 del portal d'oci Atrápalo. Per la seua 

banda, el desenvolupament extern és aquell que resulta de la fusió o adquisició 

total o parcial d'altres empreses. D'aquesta manera, l'organització augmenta la 

seua grandària en incorporar la capacitat productiva dels actius i negocis 

adquirits. Aquest va ser el cas de l'adquisició en 2006 de l'empresa joguetera 

Feber per part de l'empresa, també joguetera, Famosa. Finalment, el 

desenvolupament híbrid és un mètode de desenvolupament intermedi entre 

l'intern i l'extern que es realitza mitjançant algun tipus d'acord de cooperació o 

aliança. Aquestes aliances són acords formals a mitjà o llarg termini entre dos 

o més empreses independents que decideixen actuar de manera conjunta per 

aconseguir algun objectiu comú, compartint recursos i capacitats. Aquesta 

aliança permet als seus membres obtenir materials, habilitats, innovació, 

recursos financers o accés als mercats recorrent a la cooperació en lloc de la 

propietat. La construcció del Transport Metropolità de la ciutat d'Alacant 

(Tram) a través d'una aliança és un exemple d'una infraestructura costosa que 

ha requerit els recursos i capacitats d'empreses situades en diferents etapes del 

sistema de producció de valor. 

 

Hi ha diferents formes de materialitzar aquests acords de col·laboració, 

entre els quals podem destacar els acords de llarga durada, la franquícia, les 

llicències, la subcontractació o outsourcing, els spin-off, els consorcis i les 

joint-venture.
2
 No obstant això, aquesta forma de desenvolupament híbrida no 

implica necessàriament una variació de la grandària de l'organització. Aquest 

seria el cas que es presenta entre el grup de distribució Mercadona i els 

anomenats interproveïdors de l'empresa amb els quals manté acords de compra 

a llarg termini. Així, mentre que per a l'empresa central Mercadona aquest 

acord li ha permès garantir-se el subministrament de determinats productes en 

condicions de preu i garantia sense veure alterat per això la seua grandària, és 

veritat que alguns interproveïdors, com l'empresa gelatera Helados Alacant, 

                                                 
2Per a aprofundir sobre la cooperació entre organitzacions, poden consultar Menguzzato i Renau  

(1995, pàg.283-291) o Guerras i Navas (2007, pàg. 481-518). 
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han pogut desenvolupar inversions que s'han traduït en increments de la seua 

capacitat productiva. 

4.4. ESTRATÈGIES 
D'INTERNACIONALITZACIÓ 

 
 La globalització dels mercats internacionals, derivada de l’homogeneïtzació 

de la demanda, la disminució de barreres al comerç o les millors 

comunicacions a escala internacional,  obri a les organitzacions múltiples 

oportunitats de negoci. Així, la major facilitat per fer negocis a nivell global 

permet trobar països que oferisquen recursos en millors condicions, faciliten 

els processos de producció, desenvolupen oportunitats comercials, etc. Si a 

això afegim la situació de crisi que està vivint actualment el vell continent fa 

que cada vegada siguen més importants les relacions comercials que les 

organitzacions mantenen amb els mercats exteriors. Aquestes acudeixen a ells 

a la busca de fons financeres, localitzen els seus processos productius en 

aquells països estrangers on poden obtenir certs avantatges o senzillament 

busquen comercialitzar els seus productes en aquests mercats exteriors. De fet, 

les decisions d'internacionalitzar l'activitat empresarial constitueix una decisió 

estratègica corporativa i, per tant, al més alt nivell. D'una banda, des de la 

perspectiva de compres i producció, la decisió d'internacionalitzar l'activitat de 

l'empresa pot implicar escometre inversions als mercats exteriors on l'empresa 

decidisca situar el seu procés productiu o entaular acords amb socis 

internacionals per poder desenvolupar-ho. Per la seua banda, des d'un punt de 

vista comercial, implica actuar sobre els negocis actuals diversificant els 

mercats geogràfics i, fins i tot, pot suposar l'entrada en nous negocis.
3
 

 

 Les organitzacions, en emprendre aquest desenvolupament internacional, 

assumeixen un entorn general i específic totalment diferent i uns clients amb 

idiomes, sensibilitats, gustos i costums que poden ser diferents. Per tant, 

davant d’aquestes dificultats caldria preguntar-se per què les empreses 

decideixen eixir del seu país d'origen i emprendre l'aventura internacional. 

Això, normalment, respon bé a factors associats a condicions difícils als 

                                                 
3La influència internacional en les qüestions relatives a la localització seran tractades en el 

capítol 6. 
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mercats locals que espenten a eixir a l'exterior, bé a factors associats a la 

creença dels directius que en l'exterior existeixen certes oportunitats que cal 

aprofitar, o bé a una combinació dels dos. A continuació materialitzarem 

aquests factors en circumstàncies concretes que poden catalitzar la 

internacionalització de les activitats empresarials. 

 

 Saturació del mercat nacional. En primer lloc, una causa detonant de tot 

el procés pot ser la saturació del mercat nacional. Aquest esgotament pot 

deure's a la ferocitat de la competència amb empreses nacionals i, fins i tot, 

estrangeres que es troben instal·lades al mercat domèstic i que limiten 

greument les possibilitats d'expansió al citat mercat, o a la maduresa que ha 

aconseguit el mercat nacional. 

 

 Demanda potencial d'altres mercats internacionals. L'existència de 

països emergents amb gran potencial de creixement i, fins i tot, països madurs 

on els productes de l'organització puguen encaixar convenientment per raons 

culturals o de preu, qualitat, etc. pot ser una altra raó que moga a les empreses 

a desenvolupar-se a escala internacional. 

 

 L'efecte demostració o moda. L'experiència reeixida d'empreses nacionals 

que estan presents en altres mercats, la presència d'empreses estrangeres als 

mercats nacionals o la mateixa espenta i suport d'associacions empresarials, 

com les cambres de comerç espanyoles, poden animar les organitzacions a 

buscar el seu creixement als mercats internacionals. 

 

 La internacionalització dels clients de l'organització. Les empreses que 

actuen com a proveïdores d'altres importants que decideixen internacionalitzar 

les seues operacions poden seguir l’empremta d’aquesta com a mitjà de 

desenvolupament estratègic. 

 

 La flexibilitat davant canvis de la demanda. Una altra raó del 

desenvolupament internacional pot deure's a la proximitat que l'empresa vol 

tenir del seu mercat, situant-se prop d’ell. Aquest acostament li pot permetre 

respondre amb major celeritat als canvis que puguen produir-se al mercat. 
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 Repartiment del risc global entre diferents mercats internacionals. Una 

forma de garantir l'estabilitat de les operacions corporatives pot ser la de 

repartir les vendes en diferents països. Precisament, aquest fet és el que està 

permetent que el cava català puga mantenir el volum de facturació de la seua 

indústria. La major competència de caves procedents d'altres regions 

espanyoles acompanyada de certes condicionants polítics està provocant un 

descens de les vendes d'aquest producte en la resta del mercat nacional. No 

obstant això, la diversificació internacional realitzada ha minimitzat els efectes 

de la caiguda de vendes al mercat espanyol. 

 

 La necessitat d'una grandària competitiva. La dimensió internacional 

facilita el creixement empresarial i, per tant, possibilita l'obtenció d'economies 

d'escala o d'abast,
4
 tant en producció com en distribució i màrqueting. Aquest 

fet és d'especial importància en l'actualitat a causa de la necessitat de 

rendibilitzar els costos associats a la innovació tecnològica i la reducció del 

cicle de vida dels productes. 

 

 Obtenció de recursos als mercats internacionals. L'accés a certs recursos 

només disponibles en alguns mercats internacionals o l'obtenció d'aquests 

recursos en millors condicions de disponibilitat, preu, qualitat, etc. pot ser una 

altra raó que facilite el desenvolupament internacional. De fet, la diferència de 

costos dels factors entre països és una de les raons que ha portat múltiples 

organitzacions a deslocalitzar les activitats.    

 

 Suport institucional públic. L'actitud favorable i el suport de les 

administracions públiques en relació amb l'exportació i inversió a l'estranger 

pot ser un altre motiu important perquè les empreses puguen créixer a escala 

internacional. De fet, les administracions públiques espanyoles han facilitat 

històricament la inversió al nostre país de les empreses foranes del sector de 

l'automòbil.  

 

Acumulació d'experiència en negocis internacionals.  Una altra raó 

fonamental que facilita el desenvolupament internacional és l'experiència que 

l'organització haja tingut en aquesta matèria. Aquesta experiència que 

                                                 
4Les economies d'abast fan referència a la reducció de costos que obté una empresa quan els 

seus diferents negocis poden compartir activitats, processos o recursos. 
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l'empresa disposa per fer negocis en mercats exteriors proporciona un know-

how clau per poder emprendre accions internacionals similars en el futur. Per 

exemple, el Grup tèxtil Inditex entén el desenvolupament internacional com 

una cosa natural lligada al desenvolupament de la companyia. En aquest sentit, 

la seua experiència històrica als mercats internacionals constitueix un dels 

punts forts que facilita aquesta orientació estratègica. 

 

No obstant això, l'entrada als mercats internacionals no està exempta 

d'obstacles. D'aquesta manera, Jarillo i Martínez (1991, pàg. 68-69) assenyalen 

els següents impediments en el procés d'internacionalització:  

1. Obstacles financers, relacionats per exemple amb la variabilitat dels 

tipus de canvi o la dificultat d'accés a crèdits a l'exportació. 

2. Obstacles comercials, lligats al desconeixement de les oportunitats 

comercials, els canals de distribució o les pràctiques comercials als 

mercats de destinació, el difícil accés a clients potencials o la falta de 

contactes als mercats exteriors. 

3. Obstacles logístics, vinculats amb el cost dels viatges, els nolis, els 

costos de coordinació i control, etc. 

4. Obstacles culturals, que provenen dels diferents idiomes, gustos, 

costums i tradicions. 

5. Obstacles legals relacionats amb les barreres aranzelàries i no 

aranzelàries (quotes, controls sanitaris, normes de seguretat, etc.), el 

control a la propietat de les empreses locals, el control sobre la 

repatriació de beneficis, etc. 

 

En aquest sentit, l'accessibilitat als mercats internacionals dependrà de la 

magnitud de les barreres a l'entrada que hi haja en aquests mercats 

internacionals i de la major o menor similitud de les pautes de demanda 

(Solberg, 1991, pàg. 13-14). En funció d'aquestes dos variables, podem parlar 

de mercats fàcils, moderadament difícils i difícils (figura 4.4.1). 

 

En referència a les barreres al comerç, podríem observar dues situacions 

extremes. D'una banda, l'entrada al mercat exterior pot ser molt complicada, 

per l'existència d'elevades barreres legals que dificulten el comerç amb aquest 

mercat. Davant aquesta situació,  els obstacles poden superar-se fabricant i 

comercialitzant els productes directament en aquells mercats exteriors on 



Capítol 4. L’estratègia empresarial 145 

 

 

 

l'empresa es vulga instal·lar mitjançant aliances i joint-ventures, llicències o 

inversions directes, però tenint en compte que és una solució cara i arriscada. 

Per exemple, el grup tèxtil Inditex va entrar al mercat indi de la mà del grup 

empresarial Tata a través de la creació d'una empresa conjunta o joint-venture. 

Per la seua banda, en l'altre extrem, l'entrada al mercat exterior pot ser molt 

fàcil, precisament a causa de la inexistència de barreres que ho impedisquen. 

L'entrada d'una empresa espanyola a qualsevol mercat de la Unió Europea 

reflectiria aquesta situació. 

 

Pel que fa a la similitud del mercat, també ens trobem amb dos situacions 

extremes. D'una banda, els mercats homogenis són aquells mercats on les 

preferències i comportaments del consumidor són similars. I, en l'altre extrem, 

ens trobem amb els mercats heterogenis que requereixen importants 

adaptacions en el disseny i les característiques del producte i en la forma de 

comercialitzar-lo.  

 

Figura 4.4.1. L'accessibilitat als mercats internacionals 

 

Font: Solberg (1991, p. 11) 

 

Tenint en compte la seua importància, la decisió d'internacionalitzar 

l'activitat de l'empresa és una decisió que deuria, en la majoria dels casos, 

escometre's seguint un procés racional que implica una seqüència d'etapes, 
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cadascuna de les quals li va aportant un continu aprenentatge i en les quals es 

mostra un nivell de compromís i risc creixent (Jarillo i Martínez, pàg. 72-77). 

Aquest procés pot començar per atzar en el que es podria denominar 

l'exportació ocasional, en la qual l'empresa atén comandes puntuals no 

buscades. En aquest moment, l'empresa no ha pres encara la decisió formal 

d'iniciar el seu desenvolupament internacional però li ha sobrevingut aquesta 

oportunitat. La segona etapa d'aquest procés i, fins i tot, la primera quan 

l'empresa no ha passat per l'etapa anterior, és l'exportació experimental, en la 

qual ja hi ha una intenció estratègica d'internacionalitzar l'activitat empresarial. 

L'empresa exporta els excedents dels seus mercats interiors amb la intenció 

d'explorar els mercats internacionals que estratègicament puguen interessar-li. 

Per a això solen recórrer a intermediaris locals de l'empresa que tracta de 

sondejar els mercats internacionals. La tercera etapa seria l'exportació 

regular. Ella implica un major compromís de l'empresa amb les activitats 

internacionals. De fet, part de la seua capacitat de producció va destinada en 

forma de vendes als mercats exteriors ja que disposa d'un grup estable de 

clients. Fins i tot, l'empresa pot considerar oportú la creació d'un departament 

propi d'exportació, depenent de la importància que tinguen les vendes als 

mercats exteriors i el nivell d'atenció que requerisquen. Per a això, pot optar 

per agents a comissió, per distribuïdors als mercats exteriors o per tenir la seua 

pròpia força de vendes als mercats internacionals. En aquesta etapa, podríem 

considerar que l'empresa s'ha convertit en exportadora, entenent com a tal 

aquella que comercialitza els seus productes als mercats exteriors, sense 

requerir la seua presència directa en ells. La següent etapa seria l'establiment 

de filials de venda. Aquesta etapa implica una sèrie d'inversions als mercats 

exteriors per desenvolupar activitats que prèviament es realitzaven des del país 

d'origen o a través d'intermediaris. Aquest pas estratègic significa la conversió 

de l'empresa en multinacional en incorporar més activitats a la seua cadena de 

valor internacional a través de la creació de filials als mercats exteriors. 

L'últim pas seria l'establiment als mercats internacionals de filials de 

producció. En aquest cas, l'empresa escometria en l’exterior, mitjançant 

inversió directa, les activitats de producció sent, per tant, l'etapa de major 

compromís amb la seua estratègia internacional. 

 

Respecte a aquest procés, convé matisar dos qüestions especialment 

rellevants. D'una banda, l'empresa va augmentant la seua vocació i compromís 
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internacional en travessar gradualment les diferents etapes. En conseqüència, 

no resulta convenient que l'empresa córrega massa evitant alguna de les etapes 

que li proporcionen coneixement i experiència suficient perquè la seua 

aventura internacional puga tenir èxit. D'altra banda, tampoc és necessari que 

les empreses arriben fins a l'última etapa ja que, com hem assenyalat 

anteriorment, el pas de l'empresa exportadora a l'empresa multinacional suposa 

un gir estratègic profund  que implica importants inversions i alts nivells de 

risc. 

 

El procés natural d'internacionalització que acabem de descriure fa 

referència a alguna cosa més que el desenvolupament de diferents mercats 

geogràfics. Això pot implicar també, com ja es va assenyalar anteriorment, la 

cerca de localitzacions on obtenir aquells recursos i capacitats diferencials que 

un país pot oferir. Això, al costat de la més o menys necessària adaptació que 

puguen requerir els productes de l'empresa per satisfer les necessitats dels 

mercats internacionals, ens porta a definir dues grans orientacions 

estratègiques a escala internacional. D'una banda, l'enfocament estratègic 

multidomèstic o multipaís, que es caracteritzaria perquè la majoria de les 

activitats que afegeixen valor es localitzen als diferents mercats internacionals 

que atén l'organització, adaptant-se els productes als condicionants locals de 

cada mercat. En aquest sentit, l'empresa dissenyaria estratègies diferenciades 

per a cada mercat geogràfic realçant la seua diversitat. D'altra banda, 

l'enfocament estratègic global, on els productes es desenvolupen i produeixen 

en un nombre més reduït de localitzacions, busca les economies d'escala que 

es podrien obtenir de productes que puguen produir-se i comercialitzar-se amb 

característiques homogènies als diferents mercats internacionals en els quals 

opera l'organització. En aquest cas, l'empresa desenvoluparia una estratègia 

comuna vàlida per a tots els mercats internacionals en els que està present i 

que realçaria la interdependència de les operacions que du a terme . 

 

4.5. PROCÉS DE PLANIFICACIÓ 
ESTRATÈGICA 
 

Com ja descrivim a l'inici del present capítol, en definir la direcció 

estratègica, el procés de formulació de l'estratègia empresarial comença amb 
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una anàlisi o diagnòstic estratègic. Aquest té per objecte definir la posició 

estratègica actual i futura de l'organització en relació amb el seu entorn general 

i específic. Per desenvolupar-ho, se sol recórrer a l’anàlisi DAFO, acrònim de 

Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. A partir d'aquesta anàlisi 

interna i externa, l'organització defineix els objectius estratègics futurs  que a 

serviran de base per a dissenyar les diferents opcions estratègiques. 

Precisament, la selecció del desenvolupament estratègic més convenient 

tractarà de conciliar la posició estratègica actual, la situació futura en la qual es 

trobarà de seguir actuant estratègicament de la manera que ho fa en l'actualitat 

i la posició estratègica que l'organització vol tenir en el futur. En aquest sentit, 

per tractar de conciliar aquests tres elements, l'organització pot optar per 

reformular l'estratègia actual i, fins i tot, desenvolupar un nou enfocament 

estratègic. De fet, casos ja exposats al llarg del capítol com els de el Grup 

Deoleo o el Grup Roca són bons exemples d'organitzacions que han reorientat 

la seua estratègia. Fins i tot, la consideració dinàmica de l'estratègia pot portar 

l'organització, com per exemple ha ocorregut amb el Grup Nefinsa, a 

replantejar-se la mateixa essència de l'estratègia, això és, el seu propòsit o 

missió. En aquest sentit, l'elecció de l'orientació estratègica més convenient 

tracta d'ajustar les circumstàncies futures de l'entorn, les capacitats 

estratègiques de l'organització i les expectatives dels stakeholders. 

 

De totes aquestes fases del procés de formulació de l'estratègia empresarial, 

ens centrarem en l'estudi de l'anàlisi o diagnòstic estratègic. Aquest, com ja 

hem assenyalat, s'articula a través d'una anàlisi interna i externa. 

 

L'anàlisi interna té per objecte analitzar les fortaleses i les debilitats de 

l'organització, proporcionant un adequat punt de partida per identificar els 

recursos i capacitats clau que l'organització té o ha de desenvolupar i que 

constituiran la base dels avantatges competitius actuals i futures. De fet, una 

eina valuosa per a això és l'anàlisi de la cadena de valor de Porter, que 

estudiarem en l'apartat següent. 

 

Per la seua banda, l'anàlisi externa permet identificar les oportunitats i 

amenaces, tant actuals com a potencials, que l'entorn ofereix a l'organització i 

que determinen la seua capacitat per aconseguir els seus objectius. Aaker 

(1987, pàg. 79-172) articula aquesta anàlisi a partir dels següents elements: (1) 
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anàlisi de clients, (2) anàlisi de competidors, (3) anàlisi de la indústria i (4) 

anàlisi de l'entorn general.  

 

L'anàlisi de clients constitueix la base per a triar la cartera de negocis de 

l'empresa. Aquesta anàlisi s'estructura en primer lloc sobre la base de la 

segmentació dels clients, identificant tant els actuals com els potencials. Per a 

això es pot recórrer a les característiques del consumidor, com la ubicació 

geogràfica, sexe, edat, ocupació, nivell cultural, etc., o a les característiques 

referents al producte, com per exemple el tipus de client (administració pública 

o empreses privades), la fidelitat a la marca, la sensibilitat al preu, l'ús que 

donen al producte, etc. Una vegada s'ha segmentat als clients actuals i 

potencials, el següent pas consisteix a identificar aquells factors que motiven 

la compra del producte en cada segment. Finalment, a partir de l'anàlisi 

realitzada fins al moment, caldrà identificar necessitats insatisfetes que 

l'empresa va a tractar de satisfer introduint modificacions en els actuals 

productes i/o desenvolupant productes nous. 

 

L'anàlisi dels competidors de l'organització permetrà identificar les seues 

fortaleses i debilitats, al mateix temps que ens proporcionarà informació sobre 

la repercussió que tindràn les seues estratègies sobre la indústria. Per a això, el 

primer és identificar els competidors actuals i potencials. D'una banda, la 

identificació dels competidors actuals pot realitzar-se a través de dos criteris 

alternatius. En primer lloc, considerar com a competidors totes aquelles 

organitzacions que satisfan la mateixa necessitat. En segon lloc, a través del 

terme encunyat per Porter (2005, cap. 7) de grup estratègic, és a dir, aquelles 

empreses que segueixen un comportament estratègic similar en aspectes com 

qualitat, marca, canals de distribució usats, innovació tecnològica, grau 

d'integració vertical, política de preus, etc. D'altra banda, i respecte als 

competidors potencials, aquests poden ser altres organitzacions que es troben 

competint en altres mercats geogràfics, altres organitzacions que per la seua 

proximitat estratègica puguen diversificar els seus productes entrant en 

competició amb els de l'empresa, els nostres propis clients o proveïdors o 

qualsevol organització que puga sentir-se atreta per les virtuts que ofereix la 

indústria. El següent pas, després d'haver identificat als competidors, és definir 

les seues pautes estratègiques. Això permetrà anticipar les seues reaccions 
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davant de canvis de l'entorn general o específic i conèixer el grau de 

satisfacció d'aquells amb la seua posició competitiva en la indústria. 

 

L'anàlisi de la indústria, com va ser explicat en el capítol anterior, tracta 

de determinar l'atractiu d'un sector en funció de la rendibilitat que s’hi pot 

obtenir. No obstant això, l'entrada en una determinada indústria no només 

dependrà del seu atractiu sinó també de les fortaleses i debilitats que tinga 

l'organització en relació amb els seus competidors. D'aquesta manera, aquesta 

anàlisi permet identificar també els factors clau de l'èxit de la indústria, això 

és, les capacitats distintives que han de posseir les organitzacions que volen 

tenir una posició competitiva rellevant. Aquesta anàlisi del sector es pot 

articular a partir de les següents dimensions: 

 

1. Anàlisi de la grandària real i potencial de la indústria. La grandària 

actual del mercat ens permetrà conèixer la quota de mercat de cada 

participant en el sector, mentre que el coneixement del mercat actual i 

futur ens permet identificar oportunitats d'inversió i desenvolupament. 

2. Anàlisi de l'estructura de la indústria a partir de l'estudi de les forces 

competitives de Porter, tal com fem en l'apartat 3.3. 

3. Anàlisi de l'estructura de costos del sector, identificant aquelles 

activitats del procés productiu on s'afegeix valor i els costos suportats 

per la seua realització. 

4. L'anàlisi dels sistemes de distribució permet identificar els canals 

actuals i potencials, la importància relativa de cadascun i els agents que 

controlen aquests canals. 

5. La identificació de les tendències futures de la indústria. 

6. El creixement futur de la indústria i l'etapa del cicle de vida en el qual es 

troba. Aquest últim element condiciona, de la mateixa manera que les 

taxes futures de creixement, les opcions estratègiques més adequades 

depenent si el sector es troba en la fase d'introducció, creixement, 

maduresa o declivi. 

 

Finalment, l'anàlisi de l'entorn general, que va ser tractat en l'apartat 3.2, 

ens va a permetre identificar el seu comportament actual i futur i la incidència 

que aquest va a tenir sobre l'estratègia de l'empresa. 
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4.6. EINES D'ANÀLISI ESTRATÈGICA 
 

 
 Per acabar el capítol referent a l'estratègia empresarial, desenvoluparem 

algunes eines que poden ser utilitzades per a recolzar el procés d'anàlisi o 

diagnòstic estratègic.  

 

CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE 

El cicle de vida del producte, l'autoria del qual es deu a Theodore Levitt 

(1965), representa la trajectòria de la xifra de vendes al llarg de la vida del 

producte. La forma més habitual és la que es coneix com logística (en forma 

de S) i que representem en la figura 4.6.1. Com podem observar consta, 

generalment, d'una etapa d'introducció, una de creixement, una altra de 

maduresa i una de declivi. Les modificacions significatives de les vendes i dels 

beneficis manifesten, o poden fer-ho, el canvi d'etapa per la qual travessa el 

producte. No obstant això, Aaker (1987, pàg. 124-126), junt amb aquestes 

variables, proposa alguns indicis  addicionals que poden ajudar a explicar una 

major maduresa del producte i que intenten reduir les influències atribuïbles a 

condicions externes (per exemple, la irrupció en el sector d'un nou 

competidor), tendències estacionals normals o qualsevol altra situació no 

estructural. Les variables que indica són les següents: 

 

1. Les pressions exercides sobre els preus dels productes, derivades de la 

intensa competència en la indústria o de la diferenciació dels productes. 

2.  El coneixement que té el client del producte. A mesura que el producte 

madura, el comprador es troba més familiaritzat amb ell, pressionant a 

la baixa els preus. 

3. L'aparició de productes o tecnologies que substituïsquen als presents al 

mercat. 

4. La saturació del mercat i la demanda de reposició (relacionada amb la 

substitució d'un producte desgastat, desbaratat o obsolet). 

5. Factors rellevants de l'entorn general que puguen influir en la demanda 

del producte. 
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6. L'anàlisi de nous usos del producte, nous usuaris, major freqüència d'ús 

o major varietat d'ús (el que es coneix com gap d'ús) pot donar una idea 

de futur creixement de vendes del producte. 

 

Figura 4.6.1. El cicle de vida del producte 

 

 

Aquesta eina, i la seua extensió al cicle de vida de l'organització o de la 

indústria, resulta especialment útil a l'hora de plantejar les estratègies de 

desenvolupament estratègic més adequades, ja que ajuda a determinar la 

necessitat de llançar nous productes o modificar els existents. 

 

EFECTE I CORBA D'EXPERIÈNCIA 

L'efecte experiència té l’origen en el que es denomina l'efecte aprenentatge 

i que fa referència a la reducció del temps d'execució d'una tasca com a 

conseqüència de la seua realització repetitiva. La conseqüència d'aquesta 

major productivitat del treball és la reducció dels costos d'execució de la tasca 

a mesura que augmenta el volum de producció acumulada. Aquest efecte 

experiència és generalitzable a totes les funcions empresarials i no 

exclusivament a les de producció, podent arribar a convertir-se en una 

competència distintiva clau de l'organització. 

 

La corba que representa l'efecte de l'experiència acumulada en el treball es 

denomina corba d'experiència i la representem gràficament en la figura 4.6.2. 

En ella, podem observar que el cost unitari d'execució d'una tasca disminueix a 

mesura que augmenta el volum de la seua realització. Això es deu a una major 

eficiència (o productivitat) del factor “treball”, a una millora dels mètodes de 

Temps

Resultats

Vendes

Introducció Creixement Maduresa DecliviResultats

Vendes ETAPA
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treball utilitzats i a una major normalització i simplificació de la tasca o 

output.  

 

Figura 4.6.2. L'efecte experiència i la corba d'experiència 

 

 

 La utilitat estratègica de la corba d'experiència radica, principalment, en la 

seua utilització com a suport a una estratègia de reducció de costos i l'obtenció, 

a través d'això, d'avantatges competitius, que puguen arribar a suposar una 

barrera a l'entrada en la indústria. En aquest sentit, l'experiència acumulada 

tindrà un valor especialment important en aquelles organitzacions que tinguen 

o vullguen aconseguir una quota de mercat alta. 

 

CADENA DE VALOR I SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE 
VALOR 

La cadena de valor de Porter (2010) és una eina de diagnòstic estratègic 

intern a través de la qual es representa l'empresa com un conjunt d'activitats 

encadenades, cadascuna de les quals aporta valor al desenvolupament final del 

producte alhora que representa una part del cost total d'aquest producte. Si el 

preu que els clients estan disposats a pagar pel producte supera els costos en 

els quals incorre l'organització, aquesta obtindrà un benefici o marge que és el 

valor generat per ella (figura 4.6.3.). 

 

Aquestes activitats de producció de valor es diferencien en bàsiques o 

primàries i de suport. Les primeres són les relacionades amb la producció 
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física del producte i la seua posterior venda al client, així com el servei 

d'atenció al client posterior a la venda. Estarien compostes per: 

 

1. La logística interna, això és, aquelles activitats relacionades amb la 

recepció, magatzematge i distribució dels factors productius necessaris 

per elaborar el producte. Inclou la gestió de materials, control 

d'inventaris, transport, etc. 

2. Les operacions que transformen els factors productius en el producte 

final, això és, fabricació, assemblatge, embalatge, etc. 

3. La logística externa o distribució estaria relacionada amb les activitats 

d'emmagatzematge i distribució física als clients del producte acabat. 

4. El màrqueting i les vendes serien aquelles activitats a través de les quals 

els consumidors arriben a conèixer el producte i s'aconsegueix la seua 

venda. 

5. El servei postvenda inclouria totes aquelles activitats que mantenen les 

condicions d'utilització del producte venut. 

 

Per la seua banda, les activitats de suport són aquelles que ajuden a millorar 

l'eficàcia i eficiència de les activitats primàries. Podrien assenyalar-se les 

següents: 

 

1. Les compres o adquisició de tots els recursos necessaris per al 

desenvolupament de les activitats primàries. Això inclouria matèries 

primeres, equipaments, materials auxiliars, etc. 

2. El desenvolupament de la tecnologia, que estaria relacionat amb 

l'obtenció, millora i gestió de les diferents tecnologies de producte, 

procés o d’administració en l’empresa. 

3. La gestió de recursos humans, que agruparia totes aquelles activitats 

relacionades amb la contractació, formació, motivació, 

desenvolupament o retribució del personal de l'organització. 

4. La infraestructura de l'empresa, que englobaria aquelles activitats 

relacionades amb aspectes com la planificació, organització, control, la 

direcció dels sistemes d'informació, el finançament o instal·lacions 

físiques. 
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A més, cal tenir en compte que la cadena de valor de l'empresa forma, com 

també es representa en la figura 4.6.3, part d'una xarxa o sistema de producció 

de valor més ampli que inclou les cadenes de valor dels proveïdors i dels 

clients. 

 

Figura 4.6.3. La cadena de valor i el sistema de producció de valor de Porter 

 

Font: Porter (2010) 

 

Aquesta eina permet identificar les fonts d'obtenció d'avantatges 

competitius, les quals poden procedir de les diferents activitats individuals 

d'addició de valor, de les interrelacions que hi ha entre elles o de les 

interrelacions que hi ha entre les cadenes de valor del sistema de producció de 

valor.  

 

MATRIUS DE NEGOCIS 

Les matrius de negocis o models de cartera van ser desenvolupades en els 

anys setanta amb la intenció de facilitar a les organitzacions que atenien 

diferents activitats o negocis la formulació de la seua estratègia global i decidir 

sobre les seues inversions. Per a això, representen a través d'una matriu la 

posició dels diferents negocis que componen la seua cartera, sempre en relació 

amb els de la competència, identificant l'interès que cadascun d'ells té i així 

decidir sobre l'assignació dels recursos entre ells. Tot això amb la intenció 

d'analitzar l'equilibri i el desenvolupament de la cartera. 
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Un d'aquests models és la matriu de creixement-quota de mercat del Boston 

Consulting Group (BCG). L'objectiu d'aquesta matriu consisteix a determinar 

l'assignació més adequada de recursos entre els diferents negocis de 

l'organització, identificant aquells negocis que generen recursos d'aquells que 

els requereixen. Les dues variables que componen la matriu són la quota de 

mercat relativa de la unitat estratègica del negoci, respecte d'aquella líder en el 

sector, i la taxa de creixement del mercat (figura 4.6.4). La primera representa 

la posició competitiva d'un negoci i la seua capacitat per generar recursos. El 

seu càlcul es realitza mitjançant el quocient entre les vendes de la unitat 

estratègica considerada i les vendes de la unitat estratègica líder al mercat. Per 

la seua banda, la taxa de creixement del mercat representa l'interès que el 

negoci ofereix a l'empresa i la necessitat de fons per finançar aquelles 

inversions que permeten fer front a les xifres de creixement. 

 

 

Figura 4.6.4. Matriu de creixement-quota de mercat de la Boston Consulting 

Group (BCG) 

 

 

 En aquesta matriu, podem trobar-nos quatre tipus de negocis: 

 

1. Els negocis interrogant són aquells que es troben en un mercat en 

creixement però sense una quota de mercat relativa elevada. Els 

beneficis que ofereixen són baixos i inestables però en creixement. Són 

negocis que requereixen fortes inversions a fi d'ampliar la seua quota de 

mercat, per la qual cosa els fluxos de caixa són negatius. L'organització 
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ESTRATÈGIA: invertir per a seguir creixent

BENEFICIS: baixos, inestables, en creixement
CASH-FLOW: negatiu
ESTRATÈGIA: anàlisi per a determinar si pot

convertir-se en negoci estrela

BENEFICIS: alts i estables
CASH-FLOW: positius i estables
ESTRATÈGIA: munyir (collita)

BENEFICIS: baixos, inestables
CASH-FLOW: negatius (o positius reduïts) 
ESTRATÈGIA: desinvertir o liquidar
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ha de realitzar una profunda anàlisi estratègica d'ells a fi de determinar 

la conveniència estratègica de seguir invertint en aquells que puguen 

arribar a convertir-se en negocis estrela. 

 

2. Els negocis estrela són aquells que es caracteritzen per tenir una elevada 

quota de mercat relativa en un mercat en creixement. Són activitats molt 

rendibles però que requereixen gran quantitat de fons per fer front al 

creixement. En aquest sentit, són autosuficients, amb fluxos de caixa 

positius o lleugerament negatius. L'organització ha d'apostar per ells 

invertint el que requerisquen per poder mantenir una taxa de creixement 

elevada, aconseguint mantenir i augmentar la quota de mercat 

aconseguida. 

 

3. Els negocis vaca lletera són aquells amb una quota de mercat elevada en 

un mercat madur. Els beneficis que ofereixen són alts i estables a causa 

de la seua elevada posició competitiva al mercat. Són negocis molt 

rendibles però sense futur, això és, generen elevats fluxos de caixa que 

han de destinar-se en la seua majoria a finançar els negocis estrela i 

interrogants. 

 

4. Els negocis gos són aquells amb una reduïda quota en mercats madurs o, 

fins i tot, en declivi. La seua escassa o nul·la capacitat de generació de 

recursos alhora que el seu escàs interès o atractiu futur fa que la millor 

decisió siga, en molts casos, la de desinvertir o liquidar el negoci.  
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ACTIVITATS D'AUTOAPRENENTATGE 
 

1. Ompliu els següents espais numerats amb els conceptes explicats en el 

capítol: 

                 
9 

  

  
1 

   
4 

  
2 

          

        
5 

           

    
3 

               

              
7 

     

    
3 

 
4 

          
5 

 
10 

                    

  
2 

                 
6,1 

         
6 

     
8 

   

                    

                    

                    

        
7 

           

                    

                    

        
8 

           
9 

                   

 

 

HORITZONTALS: 

1. Manera orgànica de dur a terme el desenvolupament estratègic d'una 

organització mitjançant inversions en la seua pròpia estructura (noves 

instal·lacions, contractació de nou personal, etc.). 

2. Nivell de l'estratègia que tracta de determinar l'orientació bàsica i 

general de l'organització. 

3. Estratègia de reestructuració que es caracteritza per l'optimització dels 

recursos financers a curt termini i l'escàs nivell d'inversió en el negoci, 

per no encaixar en el futur estratègic de l'organització. 

4. La majoria de les estratègies de desenvolupament estratègic ho 

busquen i consisteix en l'increment de la grandària d'una organització. 

5. Es denomina així aquells negocis d'una organització amb una reduïda 

quota de mercat relativa en mercats amb poc atractiu futur.  

6. Es diu d'aquella estratègia competitiva que consisteix a oferir 

productes que el mercat global percep com a únics. 

7. És el principi en el qual es recolza l'elaboració de la corba 

d'experiència d'una organització i té a veure amb la reducció del temps 
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d'execució d'una activitat derivada de l'experiència en la seua 

realització. 

8. És aquella exportació en la qual l'empresa atén comandes excepcionals 

no buscades. 

9. És una altra manera de denominar els acords de cooperació. 

 

VERTICALS: 

1. Es diu de l'actitud estratègica conservadora d'una organització l'únic 

propòsit de la qual és mantenir la seua quota de mercat relativa i no 

afrontar majors riscos. 

2. Estratègia pròpia d'empreses que volen ser capdavanteres en la seua 

indústria buscant de forma activa i agressiva noves oportunitats de 

negoci. 

3. Eina que utilitza la direcció de qualsevol organització per aconseguir 

la seua adaptació a l'entorn. 

4. Tipus de diversificació caracteritzada per una elevada 

complementarietat entre els diferents negocis que componen la cartera 

d'activitat d'una empresa. 

5. Estratègia de desenvolupament estratègic que implica la incorporació 

de noves activitats o negocis. 

6. És un dels obstacles als quals s'enfronta tota organització a l'hora 

d'afrontar el seu procés d'internacionalització. 

7. Estratègia competitiva que es caracteritza perquè l'organització 

decideix competir, bé mitjançant lideratge en costos o diferenciació, 

en un segment reduït (o concret) del mercat. 

8. Enfocament estratègic que segueix una empresa que desenvolupa una 

estratègia comuna per a tots els mercats internacionals en què 

competeix i que se sustenta en la interdependència de les unitats. 

9. És aquell concepte que té a veure amb la complementarietat que han 

de tenir els elements que componen l'estratègia. 

10. Estratègia de reestructuració que té per objecte reconduir la situació 

econòmic i financera d'un negoci o activitat 

 

Sol.: Horitzontals: (1) Intern, (2) Corporativa, (3) Collita, (4) Creixement, (5) 

Gos, (6) Diferenciació, (7) Aprenentatge, (8) Ocasional, (9) Aliança. 

Verticals: (1) Defensiva, (2) Ofensiva, (3) Estratègia, (4) Relacionada, (5) 
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Diversificació, (6) Comercial, (7) Enfocament, (8) Global, (9) Sinergia, (10) 

Sanejament.  

 

2. Contesteu a les següents preguntes referides a l'estratègia empresarial: 

    E
1 

          

    S
2 

          

    T
3 

          

    R
4 

          

    A
5 

          

    T
6 

          

    È
7 

          

    G
8 

          

    I
9 

          

    A
10 

          

 

1
Aquell terme relacionat amb el procés d'internacionalització d'una empresa i 

que depèn de les barreres d'entrada als mercats internacionals i de la major o 

menor similitud de la demanda amb els citats mercats. 

2
Estratègia de reestructuració consistent en la venda d'algun negoci que forma 

part de l'abast d'una organització. 

3
Activitat d'una empresa que es troba en un mercat en creixement però sense 

una posició competitiva elevada en ell. 

4
Es diu d'aquella empresa que s’ha llançat als mercats internacionals però 

sense haver desenvolupat inversió directa en ells. 

5
És el que tracta d'aconseguir a nivell competitiu una organització en aprofitar 

alguna de  les seues capacitats distintives. 

6
És una de les característiques de l'actitud estratègica que ha de seguir una 

organització en poder influir de manera decisiva en la trajectòria futura que 

aquesta tinga. 

7
Eina de diagnòstic estratègic que permet identificar les fonts d'obtenció 

d'avantatges competitius. 

8
És un dels elements que delimiten l'estratègia empresarial i que permet 

determinar a què es dedica l'empresa. 

9
Una empresa es denomina així quan desenvolupa, mitjançant inversió directa, 

activitats de producció i venda als mercats internacionals. 

10
Etapa del procés de formulació de l'estratègia empresarial que té per objecte 

definir la posició estratègica actual i futura de l'empresa en relació amb el seu 

entorn. 
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Sol.: (1) Accessibilitat, (2) Desinversió, (3) Interrogant, (4) Exportadora, (5) 

Avantatge, (6) Activa, (7) Cadena de Valor, (8) Negoci, (9) Multinacional, 

(10) Diagnòstic. 

 

3. Indiqueu si les següents afirmacions són vertaderes o falses: 

 

1. __ L'actitud estratègica que ha de guiar la direcció de qualsevol 

empresa o organització només reacciona davant de situacions 

adverses. 

2. __ La direcció estratègica és un plantejament que implica la 

formulació explícita de l'estratègia, així com la implantació i 

control de la seua execució. 

3. __ L'experiència internacional d'un grup multinacional amb 

presència en un gran nombre de mercats internacionals pot ser una 

de les seues capacitats distintives. 

4. __ Un grup empresarial diversificat que atén a tres negocis 

clarament diferenciats defineix únicament un nivell de l'estratègia. 

5. __ L'estratègia corporativa determina com s'han d'emprar i aplicar 

les capacitats distintives a nivell de funció. 

6. __ L'estratègia funcional ha de donar suport a l'estratègia de 

negoci i a través d'aquesta a la corporativa. 

7. __ Una empresa que competeix en un mercat global oferint una 

línia de productes amb un disseny innovador segueix una 

estratègia de diferenciació. 

8. __ Una empresa que segueix una estratègia competitiva de 

lideratge en costos pot optar, entre altres qüestions, per realitzar un 

disseny adequat del producte que facilite i simplifique la seua 

producció a gran escala. 

9. __ Totes les estratègies de desenvolupament estratègic impliquen 

creixement empresarial. 

10. __ La diversificació no relacionada recolza el creixement de 

l'empresa mitjançant el desenvolupament de nous negocis 

complementaris amb els actuals. 

11. __ Una empresa segueix una estratègia d'integració vertical quan 

diversifica la seua activitat comprant per exemple una empresa 

proveïdora. 
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12. __ La forma de materialitzar el desenvolupament d'un grup hoteler 

especialitzat en hotels urbans per a clients de negocis que ha 

adquirit un altre grup hoteler especialitzat en hotels al voltant de 

camps de golf podria catalogar-se com d’externa. 

13. __ Una empresa que decideix vendre una de les seues fàbriques 

amb l'objecte de sanejar la seua situació financera i generar fons 

per donar el salt als mercats internacionals, està duent a terme una 

estratègia de sanejament. 

14. __ Una de les raons que motiva la internacionalització de les 

activitats d'una empresa pot ser la saturació o la maduresa del 

mercat nacional. 

15. __ En el procés d'internacionalització de qualsevol empresa, 

podríem assenyalar que aquesta es troba en la fase d'exportació 

regular quan té un grup estable de clients estrangers. 

16. __ Una empresa que produeix i ven els seus productes en cinc 

països i utilitza un anunci publicitari diferent per a cadascun, diem 

que adopta un enfocament estratègic  proper al multidomèstic. 

17. __ El coneixement de les regles del joc imperants en el sector 

industrial on opera l'empresa constitueix part de la seua anàlisi 

interna. 

18. __ La  previsió de les tendències futures de l'entorn general és un 

aspecte que podríem considerar aliè al procés de formulació de 

l'estratègia empresarial. 

19. __ El cicle de vida del producte representa la trajectòria que 

segueix la xifra de vendes d'un producte durant la seua 

permanència al mercat. 

20. __ Les matrius de negoci determinen la posició relativa de les 

diferents unitats estratègiques de negoci d'una empresa i l'interès 

estratègic futur que tenen per a ella. 

21. __ En termes generals, l'estratègia que hauríem de seguir davant 

un producte qualificat com a generador de caixa (o vaca lletera) 

seria la de consolidar la seua posició al mercat, encara que això 

implique importants inversions.  

22. __ Una unitat de negoci es considera “estrela”, segons la matriu de 

creixement quota de mercat o matriu de Boston Consulting Group, 
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quan té una quota de mercat relativa i una taxa de creixement del 

mercat alta. 

23. __ Un negoci interrogant es caracteritza per la seua escassa 

capacitat per generar fons, però per una elevada necessitat d'ells. 

 

 

 Sol.: 

1. Falsa, ja que aquesta actitud pretén ser anticipadora i activa, la 

qual cosa implica que la direcció empresarial pot preparar-la per 

als canvis futurs de l'entorn triant la seua pròpia trajectòria 

estratègica. 

2. Vertadera. 

3. Vertadera 

4. Falsa. La major diversitat organitzacional, com és aquest cas, porta 

l'organització a definir un nivell de l'estratègia corporatiu, un a 

nivell de cadascun dels tres negocis i un altre a nivell de funció. 

5. Falsa, aquest és la comesa de l'estratègia funcional 

6. Vertadera. 

7. Vertadera. 

8. Vertadera. 

9. Falsa. La majoria d'aquestes estratègies ho busquen, però això 

dependrà d'algunes qüestions com l'actitud estratègica que vulga 

tenir l'empresa en relació a la seua presència relativa al mercat, la 

marxa de l'empresa, el grau de satisfacció amb l'actual estratègia 

empresarial, etc. 

10. Falsa. La diversificació no relacionada recolza el creixement 

organitzatiu mitjançant el desenvolupament de negocis que no 

tenen relació alguna amb els habituals. 

11. Vertadera. 

12. Vertadera. 

13. Vertadera 

14. Vertadera. 

15. Vertadera. 

16. Vertadera. 

17. Falsa. Aquest és un dels elements que componen el diagnòstic o 

anàlisi externa. 
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18. Falsa. L'anàlisi actual i futur de l'entorn és un aspecte clau en 

aquest procés, ja que l'estratègia empresarial és l'eina que permet 

adaptar el comportament organitzatiu a les necessitats de l'entorn. 

19. Vertadera. 

20. Vertadera. 

21. Falsa, ja que en tractar-se d'un negoci amb una elevada posició 

relativa però amb poc interès futur, l'organització ha de tractar 

d'aprofitar els fluxos de caixa que genera, però invertint el mínim 

necessari. 

22. Vertadera. 

23. Vertadera. 
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DEL 
CAPÍTOL 
 

 Entendre les funcions que els objectius exerceixen en les 

organitzacions empresarials. 

 Identificar els diferents tipus d'objectius que una organització pot 

voler aconseguir i ser capaç d'adaptar-los als diferents nivells 

jeràrquics. 

 Poder definir i entendre l'administració per objectius. 

 Ser capaç de definir i relacionar les funcions de planificació i control. 

 Conèixer els diferents tipus de plans al mateix temps que el procés de 

planificació. 

 Entendre la manera i les tècniques de control que poden aplicar-se en 

una organització. 

 Saber destacar la importància de la informació interna i externa, i 

entendre la funció dels sistemes d'informació, en el procés de direcció 

empresarial. 
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MAPA CONCEPTUAL 
 

 

 

  

FREQÜÈNCIA

D’ÚS

D'UNA SOLA 

APLICACIÓ

PROCÉS

PROGRAMES

PROJECTES

DIRECCIÓ
D’EMPRESES

PRECISIONS

TERMINOLÒGIQUES

PERSPECTIVA

HISTÒRICA

OBJECTIUS

VISIÓ

OBJECTIUS
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T. DIRECTIVA

PLANS

TIPUS
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PERMANENTS
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FINANCERS

ECONOMICO-

SOCIALS

CREIXEMENT

ADAPTACIÓ

RENDIBILITAT

APO
OBJECTIUS EN
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PLANIFICACIÓ

PLANS DERIVATS

ELECCIÓ D'ESTRATÈGIA

PRESSUPOST

FIXACIÓ D'OBJECTIUS

ANÀLISI PRELIMINAR

ESTRATÈGIES ALTERNATIVES

AVALUACIÓ ESTRATÈGIES

NIVELL 

DECISORI

DURADA

FUNCIONALS

C. T.

M. T.

LL. T.

PLANS CORPORATIUS

PLANS TÀCTICS

PLANS OPERATIUS

VALORS

CORPORATIUS

PREDICCIONS
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5.1. ELS OBJECTIUS DE L'EMPRESA: 
PRECISIONS TERMINOLÒGIQUES I 
EVOLUCIÓ HISTÒRICA  
 

El comportament de qualsevol individu al llarg de la seua vida ve conduït 

per la consecució a cada moment d'alguna cosa o, dit d'una altra manera, per la 

persecució d'algun objectiu. Aquest objectiu és el que permet, doncs, a cada 

persona saber com ha d'actuar a cada moment. El mateix ocorre en el context 

de les organitzacions. La direcció d'aquestes, a l'hora d'exercir les seues 

funcions d'administració, adopta decisions condicionades pels objectius que 

persegueixen, entenent com a tals les metes cap a les quals es dirigeixen les 

activitats organitzacionals i individuals. 

 

En aquest sentit, els objectius empresarials poden complir algunes funcions 

importants (Menguzzato i Renau, 1995, pàg. 104-105). Així, en primer lloc, 

els objectius han de guiar, incitar i coordinar les decisions i les accions que 

s'adopten en una organització ja que el comportament del personal d'una 

organització no podrà estar coordinat si no se sap cap a on es dirigeix. De la 

mateixa manera, i en segon lloc, els objectius s'empren com a element 

d'avaluació i control dels resultats aconseguits. Si no sabem quins objectius es 

tenen, no podrem obtenir un feedback del que s’ha fet. En tercer lloc, 

serveixen com a element de motivació dels membres de l'empresa. El personal 

d'una organització necessita conèixer el que s'espera d'ells i la contribució que 

el seu treball tindrà en l'esforç col·lectiu i en la consecució dels objectius de 

l'organització. D'aquesta manera, podrem aconseguir la seua plena implicació i 

compromís amb el projecte empresarial. En quart i últim lloc, la definició 

d'objectius permet transmetre a l'exterior les intencions de l'organització. Això 

pot facilitar, per exemple, l'entrada d'inversors en el negoci o la millora de la 

seua imatge social. 

 

Perquè els objectius complisquen la seua comesa, aquests han de ser: 

 

- Comunicats, això és, coneguts per aquells individus que els han 

d'aconseguir, amb l'objecte que aquests se senten valorats per mitjà de criteris 

objectius. 



172 Organització d’empreses  

 

 

- Clars i específics, ja que en cas contrari el personal de l'organització no 

sabrà el que s'espera d'ells i la direcció cap a la qual es dirigeix la institució. 

- Realistes, de tal manera que els membres de l'organització els entenguen 

com a abastables i, al mateix temps, actuen de motivadors. 

- Verificables o quantificables, amb l'objecte de determinar al final d'un 

període si els objectius s'han aconseguit o no. 

 

La grandària i la diversitat empresarial i, per tant, la seua complexitat 

organitzativa, obliga a concretar els objectius globals de qualsevol 

organització en objectius més específics. Dit d'una altra manera, qualsevol 

organització descompon els seus objectius atenent a la seua dimensió vertical o 

jeràrquica, horitzontal o funcional i temporal (figura 5.1.1). Aquesta concreció 

o descomposició d'objectius requereix d'una adequada coordinació i 

jerarquització d’aquests. 

 

Figura 5.1.1. Coordinació jeràrquica, funcional i temporal dels objectius 

 

 

En aquest context, és habitual diferenciar alguns termes referents als 

objectius en funció del nivell jeràrquic que els defineix (vegeu la figura 5.1.2). 

  

DIR. GENERAL

DIR. ALIMENTACIÓ DIR. DIVISIÓ LLAR DIR. DIVISIÓ GELATS

DIR. PRODUCCIÓ DIR. FINANCES

DIR. R.H.

DIR. ZONA BDIR. ZONA  A

DIR. MÀRQUETING

MÀRQUETING R.H.

COMPRES FINANCER

JURÍDIC ADMINISTRACIÓ

JERARQ
UITZAC

IÓ
 D

'O
B

JECTIUS



Capítol 5. El sistema de direcció de l’empresa 173 

 

 

Figura 5.1.2. Precisions terminològiques referents als objectius 

 

 

La missió identifica la identitat i personalitat de l'organització, les activitats 

que va a desenvolupar i la seua orientació estratègica, al moment actual i de 

cara al futur. En aquest sentit, implica definir la raó de ser de l'organització i, 

en conseqüència, la funció bàsica que l'organització exercirà en el context de 

la societat, tot això concorde als valors i expectatives de les parts interessades. 

En conseqüència, per a la seua fixació, les organitzacions solen emprar molts o 

tots els elements de la direcció estratègica, com per exemple, el seu àmbit 

d'activitat, les seues competències essencials o els valors i principis que 

recullen la seua cultura organitzacional. 

 

Per la seua banda, la visió és la projecció del que es vol que l'empresa siga 

o arribe a ser en el futur, representant una imatge mental de la trajectòria de 

l'empresa al llarg del temps. Per tant, la visió és un propòsit o somni cap al 

qual es tendeix, que pretén que siga positiu i inspirador, concentrant en ell 

l'atenció i les energies dels membres de l'organització. 

 

• Judicis de valor respecte a la seua personalitat,

activitats i orientació estratègica

• Funció bàsica a exercir en la societat

VISIÓ I MISSIÓ EN UN MATEIX MISSATGE
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VISIÓ
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• Adaptació dels objectius a escala d'unitat organitzativa operativa i/o lloc
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En la taula 5.1.1 es recullen exemples de la missió i visió definides per 

algunes organitzacions. 

 

Taula 5.1.1. Missió i visió d'algunes organitzacions 

EMPRESA 
SECTOR 

D'ACTIVITAT  
MISSIÓ VISIÓ 

Levantina Pedra natural 

Amb una elevada vocació 

internacional, va més enllà de la 

producció i comercialització de la 

pedra natural, en aportar solucions a 

les demandes i tendències del 

mercat recolzant-se en la innovació, 

la tecnologia i el servei al client 

Convertir-se en el referent mundial del 

sector de la pedra natural, consolidant 

la seua posició de lideratge, 

maximitzant l'oportunitat de 

creixement en estar present en altres 

segments d'avantguarda del mercat de 

revestiments i sòls 

Baleària Navilier 

Donar resposta a les necessitats de 

transport marítim de la societat, 

oferint als seus clients un servei de 

qualitat i respectuós amb el medi 

ambient, als seus accionistes una 

rendibilitat adequada i als seus 

empleats la possibilitat de 

desenvolupar-se en l'àmbit 

professional i personal. 

 

Ser un grup navilier capdavanter i en 

continu creixement, amb presència 

global, que es caracteritze per oferir 

uns serveis de qualitat excel·lent 

mitjançant la millora contínua i 

l'excel·lència en la gestió i 

mediambientalment sostenibles que 

suposen l'enfortiment i la creació de 

vincles entre les societats a les quals 

uneix amb les seues línies marítimes, 

contribuint al seu desenvolupament i 

progrés. 

Goldcar 
Lloguer de 

vehicles 

Oferir un servei integral en el Rent a 

Car en totes les zones turístiques, 

satisfent les expectatives dels 

nostres clients mitjançant la 

prestació d'un servei excel·lent i 

competitiu. Creant valor per els qui 

mantenen interessos en la nostra 

empresa 

Convertir-se en la referència i el 

model d'organització a seguir en 

aquells llocs en què decideix 

implantar-se, amb una clara vocació 

de creixement com a empresa, 

consolidant les posicions que va 

aconseguint 

Grup 

Soledad 

Pneumàtic i 

mecànica ràpida 

Satisfer les necessitats dels clients 

proporcionant-los productes i 

serveis de manteniment de vehicles 

automòbils, diferenciats per la seua 

qualitat i seguretat, que aporten un 

alt valor afegit per a això, comptem 

amb un equip humà professional i 

compromès que garanteix una 

excel·lent atenció i qualitat. 

Ser l'empresa capdavantera i més 

competitiva en el sector de serveis, 

distribució de pneumàtics i accessoris 

d'Europa. 

Endesa Energia 

-  Maximitzar el valor de la inversió 

dels seus accionistes. 

- Servir als seus mercats superant les 

expectatives dels seus clients. 

- Contribuir al desenvolupament i 

realització dels seus empleats. 

- Ser un operador del negoci energètic 

i de serveis connexos, centrat en 

l'electricitat. 

- Una companyia multinacional 

responsable, eficient i competitiva, 

compromesa amb la seguretat, la salut 

i el medi ambient. 

- Una empresa preparada per competir 

globalment. 

 

En aquests exemples, pot apreciar-se que la missió reflecteix l'actualitat 

estratègica del negoci, sense perdre de vista els seus interessos futurs, i intenta 

ser una mica més concreta que la visió que mostra un desig en un futur a llarg 

termini. 
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 No obstant això, la proximitat i interrelació dels dos conceptes fa que 

moltes organitzacions reflectisquen la missió i la visió en un únic missatge. 

 

 Al costat d'aquests dos objectius, les organitzacions defineixen a aquest 

nivell els seus valors corporatius, això és, aquells elements de la cultura 

empresarial propis de cada organització relacionats amb la seua actitud 

estratègica (orientació a resultats, excel·lència, lideratge tecnològic, innovació, 

millora contínua, liquiditat, etc.), la responsabilitat social amb els grups 

d'interès (codis de bon govern, seguretat, compromís, confidencialitat, lleialtat, 

treball en grup, honestedat, transparència o respecte al medi ambient, per 

esmentar-ne alguns), els productes oferits per ella o la relació que mantenen 

amb els clients (satisfacció, marca, qualitat, servei postvenda, relacions 

honestes i duradores, etc.). En la figura 5.1.3. representem, a títol de exemple, 

els valors corporatius del grup valencià Nefinsa.  

 

Figura 5.1.3. Valors corporatius del grup Nefinsa 

 

Font: adaptat d'http://www.nefinsa.es/valores-corporativos/.  

 

 El següent graó de concreció és el dels objectius generals o estratègics, que 

recull els resultats que persegueix l'organització en el mitjà i llarg termini. 

Lògicament, aquests objectius generals han d'estar en congruència amb la 

missió i visió establida. La seua definició requereix o exigeix una detallada 

anàlisi interna i extern actual i futur, tal com es va descriure en el capítol 

anterior. Aquests objectius, com el seu nom indica, solen ser de naturalesa 

general, ja que afecten a la globalitat de l'organització, tenen un àmbit 

temporal de vigència més o menys llarg i son quantitatius i/o qualitatius. 

Encara que no són molt concrets, sí que estableixen què es vol aconseguir i el 

Obert al canvi

Esperit de grup

Afany de superació

Responsabilitat i compromís social
Ambició per resultats excel·lents

Respecte i 
desenvolupament 

continu de les persones
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termini en què cal aconseguir-ho. D’aquesta manera, permeten a l'empresa 

definir les seues principals accions estratègiques futures. Alguns objectius que 

podrien considerar-se generals es relacionen amb la rendibilitat, la 

diversificació internacional, la quota de mercat o la imatge de l'empresa. Així, 

per exemple, es podria enunciar un d'aquests objectius en els següents termes: 

“Duplicar el benefici net en els propers cinc anys”. 

 

 Finalment, els objectius operatius són una adaptació o concreció dels 

objectius generals a nivell d'unitat organitzativa operativa i/o lloc de treball. A 

través d’ells, els objectius prèviament establerts per a l'organització com un 

tot, arriben a nivell de cada filial, departament funcional i lloc. Això permet 

que coneguen els objectius que han d'aconseguir i, per tant, la seua contribució 

a la consecució  dels objectius generals de l'organització. Com pot deduir-se, 

aquests objectius són definits per a parcel·les específiques de l'organització, 

són bastant concrets, principalment de naturalesa quantitativa i referents a un 

espai temporal més curt. 

 

 No obstant això, al costat de l'anterior jerarquització d'objectius, és possible 

trobar-nos amb algunes altres classificacions dels objectius empresarials. En 

aquesta línea, és habitual diferenciar-los atenent a dos grups: els objectius 

economicofinancers i els objectius economicosocials. En el primer d'ells, 

analitzarem la rendibilitat, el creixement i l'adaptació, mentre que en el segon 

grup, estudiarem els objectius dels diferents grups d'interès d'una organització 

(stakeholders). 

 

 La rendibilitat és un objectiu que tracta de mesurar l'eficiència amb la qual 

una empresa utilitza els seus recursos financers. Per a això, compara el 

benefici obtingut amb alguna variable que reflectisca el volum de recursos 

financers implicats. D'aquesta manera, podem definir la rendibilitat 

econòmica, la rendibilitat financera i el valor afegit en relació amb les vendes 

realitzades. En primer lloc, la rendibilitat econòmica relaciona l'EBIT o 

benefici brut (beneficis abans d'interessos i impostos) amb el volum total 

d'actius (o passiu total). En segon lloc, la rendibilitat financera o dels fons 

propis relaciona el benefici obtingut després de deduir interessos i impostos 

amb el net patrimonial o els recursos propis. L'última mesura que calcula la 
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rendibilitat que obté l'organització seria la relació entre el valor afegit i el 

volum de vendes. 

 

 Per la seua banda, el creixement fa referència a increments de la grandària 

empresarial i pot mesurar-se mitjançant el càlcul de la taxa de variació de 

qualsevol variable que permeta delimitar aquesta grandària,
1
 com per exemple 

la producció, les vendes, els recursos propis o el volum d'actius. 

 

 Aquests dos objectius presenten una estreta relació i, al seu torn, amb el de 

supervivència i el d’adaptació. Així, la garantia de supervivència d'una 

organització depèn que l'empresa tinga beneficis raonables i oferisca xifres de 

rendibilitat acceptables. Aquests beneficis generats, convenientment reinvertits 

en l'activitat empresarial en forma de recursos propis poden facilitar l'arribada 

de nous recursos aliens, sense que la taxa d'endeutament de l'organització es 

veja substancialment alterada. Precisament, aquests increments de recursos 

propis i aliens facilitaran el desenvolupament empresarial en forma de 

creixement i, per tant, millorar la seua capacitat d'adaptació a l'entorn en què 

es mou. 

 

Figura 5.1.3. Relació entre la rendibilitat i el creixement 

 

 

L'últim objectiu de naturalesa economicofinancera que definirem és el 

d'adaptació de l'empresa a l'entorn en el qual està immersa, sobretot en un 

moment com l'actual on la turbulència de l'entorn que envolta a les unitats 

empresarials és tan elevada. Aquest objectiu bé podria mesurar-se per 

l'estabilitat i la flexibilitat que té l'organització. D'una banda, l'estabilitat d'una 

organització podria avaluar-se mitjançant indicadors com la taxa de variació 

dels beneficis, de les vendes o de qualsevol variable de cost clau en la indústria 

en la qual es moga. Òbviament, com mes estable siga la situació, més fàcil serà 

l’adaptació. Per l’altra, el grau de flexibilitat d'una empresa o capacitat 

                                                 
1Els criteris que poden utilitzar-se per a delimitar la grandària empresarial els analitzarem a 

l'apartat 4 del capítol 6. 

RENDIBILITAT SUPERVIVÈNCIA

CREIXEMENT
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d'emmotlar-se a noves situacions, podria mesurar-se mitjançant alguns 

indicadors estructurals o a llarg termini i alguns de gestió o a curt termini. 

Respecte als primers, podríem assenyalar la proporció d'actius fixos respecte 

del total d'actius, la part d'actius fixos finançats amb recursos propis o el nivell 

d'endeutament de l'organització. Respecte als indicadors de la flexibilitat de 

gestió, podríem destacar el percentatge de producció externalitzada, la 

proporció dels costos fixos en els costos totals o el nivell de liquiditat que 

presenta. 

 

La xifra d'aquests ràtios i la seua evolució temporal assenyalaran la 

maniobrabilitat de l'organització davant canvis que se succeïsquen en el seu 

entorn i, per tant, la seua adaptabilitat. Així, per exemple, una empresa amb 

una taxa d'endeutament baixa oferirà major capacitat inversora per afrontar els 

canvis tecnològics importants que puguen succeir en una determinada 

indústria. El mateix raonament podria aplicar-se a la interpretació dels restants 

indicadors de la flexibilitat d'estructura i de gestió. 

 

Pel que fa als objectius economicosocials, aquests van referits a tots aquells 

grups socials d'interès que es veuen afectats, d'una manera més o menys 

directa, per les activitats que desenvolupa l'organització, i que ja definim en el 

primer capítol com stakeholders. La següent taula reflecteix aquests grups i 

alguns dels seus objectius o interessos en relació a l'activitat de l'organització. 

 

Taula 5.1.2. Objectius dels principals grups d'interès de l'organització 

GRUP SOCIAL D'INTERÈS OBJECTIUS 

Treballadors 
Estabilitat laboral, formació contínua, desenvolupament professional, 

condicions de treball ètiques i saludables, remuneració justa, 

transparència, participació, etc. 

Directius 

Compensacions econòmiques en forma de salaris i participació en 

beneficis (a través de stock options, per exemple) i no econòmiques 

(imatge social, empreses innovadores, empreses de reconegut prestigi, 

empreses grans, etc.) 

Propietat 
Liquiditat de les seues participacions al capital social, guanys corrents 

en forma de dividends, guanys de capital, transparència, control de 

l'empresa, etc. 

Clients 
Satisfacció, productes segurs i de qualitat, servei postvenda, 

informació, honestedat, relació duradora, etc. 

Proveïdors Compliment dels compromisos contrets, transparència, etc. 

Competidors Competència ètica i justa, col·laboració estratègica, etc. 

Estat 
Compliment de les obligacions legals de naturalesa mediambiental, 

mercantil, laboral, fiscal, etc. 

Comunitat 
Creació d'ocupació i riquesa, col·laboració en el sosteniment dels béns 

públics, assumpció de responsabilitat social, innovació, competitivitat 

internacional, etc. 



Capítol 5. El sistema de direcció de l’empresa 179 

 

 

La varietat de grups d'interessos en qualsevol organització i els seus 

objectius, moltes vegades oposats o en conflicte, ens porta a analitzar 

l'evolució històrica que ha seguit el procés de fixació d'objectius en aquestes. 

Aquest repàs històric respon als canvis produïts amb el pas del temps en les 

estructures de poder en les empreses, l'evolució del pensament econòmic i del 

mateix concepte d'empresa. 

 

D'aquesta manera, l'enfocament de la teoria econòmica clàssica prestava 

especial atenció a l'estudi del funcionament dels mercats enfront de l'anàlisi de 

la complexitat interna de la unitat empresarial i d'aquesta amb el seu entorn. 

En aquest context, el principal subjecte econòmic de l'activitat empresarial és 

l'empresari, qui actuant de manera racional, persegueix com a objectiu 

principal el de maximitzar el seu benefici, fent coincidir aquest amb el 

principal objectiu de l'empresa. 

 

No obstant això, el desenvolupament de les empreses, manifestat per un 

creixement de la seua grandària i per la separació en molts casos de les figures 

del propietari del capital i de la direcció de l'activitat empresarial, va donar lloc 

a l'enfocament de la teoria directiva. En ella, la direcció de l'empresa té els 

seus propis objectius manifestats en una funció d'utilitat pròpia, la qual tracta 

de maximitzar. Aquesta funció d'utilitat integra elements econòmics de 

naturalesa salarial i de participació en beneficis, i elements no econòmics com 

el seu prestigi o imatge social, la seua autonomia, la seua participació en 

empreses innovadores, de reconegut prestigi, grans, etc. En aquest sentit, 

l'actuació discrecional dels directius substitueix l'objectiu clàssic de 

maximitzar el benefici, associat a la propietat de l'empresa, per objectius de 

major interès per al col·lectiu de direcció com puga ser la grandària 

organitzativa, aspecte aquest relacionat amb la seua remuneració, o la 

generació de recursos suficients per garantir la independència de l'empresa 

dels mercats de capitals (Corb et al., 2001, p.105). 

 

No obstant això, els treballs de Cyert i March (1965) o Simon (1979) ens 

porten a considerar que a més de la propietat i la direcció, existeixen altres 

col·lectius que influeixen en el procés de fixació d'objectius. Això dóna lloc a 

l'enfocament de la teoria de l'organització. Tots aquests grups formen el que 

hem definit com a grups d'interès o stakeholders i els interessos de tots ells 
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participen en el procés de fixació dels objectius empresarials. D'aquesta 

manera, aquests són el resultat d'un procés de negociació o regateig entre els 

diferents col·lectius interessats, els quals al seu torn tracten d'aconseguir els 

seus propis objectius. Aquest enfocament, introdueix la idea de racionalitat 

limitada el que porta a substituir l’orientació optimitzadora (maximitzar) de les 

dos anteriors postures per la idea de satisfacció en la consecució dels objectius. 

 

5.2. L'ADMINISTRACIÓ PER OBJECTIUS  
 

 A l'apartat anterior, es va analitzar la importància que tenen els objectius 

empresarials i la necessària descomposició dels més generals, fixats en els 

nivells jeràrquics superiors de l'organització, en objectius cada vegada més 

específics fixats per als nivells inferiors, arribant tot aquest procés fins al nivell 

ocupat pels operaris. Aquest procés jeràrquic de fixació d'objectius pot seguir 

una trajectòria descendent o ascendent. En el mètode descendent, els directius 

dels nivells superiors estableixen els objectius dels seus subordinats, mentre 

que en el mètode ascendent són els subordinats els que comencen el procés de 

fixació dels objectius del seu lloc presentant-los-hi als seus superiors. 

 

En aquest context, l'administració per objectius (APO) enunciada per 

Drucker (2011, p. 155-172) apareix com un model d'administració pragmàtic i 

democràtic que orienta el comportament de cada lloc en l'estructura cap a la 

consecució d'objectius particulars que faciliten els de la mateixa unitat 

organitzativa, els d’altres unitats organitzatives i  els propis de l'organització. 

D'aquesta manera, el personal de l'organització coneix i comprèn les seues 

exigències en termes de realitzacions i contribucions als objectius generals de 

l'organització, i al mateix temps el seu superior coneix la contribució que ha 

d'exigir-li. Així, els directius i els seus subordinats en un procés, al mateix 

temps ascendent i descendent, negocien els objectius de compliment del 

subordinat en termes de resultats mesurables. Aquests objectius definits per a 

cada lloc al llarg de tota l'estructura són usats tant pels subordinats per 

planificar el seu treball i com a mitjà d'autocontrol, com pels superiors per a 

l'avaluació dels acompliments. Tot aquest procés es retroalimenta en funció de 

les condicions internes i de l'entorn. 
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Basant-nos en Chiavenato (2006, p. 196-198) podem assenyalar les 

principals característiques de l'APO: 

1. Es defineixen els objectius de manera conjunta i negociada entre 

superior i subordinat. 

2. Els objectius es fixen per a cada departament i per a cada lloc de 

l'organització. 

3. Els objectius de cada departament i lloc mantenen entre si una 

interrelació que facilita la consecució dels objectius generals de 

l'organització. 

4. Els objectius es quantifiquen i es controlen 

5. Hi ha una contínua avaluació i revisió del procés, per la qual cosa 

canvis en els plans de l'organització poden portar a modificacions dels 

objectius. 

6. Es requereix la participació i el compromís dels superiors. 

7. Es dóna suport de staff en la implantació de l'APO. 

 

L'estreta col·laboració i comunicació entre superior i subordinat que facilita 

l'administració per objectius té algunes conseqüències positives sobre la 

motivació i el compromís personal dels membres de l'organització, la qual 

cosa que es coneix com el “principi de la profecia autorrealitzada” i que 

significa que si creus que alguna cosa ha d’ocórrer, tractaràs per tots els 

mitjans que ocórrega. En aquest sentit, si un comercial es compromet a un 

determinat objectiu de vendes, tractarà d'aconseguir-ho coste el que li coste. A 

més, l'APO permet definir uns objectius més clars i mesurables, fet que facilita 

les funcions directives de planificació i control, i una avaluació del personal 

més objectiva i transparent, aspecte aquest especialment valorat pels 

treballadors que prefereixen ser avaluats per criteris realistes i assolibles. No 

obstant això, no només les funcions de planificació i control es veuen 

millorades, sinó tota l'administració en el seu conjunt, ja que aquest model 

permet analitzar tota l'estructura organitzativa i aclarir el seu funcionament 

alhora que entendre, comprometre i dirigir d'una manera eficaç al personal de 

l'organització. 

 

A pesar d’això, al costat de les bondats d'aquest model, podem assenyalar 

alguns inconvenients relacionats amb la mala praxi d'ell. En primer lloc, la 

participació dels subordinats en la fixació dels seus propis objectius i el seu 
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fort compromís amb ells pot derivar en la utilització d'aquests en la seua 

pròpia contra per part del superior. En segon lloc, la definició d'objectius 

incompatibles amb altres llocs o departaments. En tercer lloc, la 

burocratització de l'estructura derivada de l'avaluació i el control dels resultats 

aconseguits en cada lloc. En quart lloc, una excessiva concentració en els 

aspectes fàcilment quantificables del lloc. I en cinquè i últim lloc, el fort 

compromís amb la consecució dels objectius pot dificultar abandonar-los 

davant canvis de les condicions de partida que van portar a la seua definició 

(Hampton, 1983, p. 176). 

 

5.3. PLANIFICACIÓ I CONTROL 
 
 La funció directiva de planificació, tal com va ser assenyalat en el primer 

capítol, és la primera de les funcions i prèvia a totes les altres en el cicle 

administratiu. A través d'ella es defineixen els objectius de l'organització i de 

cadascuna de les parts que la componen i es tracen els mitjans o les estratègies 

necessàries per aconseguir-los. És una funció que convida a la reflexió 

estratègica i prepara a l'organització per a l'acció. 

 

És important assenyalar que l'administració d'empreses comença per ella 

perquè la definició dels objectius i els plans resultants són necessaris per 

definir l'estructura organitzativa més adequada (funció d'organització), la qual 

cosa aconsellarà la manera de liderar i motivar al grup humà que la compon 

(funció de gestió del grup humà) i, al seu torn, tot això influirà en la forma de 

dur a terme el control dels llocs i les tasques que en ells es desenvolupen 

(funció de control). 

 

La planificació resulta clau en la mesura que ofereix tant al personal 

d'administració com al que no ho és una direcció cap a la qual dirigir-se, al 

voltant de la qual es concentren les  decisions i esforços de treball. De fet, 

aquesta funció obliga als directius a analitzar la situació actual tant interna 

com de l'entorn, estimar l'evolució futura i traçar uns plans que servisquen de 

guia de comportament actual als integrants de l'organització cap als objectius 

futurs de la institució. Els plans traçats constitueixen la conseqüència de la 

funció de planificar i en ells es plasmen les estratègies traçades per l'empresa 
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per aconseguir els seus objectius. Aquests condicionen la naturalesa de les 

decisions a prendre i els recursos implicats per aconseguir les metes. En 

conseqüència, planificar suposa un desplegament de recursos en un horitzó 

temporal determinat. 

 

Així mateix, la planificació, en la mesura que implica l'establiment 

d'objectius, facilita la funció de control, funció de direcció amb la qual manté 

una estreta relació. D'aquesta manera, davant l'absència d'objectius i plans per 

a la seua consecució, resulta difícil exercir un control eficaç. 

 

A manera de síntesi, podríem indicar que la funció de planificació és un 

procés de presa de decisions anticipades que guia a l'empresa cap a un futur 

desitjat, els seus objectius, i que permet respondre a les següents preguntes: (1) 

què volem aconseguir?, (2) quines estratègies podem desenvolupar per 

aconseguir els nostres objectius?, (3) quan executarem cada acció?, (4) quines 

persones realitzaran les diferents accions?, (5) quins recursos es necessitaran 

per desenvolupar-les?, (6) quins resultats s'esperen obtenir?, i (7) com 

s'avaluaran aquests resultats? 

 

 Els plans, que són la conseqüència formal de la funció de planificació, 

poden classificar-se atenent a diferents criteris, entre els quals podem destacar 

la freqüència del seu ús, la durada, el nivell decisori que els defineix i l'àrea 

funcional en els quals es desenvolupen. Ara bé, no hem d'oblidar que aquestes 

classificacions són interdependents en la mesura que, per exemple, els plans 

estratègics són plans a llarg termini que es defineixen en el nivell jeràrquic 

superior. 

 

 En primer lloc, podem classificar els plans atenent a la seua freqüència d'ús. 

En aquest sentit, es pot diferenciar entre plans permanents i plans d'una sola 

aplicació. 

 

Els plans permanents són aquells que, com el mateix nom indica, perduren 

en el temps constituint una guia de vigència més o menys duradora. Entre ells, 

podem assenyalar les polítiques, els procediments i les normes. Així, les 

polítiques són els principis o guies generals que permeten a la direcció de 

l'organització prendre decisions relatives a les activitats que han de realitzar-se 
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per aconseguir els objectius sobre la base de les estratègies dissenyades. Per 

exemple, una política d'endeutament màxim del 25% impediria acudir a una 

línia de crèdit que superara aquest límit, devent la direcció financera de 

l'empresa acudir a altres fonts de finançament. Per la seua banda, els 

procediments reflecteixen els passos a seguir en activitats que són repetitives. 

Per exemple, les rutines que s'han de seguir a l'hora de tramitar la comanda 

d'un client. Aquesta situació pel seu caràcter repetitiu donarà lloc al fet que 

l'empresa analitze el seu procés i definisca la millor manera de realitzar-ho. A 

diferència de les polítiques que guien el pensament i, per tant, l'adopció de 

decisions, els procediments són guies d'acció. Finalment, les normes 

representen instruccions detallades sobre el que es pot fer o no fer. Per 

exemple, s'estableix la norma d'haver d'acudir al treball amb roba formal. 

Aquestes normes poden formar part d'un procediment o no. Així, per exemple, 

en el procediment de tramitació d'una comanda, la concessió de crèdit a un 

client pot requerir la norma d'autoritzar-la el departament financer. 

 

Per la seua banda, els plans d'una sola aplicació sorgeixen per satisfer les 

necessitats d'una situació particular o singular. Entre ells, podem assenyalar els 

programes, els projectes i els pressupostos. Els programes suposen un ampli 

conjunt d'activitats per a l'execució d'una línia d'acció concreta amb la qual 

aconseguir un determinat objectiu. En ells es detallen les etapes del programa, 

l'ordre d'elles i la durada, així com els seus responsables. Per la seua banda, els 

projectes són plans d'àmbit limitat en la mesura que formen part d'un 

programa. En ells, es proporciona al seu responsable els recursos necessaris 

humans, materials, tècnics, financers, etc. per desenvolupar-lo. Podríem 

assenyalar, per exemple, un programa de desenvolupament i implantació d'un 

sistema de gestió de la qualitat en l'organització que implique entre altres 

projectes la implantació de la norma ISO 9001. Finalment, els pressupostos 

són plans quantificats, això és, l'expressió numèrica de les intencions futures 

de l'organització. 

 

En segon lloc, els plans poden classificar-se segons l'horitzó temporal pel 

qual han estat dissenyats i es troben en vigor. En aquesta línia, els plans es 

classificarien en a curt termini, a mitjà termini i a llarg termini. Generalment, 

els plans a curt termini abasten períodes temporals inferiors a l'any, els plans a 

mitjà termini es plantegen per a períodes entre l'any i els tres anys i els plans a 
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llarg termini solen presentar un marc temporal superior als tres anys. No 

obstant això, cal puntualitzar que la dimensió temporal dels plans està 

fortament influenciada per aspectes com la incertesa, el tipus d'empresa 

(grandària, nivell de diversificació, etc.) o la seua operativa. Així, davant la 

mateixa decisió d'introduir nous productes, no és possible comparar els plans 

projectats per un restaurant amb l'objectiu d'introduir nous plats (nous 

productes) en la carta, quan això es fa en cada canvi d'estació, amb aquells 

traçats per una empresa que tracta d'introduir nous terminals mòbils en la seua 

cartera de productes que incorporen la tecnologia de pantalla flexible, cosa que 

pot requerir anys de recerca i introducció comercial. Tampoc ho seria un pla 

d'internacionalització dissenyat per una multinacional present en múltiples 

mercats geogràfics, on aquest objectiu arriba a ser gairebé quotidià, amb el 

definit per una petita empresa que vol començar a exportar quan la seua 

tradició estratègica ha estat centrada en un mercat domèstic. En conseqüència, 

el període de temps que per a una empresa es considera curt termini per a una 

altra pot suposar el llarg termini. 

 

 En tercer lloc, podríem classificar els plans atenent al nivell decisori que els 

defineixen. D'aquesta manera, podem diferenciar entre plans corporatius o 

estratègics, plans tàctics i plans operatius. Els plans corporatius o estratègics 

són desenvolupats per l'alta direcció amb una clara orientació a llarg termini i 

afecten la totalitat de l'organització. Aquests plans recullen la visió, la missió i 

els valors corporatius, els objectius generals i l'estratègia corporativa. Els plans 

tàctics són desenvolupats pels comandaments intermedis amb una orientació a 

mitjà i curt termini i influeixen en les unitats de negoci i/o departaments 

funcionals. En ells es concreten (o implementen) els plans estratègics. 

Finalment, els plans operatius són desenvolupats per al curt termini pels 

supervisors i fins i tot pels operaris, amb un àmbit d'actuació molt més concret 

en l'organització, i en els quals es detallen la programació del treball 

individual, el temps d'execució de les tasques o les instruccions per a 

l'execució del treball. 

 

 En quart i últim lloc, podem diferenciar els plans atenent a l'àrea funcional 

que els trace. Així, podríem assenyalar plans de compres, producció, 

màrqueting, financers, de comunicació, de recursos humans, de sistemes 

d'informació, etc. 
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 L'explicació desenvolupada fins a aquest moment ha tractat de mostrar que 

la funció de planificació és un procés més o menys complex en funció dels 

objectius que es tracten d'aconseguir, el caràcter temporal amb el qual els 

objectius es pretenen aconseguir, el seu grau d'abast en l'àmbit organitzatiu, i 

el seu nivell de repetitivitat en el temps. No obstant això, amb independència 

de la naturalesa del procés planificador i la major o menor complexitat dels 

plans elaborats, tots ells comencen amb el diagnòstic de la situació de partida, 

això és, considerant la visió, missió i els valors corporatius, s'efectua una 

profunda anàlisi interna i externa tant actual com a futur. L'establiment 

d'objectius realistes va a dependre en gran mesura d'aquesta anàlisi preliminar 

que li permeta la identificació d'oportunitats actuals o futures que 

l'organització vol aprofitar o la solució a situacions problemàtiques o 

amenaces que s'estan presentant en l'actualitat o que s'estima que puguen 

presentar-se en el futur, tenint en compte les fortaleses i debilitats de 

l'organització. Aquest punt inicial ens porta a l'etapa d'especificar els objectius 

a tots els àmbits de l'organització, això és, d'empresa, negoci, unitat funcional i 

lloc. El seu compliment garantirà complir la missió i la visió de l'organització. 

Aquests objectius representen l'estat futur desitjat previst en el pla que es 

desenvolupe i a través del qual es puguen definir les estratègies, polítiques, 

procediments, normes, programes, projectes i pressupostos. El tercer pas és 

l'establiment de prediccions o pronòstics interns i externs sobre aquelles 

variables que han d’influir en la posada en pràctica del pla. Per exemple, quin 

serà el volum d'ingressos i de despeses de l'organització?, a quins segments de 

mercat ens dirigirem?, quins canals de distribució són i seran els més 

rellevants en el futur?, cap a on avançarà la tecnologia?, com pot veure's 

afectada la taxa de productivitat laboral?, com variarà la fiscalitat?, etc. 

D'aquesta manera, un escenari caracteritzat per uns pronòstics optimistes com 

que els costos laborals puguen reduir-se o que puguen emergir mercats on 

l'empresa puga estar present donarà lloc a la definició d'estratègies diferents de 

les que es considerarien en el cas de percebre el futur d'una manera més 

pessimista. Una vegada finalitzada aquesta fase, passem a la quarta etapa, que 

consisteix en la determinació d'estratègies alternatives que ens permeten 

aconseguir els objectius perseguits. La cinquena etapa és l'avaluació i 

jerarquització de les estratègies alternatives contemplades, analitzant els seus 

avantatges i inconvenients, els seus requeriments i resultats esperats, les 
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dificultats i riscos de cada alternativa, etc. A partir d'aquesta fase d'avaluació, 

es tria una línia d'acció o estratègia, que és la sisena etapa del procés 

planificador i quan realment s'adopta el pla. Una vegada definit el pla, la seua 

execució requereix la formulació de plans derivats o de suport, setena etapa, la 

finalitat de la qual és proveir els recursos necessaris al moment que es 

requerisquen per desenvolupar les accions o activitats del pla bàsic. Tot aquest 

procés acaba en la vuitena etapa amb el pressupost, que és la concreció en 

termes monetaris del pla bàsic i dels plans derivats. 

 

 El procés descrit reflecteix la manera de desenvolupar la funció de 

planificació i de materialitzar-la en forma d'un pla. No obstant això, per més 

bé que es desenvolupe aquest procés i per més bé que estiga elaborat i 

quantificat aquest pla, pot succeir que la realitat evolucione de manera diferent 

a com estava prevista, posant de manifest que aquest futur, a mesura que va 

fent-se present, no siga tal com la direcció havia previst. Això pot donar lloc al 

fet que hàgem de replantejar el diagnòstic realitzat, els objectius desitjats, els 

pronòstics estimats, les estratègies dissenyades i, fins i tot, els plans elaborats. 

 

En conseqüència, el compliment dels objectius i dels plans elaborats per 

aconseguir-los requereix d'una supervisió amb l'objecte de determinar si 

s'estan complint i, en el cas que no siga així, analitzar les causes d'això i 

prendre les accions correctives pertinents. Precisament, amb això estem 

definint la funció directiva de control. Aquesta funció tanca i completa el cicle 

o procés d'administració en iniciar el feedback o la retroalimentació de les 

conseqüències de les decisions adoptades. Com pot apreciar-se, les funcions de 

planificació i control són dues funcions estretament relacionades. A manera de 

metàfora, i com assenyalen Koontz i Weihrich (2004, p. 640), poden 

considerar-se com les fulles d'unes tisores: l’una no pot funcionar sense l'altra. 

 

Tota organització, com ja hem assenyalat, es concep per aconseguir unes 

finalitats, desenvolupant la seua activitat per aconseguir-los, arribant a ser 

l'eficaç quan aquests objectius s'aconsegueixen. Precisament, el sistema de 

control persegueix aconseguir l'eficàcia de l'organització, és a dir, es 

contempla com un instrument idoni per mantenir l'organització en adequades 

condicions de funcionament i competitivitat. Això es refereix fonamentalment 

a tres aspectes: (1) la consecució dels objectius de tota índole, en els terminis 
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establits; (2) aconseguir-los amb economia de mitjans, aconseguint resultats 

satisfactoris; i (3) mantenir motivat el grup humà implicat en la seua 

consecució. 

 

Certament, la funció de control ha d'assegurar la consecució dels objectius i 

el desenvolupament efectiu i eficient dels plans. No obstant això, hauríem de 

matisar que tant plans com objectius són instruments per aconseguir una 

posició més favorable per a l'empresa i, per això, han d'adaptar-se 

constantment a l'evolució del negoci i, si no és així, han de canviar-se. Per tant, 

el control exerceix dues funcions: 

 Mesurar i corregir l'activitat empresarial per adaptar-se als objectius i 

els plans. 

 Canviar els objectius i plans si aquests no s'adapten a la realitat del 

negoci. 

 

La funció de control recau sobre tota la direcció, des de la presidència fins 

al nivell de supervisió. La direcció d'empreses, en tots els seus nivells 

jeràrquics, té responsabilitat sobre la consecució d'objectius i execució de 

plans, sent, per tant, el control una funció bàsica en totes les àrees. És per això 

que els sistemes de control implantats hauran d'adaptar-se a la mateixa 

estructura organitzativa, això és, ha d’estar d’acord amb els diferents nivells 

jeràrquics existents, alhora que amb les diferents àrees o centres de 

responsabilitat de les quals es compon (vegeu la figura 5.3.1).  
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Figura 5.3.1. Nivells i formes de control 

 

Font: Readaptat de Cabanelas (1997, p. 498) 

 

En aquest sentit, el control estratègic seria aquell que es desenvolupa en el 

més alt nivell jeràrquic de l'organització i aniria encaminat al control de 

l'estratègia empresarial i dels objectius globals de l'organització, no només 

financers. Es tractaria d'un control, per tant, genèric, sintètic i global. Per la 

seua banda, el control tàctic seria el desenvolupat pels nivells intermedis de 

l'organització a les diverses àrees funcionals, i seria una eina fonamental per 

dur a terme el control pressupostari. És, en conseqüència, una mica menys 

genèric i més detallat. Finalment, el control operatiu és aquell que executa el 

nivell de supervisió i va encaminat fonamentalment a validar a curt termini les 

activitats d'execució operacional, i és detallat, específic i analític. 

 

La descripció realitzada fins al moment de la funció directiva de control ens 

permet destacar les fases que implica el procés de control: 

 

1. Establiment d'estàndards o criteris d'acompliment
2
 especificats en 

termes reals (unitats de producció, unitats venudes, nombre d'hores 

d'absentisme laboral, hores de mà d'obra per produir una unitat de 

producció, etc.), financers (costos de mà d'obra, volum d'ingressos, 

despeses financeres, etc.) o en forma de barems (en termes absoluts o 

percentuals). 

2. Obtenció de dades sobre els resultats aconseguits. 

                                                 
2Aquesta fase del procés correspondria realment a la funció de planificació. 
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3. Comparació dels resultats aconseguits amb els estàndards previstos. 

4. Anàlisi de les desviacions, si és que és el cas, i adopció de decisions i 

execució d'accions correctives. 

 

Com hem assenyalat anteriorment, la funció de control es desenvolupa en 

tota l’organització, això és, des del nivell més alt fins a arribar al personal 

d'execució de qualsevol àrea funcional. Tenint present això, la direcció 

empresarial pot exercir la funció de control atenent a diferents mitjans, exercir-

la sobre diferents continguts i en diferents moments. Així, segons els mitjos 

empleats, el control pot exercir-se de manera humana o automatitzada. Això 

és, el control d'assistència del personal pot ser exercit pels mateixos directius o 

mitjançant la instal·lació de mitjans automàtics que generen els informes 

periòdics pertinents. Per la seua banda, i atenent al contingut al qual va 

dirigida la funció de control per influir en la conducta dels individus de manera 

que contribuïsquen amb el seu comportament al compliment dels objectius 

organitzatius,
3
 aquest pot exercir-se sobre els resultats, sobre les accions o 

sobre el seu nivell de compromís i integració amb els valors que componen la 

cultura empresarial. En el primer d'ells, el control recau sobre el grau de 

compliment dels objectius prefixats per a un lloc o per a una unitat 

organitzativa, amb independència de les accions realitzades per aconseguir-los. 

En el segon d'ells, el seguiment es fa sobre el compliment dels procediments 

definits en l'organització. En el tercer cas, es tracta de guiar les actuacions dels 

individus a través d'una cultura empresarial que reforce el compromís del 

personal amb l'organització. Finalment, segons el moment en el qual 

s'exercisca el control, aquest pot ser a priori, permanent o a posteriori. En el 

control a posteriori, també denominat control correctiu o reactiu, l'actuació 

correctiva, en el cas que aquesta haja de produir-se, es realitza després d'haver-

se desencadenat els esdeveniments. Seria aquell que es duria a terme, per 

exemple, després d'analitzar les vendes mensuals de determinat producte i 

observar que no s'han aconseguit els objectius previstos. Per la seua banda, en 

el control a priori, preventiu o proactiu, es tracta d'anticipar els problemes i 

desenvolupar, si escau, de manera anticipada, les accions correctores 

pertinents. Per exemple, en el cas que l'empresa tinga desenvolupat un sistema 

de gestió de la qualitat, on aquest siga un element que compon la cultura 

                                                 
3Aquests tipus de control són els que inspiren els mecanismes de coordinació relacionats amb la 

normalització que analitzarem a l'apartat 7.1.  
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organitzativa, l'actuació de qualsevol lloc i unitat en l'organització va 

encaminada a fer les coses bé a la primera anticipant conseqüències 

indesitjables d'errors o fallades en l'execució del treball. Finalment, en el 

control permanent, concurrent o interactiu, la comparació dels resultats 

obtinguts amb els estàndards prefixats es realitza al mateix moment en el qual 

es produeix l'execució de l'activitat, amb desenvolupament instantani d'accions 

correctives. Un exemple d'ells serien els controls automàtics instal·lats en els 

processos de producció que l’interrompen o que expulsen aquells elements 

fabricats que no compleixen els estàndards de qualitat prefixats. 

 

En el context analitzat, cobra especial rellevància el control de gestió. A 

través d'aquest, la direcció empresarial assegura l'obtenció dels recursos 

necessaris i l'ocupació d'aquests de manera eficaç i eficient per a l'assoliment 

dels objectius de l'organització. El seu propòsit és garantir el desenvolupament 

de les estratègies dissenyades per aconseguir els objectius prefixats (Pérez-

Carballo, 2006, p. 27). En aquest sentit, al costat de la informació 

economicofinancera que proporciona la comptabilitat empresarial, podríem 

destacar tres eines que van a millorar aquest control de gestió, facilitant a la 

direcció el suport necessari per a l'adopció de decisions: el control 

pressupostari, el quadre de comandament i el benchmarking. 

 

El control pressupostari, en primer lloc, tracta d'avaluar el nivell de 

compliment dels valors pressupostats per verificar els èxits o corregir les 

diferències. A través d'aquesta eina, la direcció empresarial podrà identificar i 

explicar les causes de les desviacions produïdes respecte a les diferents 

partides que componen el pressupost. Aquesta anàlisi permetrà dissenyar 

accions correctores que solucionen els problemes detectats. 

 

 Per la seua banda, el quadre de comandament és un document de síntesi 

que reflecteix els indicadors dels factors claus de gestió.
4
 D'aquesta manera, fa 

la funció de tauler de bord per a l'adequada direcció o pilotatge de 

l'organització o d'una unitat organitzativa d'aquesta. En el quadre de 

comandament, s'integren els factors claus que garanteixen la competitivitat de 

l'organització en la seua indústria, la variable o variables que millor 

                                                 
4També denominats factors clau d'èxit. Es refereixen a aquelles variables que han d'oferir un bon 

comportament per garantir que l'organització obtinga bons resultats, sempre que la resta de 

variables aconseguisquen nivells raonables. 
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representen o mesuren aquests factors, els objectius previstos per a aquests 

indicadors, els resultats realment obtinguts i les desviacions que s'hagen pogut 

produir.
5
 

 

 Una millora d'aquesta eina de control de gestió és el quadre de 

comandament integral (o the balanced scorecard, en terminologia 

anglosaxona) de Kaplan i Norton (2000). Aquest permet convertir la visió i 

l'estratègia a llarg termini de l'organització, en un conjunt coherent i equilibrat 

d'objectius i indicadors d'actuació. Per a això, complementa els tradicionals 

indicadors financers que mesuren el comportament organitzatiu passat amb 

mesures dels inductores d'actuació futura. Així, contemplen l'actuació de 

l'organització des de quatre perspectives: 

1. Perspectiva financera, on s'analitza el negoci a través d'indicadors 

financers i comptables tals com, per exemple, la rendibilitat i el 

creixement de les vendes, el valor afegit, la generació de cash-flow, etc. 

2. Perspectiva del client, on es tracta d'identificar el que hem de fer per 

satisfer les necessitats dels nostres clients en els segments de mercat 

seleccionats com a objectiu. Inclouria indicadors com la quota de 

mercat, la captació de nous clients, la fidelitat de clients rendibles, el 

seu nivell de satisfacció, la rendibilitat per client o el grau de penetració 

en nous canals. L'atenció de la direcció de l'empresa a aquesta 

perspectiva permet dirigir-la cap a uns rendiments futurs adequats. 

3. Perspectiva dels processos interns, on es descriuen els processos de 

negoci crítics en els quals l'organització ha de ser excel·lent. Aquests 

processos permeten a l'organització atendre les propostes de valor dels 

segments de mercat seleccionats i complir els objectius financers. Els 

indicadors en aquesta matèria anirien enfocats a mesurar el temps, la 

qualitat i el cost implicats en els citats processos.  

4. Perspectiva de l'aprenentatge i creixement organitzatiu, que analitza els 

aspectes que són especialment crítics per poder mantenir aquesta 

excel·lència en el futur. L'anàlisi d'aquesta perspectiva comprèn les 

persones, els sistemes i els procediments de l'organització. Alguns 

indicadors referents als empleats podrien ser la taxa de rotació 

d'empleats, temps i recursos destinats a formació, taxa d'absentisme 

                                                 
5Pot consultar-se en Pérez-Carballo (2006, p. 187-197) diferents variables clau per àrees 

funcionals. 
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laboral, productivitat de la mà d'obra, etc. Referent a sistemes 

d'informació, podríem assenyalar la seua disponibilitat en temps real, la 

capacitat per proveir informació oportuna i fiable sobre clients, 

processos interns i resultats financers, etc. Finalment, els procediments 

poden avaluar la coherència dels sistemes retributius amb els factors 

clau de gestió, la mesura dels processos crítics interns i de clients, etc. 

 

 Finalment, el benchmarking és utilitzat per múltiples organitzacions per 

avaluar i interpretar els seus nivells d'acompliment en relació al d'unes altres. 

En aquest sentit, el benchmarking és un procés continu de comparació dels 

productes, serveis i processos d'una organització respecte d'aquelles 

companyies que poden considerar-se exemplars, o que desenvolupen les 

millors pràctiques sobre l'àrea d'interès pertinent, i que li permeten aprendre 

d'elles per desenvolupar millors organitzacions. 

  

Per acabar aquest epígraf resulta interessant destacar, a manera de resum, 

les característiques que han de concórrer en un sistema de control per reforçar 

la seua efectivitat. Així, el control ha de ser comprensible i, per tant, entès per 

totes les parts involucrades en el funcionament de l'empresa; ha de dissenyar-

se considerant l'estructura organitzativa; ha de ser ràpid i efectiu en la detecció 

de les desviacions per aconseguir els objectius en el menor temps possible; ha 

de ser econòmic, de manera que el seu cost no supere els beneficis que es 

poden obtenir; i ha de ser flexible per adaptar-se a la dinamicitat de l'entorn i 

no constrènyer l'activitat empresarial. 

 

5.4. SISTEMES D'INFORMACIÓ  
 

 Tots els membres d'una organització requereixen informació procedent del 

seu interior i del seu entorn. D'una banda, la direcció de les organitzacions la 

requereixen per a l'acompliment de les seues funcions, alimentant tot el cicle o 

procés administratiu (figura 5.4.1). De fet, el processament d'aquesta informació 

és una part fonamental del treball dels administradors. En aquest sentit, la seua 

posició de líder dins de la unitat organitzativa que dirigeix i d'enllaç amb altres 

unitats de l'organització o de fora d'ella el porta a convertir-se en un centre 

neuràlgic d'informació. D'altra banda, el nucli d'operacions la necessita per a 
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poder executar de manera eficaç i eficient les seues tasques i activitats. No 

obstant això, i com podem apreciar en la figura 5.4.1, la informació interna al 

costat del seu ús intern, pot i sol ser exportada a l'entorn amb l'objecte de 

transmetre els seus interessos d'índole social o estratègic.  

 

Figura 5.4.1. La informació i el cicle administratiu 

 

 

 Per tant, la informació ajuda a regular les activitats de qualsevol sistema, però 

al mateix temps és una entrada als processos de presa de decisió dels 

administradors. L'organització com un sistema no podria sobreviure sense 

l'existència de la informació. De fet, l'input informació pot considerar-se el flux 

sanguini de l'empresa, això és, representa el nexe d'unió dels elements 

components de qualsevol sistema organitzatiu i d'aquest amb el seu entorn. En 

aquest sentit, els sistemes d'informació han de constituir-se en fil conductor del 

sistema general de l'empresa. 

 

 Veiem, doncs, que la informació representa un recurs corporatiu valuós per a 

l'acompliment de les funcions d'administració. Aquestes es troben estretament 

vinculades a les necessitats d'informació i el seu acompliment depèn en gran 

mesura dels sistemes d'informació. D'això es dedueix que gran part de l'efectivitat 

organitzativa depèn de l'administració que es faça dels recursos d'informació. Per 

a això, l'empresa haurà de dissenyar un o diversos sistemes que s'encarreguen de 

canalitzar els fluxos d'informació i que recolzen decididament les activitats 

organitzatives. Aquests sistemes recol·lecten, analitzen, emmagatzemen i 

exhibeixen dades per als que prenen decisions administratives en tots els nivells 

de l'organització i per a l'administració dels fluxos de recursos, al mateix temps 
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que proporcionen la informació essencial de retroalimentació que es necessita per 

aconseguir l'estabilitat mitjançant el control. 

 

 En aquest sentit, podem entendre per sistema d'informació el conjunt de 

recursos que administren la informació d'una organització a fi de satisfer les 

necessitats dels seus usuaris en la forma, el moment i el lloc adequat. Tal sistema 

examina i recupera dades provinents de l'entorn, captura les dades de les 

operacions efectuades dins de l'empresa, filtra, organitza i selecciona les dades i 

les presenta en forma d'informació als seus usuaris, proporcionant-los de la 

mateixa manera tots els mitjans per generar la informació desitjada. Veiem, 

doncs, que tot sistema d'informació compleix tres funcions: captura dades 

(input) per actuar sobre ells i convertir-los a través d'una addició de valor 

(processament) en informació (output), que posteriorment serà posada a la 

disposició de les persones responsables de l'administració dels recursos 

corporatius per exercir les seues funcions o dels operaris per a l'execució de les 

tasques operatives. 

 

 Aquests vehicles de transmissió de la informació solen estar recolzats en les 

tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i hi podem diferenciar alguns 

elements components: 

 

1. Els recursos humans, això és, els usuaris destinataris de l'output del 

sistema d'informació i els tècnics especialistes en el seu desenvolupament 

i implantació. 

2. Els recursos de maquinari o elements de suport físic del sistema. 

3. Els recursos de telecomunicació, on podem assenyalar Internet com a 

mecanisme de comunicació global, intranet o xarxa interna d'una 

organització que utilitza protocols d'internet i extranet on la xarxa de 

comunicació organitzativa s'estén fins a proveïdors, distribuïdors, 

col·laboradors, etc. 

4. Els recursos de programari o suport lògic sobre el qual descansa el 

funcionament del maquinari. 

5. Els recursos de dades, que constitueixen la matèria primera del sistema 

d'informació i que s'agrupen generalment en bases de dades. 
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 Encara que un sistema d'informació informatitzat pot proporcionar poderoses 

capacitats a l'organització empresarial, això no ha de fer-nos oblidar que 

l'ingredient clau i catalitzador d'un sistema d'informació és la informació en si i 

no l'eina de suport sobre la qual se sustenta. Això, doncs, no ens ha de fer oblidar 

la freqüent recurrència a mitjans manuals d'obtenció d'informació. A més, la 

potencialitat que s'obté dels sistemes d'informació informatitzats deriva de 

l'estreta connexió d'aquests amb les persones receptores de la informació.  

 

 De la mateixa manera, els directius a diferents nivells es recolzen en la 

informació que obtenen a través de vies informals. Si bé l'objectiu de la direcció 

ha de ser dissenyar procediments formals de captació i transmissió d'informació, 

no hem d'obviar aquests mitjans, sobretot si tenim en compte els freqüents 

contactes verbals i informals que es produeixen en les organitzacions. 

 

 En conseqüència, un sistema d'informació per a l'administració reuneix 

sistemes d'informació formals i informals, així com manuals i computerizats, i ha 

de garantir que cada directiu rep la informació que li és necessària en el moment 

que la necessita i que no rep informació innecessària (o sobrecàrrega 

d'informació). La informació, doncs, exerceix un paper fonamental en l'exercici 

del procés d'administració. La necessitat d'informació per a afrontar l'adopció 

eficaç de decisions, com comentem en el segon capítol, requereix el disseny de 

sistemes que proporcionen la informació correcta, en la forma apropiada, en el 

moment oportú i a la persona adequada. 
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ACTIVITATS D'AUTOAPRENENTATGE  
 

1. Ompliu els següents espais numerats amb els conceptes explicats en el 

capítol: 

 

   
 1 

     
4 

     

   
2 

            

   
 

   
3 

        

 
2,1 

 
 

            

                

          
3 

     

   
4 

            

                

 
5 

              

                
6 

     
7 

         

                

 

 

 

HORITZONTALS: 

1. És la concreció en termes monetaris del pla bàsic i dels plans derivats o 

de suport. 

2. Funció d'administració que implica, entre altres qüestions, la definició 

d'objectius empresarials. 

3. Formen la matèria primera d'un sistema d'informació. 

4. Es diu d'aquell control desenvolupat pels nivells intermedis d'una 

organització a les diverses àrees funcionals i on el control pressupostari 

és una eina fonamental. 

5. Plans permanents en els quals es detallen les instruccions de fer o no 

fer tal cosa. 

6. Projecció del que es vol que l'empresa siga o arribe a ser en el futur. 

7. Principis bàsics que guien els directius a l'hora de prendre decisions. 

 

VERTICALS: 

1. Tipus de control que tracta d'anticipar els problemes i desenvolupar, si 

escau, de manera anticipada, les accions correctores pertinents. 

2. És el resultat formal de la funció de planificació i on es detallen les 

estratègies traçades per l'empresa per complir els seus objectius. 
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3. Identifica la raó de ser de l'organització i, en conseqüència, la funció 

bàsica que exerceix en el context de la societat. 

4. Plans permanents que detallen els passos a seguir en activitats 

repetitives. 

 

Sol.: Horitzontals: (1) Pressupost, (2) Planificació, (3) Dades, (4) Tàctic, (5) 

Normes, (6) Visió, (7) Polítiques. Verticals: (1) Preventiu, (2) Pla, (3) Missió, 

(4) Procediment.  

 

2. Contesteu a les següents preguntes referides als objectius empresarials: 

 

       O
1             

       B
2             

       J
3             

       E
4             

       C
5             

       T
6             

       I
7             

       U
8             

 

1
Fan referència a aquells elements que componen la cultura d'una organització. 

2
Formen un dels grups socials d'interès de l'organització. 

3
Així han d'estar els objectius que es concreten o detallen de manera vertical al 

llarg de l'estructura. 

4
És un dels objectius economicofinancers que persegueix una empresa. 

5
Així es denomina aquella teoria de fixació d'objectius on la direcció de 

l'empresa tracta d'optimitzar la seua pròpia funció d'utilitat. 

6
Funció que tanca el cicle administratiu. 

7
Es diu d'aquells objectius que els membres d'una organització entenen com a 

assolibles. 

8
Són aquells objectius fixats a nivell d'unitat organitzativa i/o lloc i que atenen 

a un termini més proper en el temps (a curt termini). 

 

Sol.: (1) Valors, (2) Treballadors, (3) Jerarquitzats, (4) Creixement, (5) 

Directiva, (6) Control, (7) Realistes, (8) Operatius. 

 

3. Indiqueu si les següents afirmacions són vertaderes o falses: 
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1. __ Els objectius d'una organització han d'estar coordinats de 

manera vertical o jeràrquica, horitzontal o funcional i temporal. 

2. __ Si volem que els objectius servisquen com a elements de 

motivació per als membres de l'empresa, no cal que aquests els 

coneguen. 

3. __ A mesura que es descendeix per la jerarquia organitzativa, els 

objectius mostren majors nivells de concreció. 

4. __ La taxa d'endeutament d'una empresa és un indicador de la seua 

capacitat d'adaptació a les circumstàncies de l'entorn. 

5. __ La teoria de l'organització sosté que el procés intern de fixació 

d'objectius empresarials atén bàsicament les pretensions dels seus 

propietaris. 

6. __ L'administració per objectius (APO) és un model 

d'administració que aposta per la comunicació d'objectius 

exclusivament en ordre descendent o jeràrquic.  

7. __ Un dels avantatges de l'administració per objectius (APO) és 

que permet analitzar i aclarir el funcionament de l'estructura 

organitzativa d'una empresa. 

8. __ L'aplicació de l'administració per objectius (APO) pot fomentar 

o facilitar la implicació del personal i la seua adhesió al projecte 

empresarial. 

9. __ La funció de planificació no està relacionada amb les restants 

funcions que componen el cicle administratiu. 

10. __ La planificació empresarial permet generar un escenari a partir 

del qual els directius poden prendre decisions. 

11. __ Els pressupostos serien un exemple de plans permanents que 

perduren en el temps amb independència dels fets que 

s’esdevinguen. 

12. __ Els plans corporatius es refereixen a accions que s'han de 

realitzar a llarg termini per complir els objectius generals de 

l'empresa. 

13. __ La funció directiva de control permet, entre altres funcions, 

canviar els objectius i els plans elaborats per aconseguir-los si 

aquests no s'adapten a la realitat del negoci i de l'entorn en el qual 

aquest està immers. 
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14. __ El control operatiu és el desenvolupat pels comandaments 

operatius per validar les activitats d'execució operacional. 

 

15. __ El control de la gestió empresarial està basat únicament en 

informació econòmica i financera obtinguda dels estats financers 

de l'organització. 

16. __ El quadre de comandament integral basa el seu control en 

indicadors que mesuren el comportament organitzatiu passat. 

17. __ A través del benchmarking, les empreses poden comparar el 

seu comportament amb el d'altres empreses que podrien qualificar-

se d'exemplars, a fi d'aprendre d'elles. 

18. __ La informació és un recurs clau en tot el cicle o procés 

administratiu. 

19. __ Els sistemes d'informació han d'estar recolzats necessàriament 

en mitjans informàtics, ja que aquests són els objectius del 

sistema. 

20.  __ Una intranet és una xarxa d'informació pròpia i exclusiva dels 

components d'una organització. 

 

Sol.: 

1. Vertadera. 

2. Falsa. El personal d'una organització necessita conèixer el que 

s'espera d'ells i la contribució que el seu treball tindrà en l'esforç 

col·lectiu i en la consecució dels objectius de l'organització. 

D'aquesta manera, podrem aconseguir la seua plena implicació i 

compromís amb el projecte empresarial.. 

3. Vertadera. 

4. Vertadera. 

5. Falsa. Segons aquest enfocament, el procés de fixació dels 

objectius en qualsevol organització és el resultat d'un procés de 

negociació entre els diferents col·lectius socials interessats o 

stakeholders. 

6. Falsa. L'APO és un model d'administració democràtic on directius 

i subordinats, en un procés tant ascendent com descendent, 

negocien els objectius de compliment del subordinat en termes de 

resultats mesurables. 
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7. Vertadera. 

8. Vertadera. 

9. Falsa. Totes les funcions de direcció estan estretament 

relacionades i, en concret, aquestes comencen per la funció de 

planificació. Aquesta funció és prèvia a les altres i influeix en el 

comportament de totes elles. 

10. Vertadera. 

11. Falsa. Els pressupostos són plans d'una sola aplicació que es creen 

per atendre les necessitats d'una situació particular o singular, com 

puga ser per exemple un exercici econòmic determinat. 

12. Vertadera. 

13. Vertadera. 

14. Vertadera. 

15. Falsa. Per exercir el control de gestió, la direcció empresarial pot 

utilitzar la informació comptable i altres instruments com el 

control pressupostari, el quadre de comandament o el 

benchmarking. 

16. Falsa. Aquesta eina de control de gestió complementa indicadors 

financers del comportament organitzatiu passat amb mesures 

d'inductores d'actuació futura. 

17. Vertadera. 

18. Vertadera. 

19. Falsa. Un sistema d'informació administra la informació d'una 

organització a fi de satisfer les necessitats dels seus usuaris en la 

forma, el moment i el lloc adequat. En aquest sentit, s'entén per tals 

aquells formals o informals que estan recolzats o no per mitjans 

informàtics. 

20. Vertadera. 
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DEL 
CAPÍTOL 
 

 Ser capaç de raonar la importància estratègica de la decisió de 

localització. 

 Saber analitzar i ponderar tots els factors importants en la ubicació 

d'una empresa. 

 Interpretar adequadament el concepte de dimensió empresarial i ser 

capaç d'identificar la importància estratègica d'aquesta decisió. 

 Entendre la diferència entre el concepte de dimensió empresarial i el 

d'ús. 

 Ser capaç d'analitzar els efectes de l'ús sobre la rendibilitat 

empresarial. 
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6.1. INTRODUCCIÓ  

 

 Tant la decisió de localització de l'empresa com la de la grandària que ha de 

tenir són decisions estratègiques que, d'una banda, comprometen la institució 

durant un llarg període de temps i no són fàcilment reversibles i, per una altra, 

són decisions que influiran enormement en la rendibilitat del projecte 

empresarial. En aquest sentit, són decisions estructurals que immobilitzen un 

volum considerable de recursos financers a llarg termini i que poden afectar a 

totes les funcions (producció i aprovisionament, comercialització, recursos 

humans, etc.). 

 

 En particular, l'elecció d'un lloc determinat per a exercir l'activitat influirà 

en l'accés als mercats i als canals de distribució, condicionarà l'elecció dels 

proveïdors i fins i tot repercutirà en la dimensió que poden aconseguir les 

explotacions i en els costos d'operacions, amb el que, sense cap dubte, incidirà 

en els ingressos que pot obtenir l'empresa i en els costos de producció i 

distribució en els quals incorre. Per això, com afirma Tarragó (1989), l'èxit o 

fracàs de determinada activitat econòmica pot dependre, en gran mesura, de 

l'encert o desencert en l'elecció del lloc concret en el qual es desenvolupe 

aquesta. A més, una vegada decidida la ubicació on s’ha de desenvolupar 

l'activitat i realitzades les corresponents inversions, serà molt difícil rectificar 

sense incórrer en uns elevats costos que, en ocasions, poden comprometre la 

viabilitat de l'empresa. 

 

 D'igual manera, les decisions que s'adopten respecte a la grandària 

determinaran el nivell d'operacions que es pot aconseguir i, per tant, explicaran 

els ingressos per vendes. Així mateix, la importància de la grandària en 

l'estimació de la rendibilitat empresarial es manifestarà en la seua incidència 

en el nivell de les inversions i costos en els quals s'incorren en concretar els 

projectes que ho conformen. 

 

 Per tot això, aquest tipus de decisions no poden respondre únicament a 

criteris institucionals o de preferències emocionals, sinó que han d'incorporar 

criteris econòmics i estratègics a l'hora de ser preses. No fa falta insistir en la 

seua importància, únicament indicar que si la decisió és encertada constituirà 

un factor d'èxit o avantatge competitiu, però si, per contra, no està ben presa 
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l'empresa es trobarà en una situació de desavantatge enfront de les forces 

competitives. 

 

 En conseqüència, i donada la transcendència d'aquestes decisions, en aquest 

capítol s'estudiarà una primera aproximació als factors més rellevants que 

incideixen en la seua presa i els procediments que es poden seguir per a 

obtenir una bona decisió. Ara bé, en concordança amb les pretensions d'aquest 

treball, no es recorrerà als mètodes més sofisticats basats en tècniques de 

recerca operativa, sinó que s'usaran aquells mètodes que no requereixen, per a 

la seua comprensió, elevats coneixements matemàtics.  

 

6.2. LA LOCALITZACIÓ DE L'EMPRESA: 
FACTORS DETERMINANTS 
 

 La localització d'una empresa fa referència al lloc físic on se situa aquesta 

(domicili social i fiscal, plantes de producció, magatzems, punts de venda, 

etc.). Com hem comentat, aquest emplaçament físic tindrà una elevada 

incidència en la competitivitat i rendibilitat de l'empresa podent ser tant una 

decisió fundacional com una decisió de desenvolupament. És una decisió que, 

per la seua influència en l'assoliment de l'eficiència i eficàcia de les 

operacions, ha de prendre's en el marc de l'estratègia empresarial. Així, per 

exemple, una empresa que segueix una estratègia de diferenciació buscarà 

emplaçaments amb disponibilitat de mà d'obra qualificada, centres d'innovació 

o un millor accés al mercat. Per la seua banda, una empresa que segueix una 

orientació de lideratge en costos possiblement veurà facilitades les seues 

pretensions en una localització on el cost de les matèries primeres, mà d'obra o 

qualsevol altre input siga baix. 

 

 En busca d'aquesta competitivitat, l'empresa pot plantejar-se la 

conveniència de concentrar totes les activitats de l'empresa en un únic 

establiment o planta o, per contra, procedir a una desconcentració geogràfica 

realitzant les activitats en diverses plantes més o menys disperses. Amb 

aquesta segona opció es pot pretendre aprofitar avantatges comparatius de 

diverses localitzacions o limitar la dimensió de les unitats, bé per a 

desenvolupar una estructura més flexible que fomente la innovació i permeta 
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reaccionar ràpidament davant els canvis de l'entorn, bé per incrementar la 

motivació del personal i la informació disponible pels directius en millorar els 

contactes entre treballadors i directius, ja que es redueix el nombre de persones 

i nivells directius implicats, o bé per aconseguir una combinació d’aquests dos 

objectius. 

 

 La desconcentració geogràfica pot materialitzar-se en una desconcentració 

horitzontal o en una desconcentració vertical. La desconcentració horitzontal 

implica substituir una única unitat per diverses situades en diferents 

localitzacions, de manera que cadascuna d'aquestes reproduiria totes les fases 

del procés productiu originari. La desconcentració vertical, per la seua banda, 

implicaria dividir el procés empresarial original en diverses fases i substituir la 

unitat primitiva per diverses, en cadascuna de les quals es desenvoluparia una 

d'aquestes fases. 

 

 Com fàcilment es pot deduir del que hem exposat fins a aquest moment, els 

problemes de localització poden arribar a tenir un alt grau de complexitat. A 

causa d'aquesta problemàtica, en el si de l'economia de l'empresa s'ha  originat 

la denominada teoria de la localització.
1
 Aquesta teoria pretén estudiar la 

localització òptima de l'empresa considerant els efectes de l'espai sobre 

l'organització de l'activitat econòmica. Per a això, analitza tant els costos que 

s'originen als mercats de venda i abastiment, com els efectes i interaccions 

d'unes activitats econòmiques sobre altres adjacents (economies 

d'aglomeració). En relació amb aquestes economies d'aglomeració, 

s'analitzaria l'efecte de les economies d'escala que es relacionen amb la 

grandària de la unitat empresarial, les economies de localització que s'obtenen 

per trobar-se en un determinat sector i les economies d'urbanització que es 

deuen al progrés de la regió on se situa l'empresa. En conseqüència, en últim 

terme la problemàtica de la ubicació se centrarà bàsicament en una qüestió de 

costos i de potencial de vendes. 

 

 Una primera aproximació a la qüestió relativa a la  localització adequada de 

l'empresa, o de les plantes i establiments, ens portaria a considerar els factors 

que comunament influeixen en aquest tipus de decisió. Lògicament, la llista de 

                                                 
1 La complexitat de l'entorn actual exigeix considerar, a més de les aportacions de la teoria de la 

localització, les contribucions de les denominades teoria econòmica de l'espai i de la ciència 

regional. 
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factors no pot ser exhaustiva, atesa la varietat i tipologia d'empreses existents i 

les pretensions de cadascuna d'elles,
2
 però sí que ha de donar-nos una idea de 

la importància que suposa la decisió de localització. Nosaltres hem optat per 

presentar una proposta sintètica basada en l'enumeració suggerida per 

Fernández Pirla (1981). En aquesta línia, els factors condicionants de la 

localització empresarial més rellevants serien els que a continuació detallem. 

 

1. Proximitat al mercat de consum o de venda del producte acabat. Com 

més a prop s'estiga de la clientela que consumeix el producte més fàcil 

serà gaudir de l'avantatge de subministrar aquests productes a un cost 

menor i amb major rapidesa que les empreses situades en localitzacions 

més allunyades. Aquest factor pot ser de summa rellevància en 

indústries on fer arribar la mercaderia al mercat en el temps oportú i 

amb el menor cost possible és vital, com passa en el negoci dels forns. 

2. Proximitat al mercat d’abastiment de factors productius i la naturalesa, 

disponibilitat i ubicació de les fonts d'aquests factors. L'oportunitat de 

l'estudi d'aquest factor deriva de la seua rellevància per raons de costos, 

qualitat de l'input i fiabilitat dels subministraments. D'aquesta manera, 

a més de valorar la disponibilitat i fiabilitat de matèries primeres a un 

cost adequat, es valorarà la disponibilitat i costos de la mà d'obra, el 

subministrament de components, aigua, energia, etc. Així, per exemple, 

la indústria agroalimentària sol situar les plantes transformadores prop 

de les plantacions agrícoles o la indústria conservera localitza les 

factories prop dels ports que subministren el peix. 

3. Els costos i disponibilitat de transport. S'analitzarà la disponibilitat de 

diferents mitjans de transport i el cost d’aquests tant en relació al seu 

vessant fix (càrrega, descàrrega i transbord) com a variable (segons els 

diferents recorreguts, el volum o el pes de la càrrega). 

4. La  disponibilitat, qualitat i el cost dels terrenys i edificacions. En aquest 

apartat, a més del preu que cal satisfer per l'adquisició o utilització d'un 

terreny o una construcció, es considerarà l'existència d'infraestructures 

(energètiques, viàries, de comunicació, etc.), la topografia i el que 

estableixen les normatives d'ordenació territorial que emanen de les 

diferents administracions en relació a la qualificació dels sòls. Serà 

                                                 
2En termes generals l'objectiu de la decisió de localització per a una planta industrial se centra a 

minimitzar costos, mentre que per a una activitat comercial o de serveis sol ser maximitzar 

ingressos. 



212 Organització d’empreses 

 

 

convenient estudiar totes les dimensions del sòl requerides per cobrir 

tant les necessitats actuals com les expectatives de creixement futur.    

5. Les possibilitats de finançament oferides por una determinada 

localització, considerant el cost  i disponibilitat de serveis financers i 

l'accés a aquests. 

6. Els elements de naturalesa jurídica, fiscal i social que afecten la 

localització. En el pla jurídic es valorarà la seguretat jurídica de la zona 

així com la normativa laboral, mercantil o mediambiental que poden 

afectar el funcionament de l'empresa. En el pla fiscal s'analitzarà 

l'estructura impositiva i les possibilitats d'obtenir deduccions, 

bonificacions o exclusions en el pagament de determinats impostos. 

Finalment, també és pertinent tenir en compte les condicions socials i 

culturals de la zona valorant el grau de conflictivitat social, els costums 

relatius al treball i al consum o el nivell cultural i formatiu existent. Cal 

notar que moltes d'aquestes condicions socials expliquen el 

comportament d'una col·lectivitat i poden influir en gran manera en la 

viabilitat d'un negoci. Així per exemple, si ens fixem en el 

comportament dels consumidors espanyols podrem observar que 

rarament s'aventuren a comprar en els establiments situats més enllà de 

la tercera planta d'un edifici comercial, per la qual cosa situar un negoci 

en la quarta planta pot ser catastròfic. 

7. Les condicions ambientals. En aquest apartat es tindria en compte 

aspectes tan diversos com les condicions climàtiques, les possibilitats 

de subcontracta i la disponibilitat de  serveis auxiliars, les distàncies 

per traslladar-se al lloc de treball, l'oferta educativa i cultural o el grau 

d'industrialització de la zona. En moltes ocasions, aquests aspectes 

s'han obviat, quan en la pràctica són essencials en indústries com la 

turística o en les possibilitats d'atreure personal d'alta direcció. 

 

 Una vegada enumerats els factors que han de ser considerats en la decisió 

de localització, el pas següent serà procedir tant a la valoració quantitativa dels 

aspectes mesurables com a qualitativa dels trets intangibles. En aquest sentit, 

es faria una anàlisi quantitativa dels ingressos i els costos que es poden estimar 

tals com l'ingrés per vendes i el cost de transport, mà d'obra, construcció o 

impostos; i un estudi qualitatiu d'elements immaterials tals com les 

possibilitats de formació i preparació, condicions climàtiques, atributs estètics, 
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oferta cultural o potencial de vendes de la zona. La combinació d’aquests dos 

elements ens facilitarà l'elecció tant de la macrozona com de la ubicació 

específica. 

 

  Encara que aquests factors ens presenten una visió racional de les 

motivacions dels empresaris per instal·lar-se en una zona determinada, no hem 

d'oblidar que la importància de cadascun d'aquests ha variat molt en el temps i 

que depenen de les percepcions del decisor i de les seues rigideses i 

limitacions en l'obtenció i ús de la informació necessària. En aquest sentit, un 

xicotet empresari que no té de dades relatives a les diferents alternatives de 

localització tendeix a localitzar-se a la seua zona de residència sense moltes 

més consideracions. Per contra, una gran empresa que pot obtenir informació a 

través d'estudis rigorosos i té mes recursos pot prendre en consideració moltes 

més alternatives. 

 

 Tenint en compte tot el que s'ha dit, procedirem en l'epígraf següent, a 

realitzar una aproximació als models de localització més elementals. D'aquesta 

manera presentarem, en primer lloc, un model que es fonamenta en el càlcul 

dels costos derivats de l'emplaçament triat, per seguidament abastar altres tres 

que introdueixen aspectes relacionats amb el mercat i, finalitzarem, un que 

realitza una valoració qualitativa dels factors que hem comentat en aquest 

epígraf.  

 

6.3. UNA PRIMERA APROXIMACIÓ ALS 
MODELS DE LOCALITZACIÓ EMPRESARIAL 
 

 El primer model que estudiarem és el model de l’índex material de Weber. 

Es tractaria d'un model extremadament simple i abstracte que, per tant, es 

troba molt allunyat de la realitat. El seu objectiu és minimitzar els costos de 

producció i, especialment, els costos de transport. La seua rellevància deriva 

de ser un dels primers intents de resoldre el problema de la localització d'una 

planta industrial i de la seua influència en aportacions posteriors. Cal tenir 

present que la simplicitat del model emana de l'època en el qual es va 

formular. En aquells moments les característiques i costos dels mitjans de 

transport condicionaven molt la decisió de localització i, a més, les empreses 
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solien tenir una única planta amb el que la localització de la planta i de 

l'empresa equivalia al mateix. 

 

 Sota la hipòtesi d'homogeneïtat espacial, el model pretén determinar la 

localització òptima en el cas que l'empresa utilitze un sol input adquirit en el 

lloc O i que fabrique un sol producte que ven en la ubicació D situat a una 

distància de L quilòmetres del punt d'aprovisionament O. 

 

 Segons aquests supòsits, el plantejament gràfic dels costos de transport 

seria el següent: 

 

Figura 6.3.1. Costos de transport d'inputs i outputs 

 

DISTÀNCIA (L) PUNT
D’APROVISIONAMENT

PUNT DE

MERCAT

C1=t1·m1·x

C2=t2·m2·(L-x) 

COSTOS DE

TRANSPORT
C=C1+C2

COSTOS DE

TRANSPORT

O D

 

 

 On: 

- m1 representa el volum en unitats físiques (tones, quilos, grams,…) 

d'input necessàries per obtenir m2 unitats físiques d'output. 

- t1 indica el cost pel transport d'una unitat física d'input al llarg d'un 

quilòmetre. 

- t2 es refereix al cost pel transport d'una unitat física d'output al llarg 

d'un quilòmetre. 

- x ens indica la localització òptima de la unitat productiva en 

quilòmetres des del punt d'aprovisionament O. 

 

 Segons l'indicat, l'equació del cost total de transport d'input “C1” des del 

punt d'aprovisionament fins a la localització òptima de la planta vindrà 

expressada en funció del cost unitari de transport, la quantitat transportada i la 

distància a recórrer. Això és: C1 = t1m1x. 
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 D'igual forma, el cost total de transport de l'output  “C2” vindrà donat per: 

 C2 = t2m2(L-x) 

  

 I, per tant, la recta de cost total seria C = C1 + C2. En conseqüència, el 

pendent d'aquesta recta vindrà condicionada pels pendents de les rectes de 

costos de l'input i de l'output de tal manera que es poden donar les següents 

circumstàncies: 

 

1) Que t1m1> t2m2. En aquestes condicions, la ubicació òptima es trobarà 

en el punt d'aprovisionament on obtindrem el mínim dels costos totals. 

2) Que t1m1< t2m2. En aquest supòsit, la ubicació òptima estarà en el punt 

de mercat en aconseguir-se el mínim en aquesta localització. 

3) Que t1m1= t2m2. En aquest cas, la recta de costos totals C és paral·lela a 

l'eix d'abscisses (situació recollida en la figura 6.3.1), no tenint mínim 

i, per tant, dins de l'espectre considerat a la recta OD, serà indiferent on 

es localitze la unitat productiva. 

 

 Si a més considerem que els costos unitaris de transport d'inputs i outputs 

són iguals (t1=t2), llavors la comparació dels pendents es limita a confrontar les 

quantitats m1 i m2, apareixent el denominat “índex material de Weber” 

l'expressió del qual ve donada pel següent quocient: IM = m1/m2. 

 

 Igual que ocorria en el cas anterior, poden donar-se tres circumstàncies: 

 

1)  Que IM > 1. En aquest cas, l'input pesa més que l'output i, per tant, 

convé localitzar la unitat productiva en la font d'aprovisionament. 

2)  Que IM < 1. Aquí, per contra, el pes de l'output és major, per la qual 

cosa interessa situar la unitat productiva en el punt de mercat o venda 

del producte. 

3)  Que IM = 1. En aquestes condicions, cada unitat física d'input genera 

una unitat d'output pel que és indiferent localitzar-se en qualsevol punt 

de la recta OD. 

 

 Aquest model inicial pot ampliar-se afegint costos fixos de transport o 

considerant que els costos de transport no es comporten de manera lineal. En 



216 Organització d’empreses 

 

 

aquest últim supòsit, la corba de costos totals podrà presentar un mínim entre 

els punts O i D, que es podrà obtenir recorrent al càlcul marginal. 

 

 Altres models de Weber serien el model de les isodapanes o línies d'igual 

cost i el model del triangle de Weber. El model de les isodapanes genera línies 

que recullen aquelles localitzacions geogràfiques amb idèntic cost per a una 

determinada combinació del factor considerat com a crític en el càlcul del cost 

(transport). La isodapana més interior ens indicaria els llocs on establir 

l'empresa. El model del triangle de Weber ofereix, per la seua banda, la 

possibilitat d'ampliar el nombre d'inputs i outputs a més d'un. En concret, el 

problema original que resol és el de la ubicació d'una explotació que utilitza 

dues inputs de diferent procedència geogràfica i obté un sol output que es 

vendrà en un punt diferent del dels aprovisionaments, considerant la tarifa de 

transport la mateixa per qualsevol ben transportat. 

 

  Combinant aquests dos models es permet introduir altres factors 

determinants de la localització com són el cost de la mà d'obra o les economies 

d'aglomeració, obtenint models més sofisticats com el model de la isodapana 

crítica. 

 

 A partir dels anys trenta i quaranta del segle XX els canvis en l'entorn 

comencen a repercutir en les pautes de localització de les empreses ja que el 

cost de transport deixa de ser el factor més important adquirint rellevància en 

la teoria de la localització altres factors relacionats amb el mercat. 

 

 En aquest sentit, el model de Behrens fa una anàlisi crítica de Weber 

contemplant la localització com un problema de rendibilitat que recull tant els 

costos dels mitjans de producció com les qüestions derivades de les vendes, 

buscant la ubicació òptima o satisfactòria en funció dels ingressos i de les 

despeses. Des d'aquesta perspectiva, considera que les possibilitats de vendes 

de les diferents localitzacions no són iguals i, per tant, elimina la hipòtesi 

d'homogeneïtat espacial en la qual se sustentava el model de Weber. 

 

 Considera que els factors productius no es disposen en quantitats i qualitats 

discrecionals i als mateixos costos. Per això, caldrà valorar tant la quantitat i 

qualitat dels factors disponibles en una localització com els costos d'adquisició 
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dels factors necessaris. Aquests elements vindran fortament influenciats pel 

nombre d'oferents, la intensitat de la competència que es disputa aquests 

factors i per les subvencions públiques associades a l'oferta de factors. 

 

 Quant al potencial de vendes, s'hauria de valorar els ingressos que es poden 

aconseguir sobre la base de la quantitat de vendes possibles i el preu que es pot 

aplicar. En aquest cas, els factors determinants del potencial de vendes serien 

la demanda, el poder adquisitiu, la competència i el suport estatal a les vendes. 

 

 La consideració d'aquest potencial de vendes introdueix la noció de les 

àrees de mercat. Aquestes àrees són espais geogràfics o territoris on els seus 

habitants realitzen les compres en els establiments comercials que 

competeixen entre si. Aquest nou concepte dóna peu al desenvolupament dels 

denominats models o fórmules de Reilly i Converse. 

 

 Aquests autors es recolzen en la idea que els establiments comercials dels 

nuclis de població grans són més atractius que els de els nuclis de població 

petits, per la qual cosa aquests últims perden part de la seua activitat comercial 

a favor dels situats en ciutats grans. Aquesta atracció serà major com més gran 

siga la importància de la compra a realitzar i més elevada siga la renda del 

possible comprador. 

 

 Sota aquesta premissa, Reilly va estudiar l'atracció que les grans ciutats 

exerceixen sobre el comerç minorista desenvolupat en les poblacions més 

xicotetes, establint el seu model  en els següents termes: suposem una ciutat 

intermèdia C, separada de dos nuclis de població majors A i B per una 

distància DA i DB i amb poblacions de  PA i PB respectivament. Si el percentatge 

de compres que els habitants de C realitzen en A (VA) i en B (VB) augmenta 

amb el nombre d'habitants de la ciutat atraient i disminueix amb la distància a 

la localitat de possible atracció,
3
 es pot establir l'expressió matemàtica 

representada en la figura 6.3.2:  

 

 

 

 

                                                 
3 VA + VB = 1 
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Figura 6.3.2. Model de Reilly 
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 On el paràmetre N reflecteix la intensitat de l'atracció comercial en funció 

de la població i M la intensitat de l'atracció en funció de la distància. 

Experimentalment
4
 es va comprovar que N = 1 i que M = 2. D'aquesta forma 

queda definida l'anomenada llei de gravitació del comerç al detall que 

s'enuncia en els següents termes: L'atracció comercial que exerceixen dues 

ciutats respecte a una intermèdia de menor dimensió és directament 

proporcional a les seues poblacions i inversament proporcional al quadrat de 

les distàncies. 

 

 Per la seua banda Converse, a partir del plantejament de Reilly, va estudiar 

la problemàtica de la pèrdua de vendes d'articles no corrents d'una població 

concreta (B) a favor d'una altra localitat propera a ella de major dimensió (A). 

Els seus treballs li van portar a plantejar el model que es representa en la figura 

6.3.3: 

Figura 6.3.3. Model de Converse 
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 On DAB és la distància entre les dues localitats i 4 representa l'anomenat 

factor d'inèrcia quan la distància es mesura en milles. Se sol prendre el valor 

6,5 quan la distància s'expressa en quilòmetres. 

                                                 
4Els valors 1 i 2 són aproximats. A més, altres investigacions empíriques posteriors van revelar 

que els exponents 1 i 2 poden adquirir valors diferents en considerar altres factors no inclosos en 

l'equació original. 
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 La consideració d'aquests plantejaments ens permet delimitar les àrees 

comercials en determinar els punts on és igual l'atracció entre dues ciutats. És 

a dir, es pot determinar els límits de les zones d'influència de cada ciutat 

calculant el punt on VA = VB, tal com es mostra a continuació: 
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 Sent DA i DB el límit d'influència de cada ciutat considerada. 

 

 Per acabar presentarem el model qualitatiu per punts
5
 que consisteix a 

establir una llista dels principals factors determinants d'una localització i 

assignar-los valors i ponderacions d'acord a la importància que li atribueix 

l'avaluador. Es triarà aquella localització (L) que aconseguisca una major 

qualificació segons la següent fórmula: 

 

 

 

 Sent fi el valor que s'adjudica a cadascun dels factors considerats (1, 2, 3, 

4,….) i wi la ponderació que se li atorga, que la seua suma total serà la unitat. 

 

 Com ja hem comentat a l'inici de l'epígraf les tècniques enumerades són, 

probablement, les més senzilles que es poden utilitzar en l'àmbit de la decisió 

de la localització. Al costat d'elles, també es pot recórrer a tècniques més 

                                                 
5Dins d'aquesta categoria destaca el model de Nelson. En ell es proposa una llista exhaustiva de 

factors que afecten la localització però es qualifiquen de manera qualitativa (excel·lent, bé, 

regular, mediocre), sent Kotler (1965) qui proposa fer-ho quantitativament (de 0 a 4). 
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sofisticades com els arbres de decisió, les anàlisis de regressió, el mètode del 

transport o el mètode de simulació. 

 

6.4. LA GRANDÀRIA DE L'EMPRESA 
 

 L'estudi de la grandària o dimensió de l'empresa, igual que la decisió de 

localització, presenta un elevat interès per les seues repercussions 

estratègiques. En aquest sentit, pot tenir una forta influència en la funció de 

costos de l'empresa i, per tant, en la rendibilitat a llarg termini, és una possible 

font d'avantatges competitius i, com veurem en el capítol 8, té certa 

transcendència en el disseny i funcionament de l'estructura organitzativa. A 

més, pot configurar-se com un factor d'identificació empresarial que ens 

permet crear tipologies per realitzar comparacions entre organitzacions.  

 

 Encara que intuïtivament la grandària es presenta com un concepte fàcil de 

definir, tothom se sent capacitat per dir si una cosa és gran o petita,  la veritat 

és que és extremadament difícil de delimitar amb rigor pel fet que l'activitat de 

l'empresa està afectada per múltiples aspectes de diferent naturalesa. Així, 

malgrat que alguns autors simplifiquen la qüestió referint-se a la dimensió de 

l'empresa com la grandària física de les seues explotacions, la majoria posa 

l'accent en el fet que la grandària ve establida per la capacitat estructural de 

l'empresa, que es manifesta en diverses facetes diferents (tècniques, financeres, 

comercials…) i que està condicionada indirectament per la tecnologia, que 

determina el volum de capital necessari o la plantilla de personal, i pel mercat 

al qual van dirigits els seus productes, que defineix la funció de demanda a la 

qual s'enfronta el projecte empresarial. 

 

 Les facetes o aspectes de les quals  emanen les diferents manifestacions de 

la dimensió de l'empresa se solen agrupar en quatre grups: tècnics, financers, 

comercials i d'administració. Per això, els mètodes de mesurament de la 

grandària de l'empresa haurien de combinar aquests aspectes per a poder 

determinar la verdadera complexitat. Passem, a manera d'exemple, a enumerar 

breument les facetes que se solen considerar en cadascun d'aquests criteris. 
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1. Des del punt de vista tècnic es parla de dimensió en relació amb els 

següents atributs: 

- L’import, en termes físics o monetaris, de l'equip productiu de qué 

disposa una empresa. 

-  El volum de producció obtingut mesurat en termes físics o 

monetaris. 

- El valor afegit generat per l'empresa. 

-  El volum de factors de producció utilitzats, bé en termes físics, bé en 

termes monetaris. 

- El nombre d'empleats.  

 

2. Des del punt de vista financer se solen considerar atributs com: 

- L’import de capital disponible. 

- Els recursos aliens i possibilitats d'endeutament. 

- Els recursos propis (capital + reserves). 

- El cash-flow o flux de tresoreria per període. 

- Els beneficis bruts. 

 

3.  Quant a la perspectiva comercial cal considerar: 

- El volum de vendes, tant en termes físics com monetaris. 

- La quota de mercat o percentatge de participació en aquest. 

 

4.  Finalment, l'estudi de la complexitat administrativa ens donarà una idea 

de la seua dimensió. En aquest sentit, l'augment en el volum dels 

aspectes tècnics, financers i comercials porta aparellats canvis 

importants en els estils de direcció i/o en l'estructura organitzativa 

(aparició de staffs, augment del grau de descentralització, transició 

d'una estructura a una altra…). 

 

 Evidentment, com més gran siga el valor que aconseguisca el factor 

considerat, major serà la dimensió que se li pot atribuir a l'empresa. 

 

 Noteu que cadascun d'aquests criteris definitoris de la grandària, 

considerats individualment, presenten un elevat grau de relativitat i ens pot 

portar a conclusions diferents en representar distintes manifestacions de la idea 

de dimensió. Això és així perquè, tal com apunten Castillo i Olea (1992): 
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a) Ens proporcionen mesures parcials de la dimensió, ja que graduen 

facetes específiques de l'empresa. 

b) La importància de cada criteri dependrà molt del tipus d'empresa, el 

sector d'activitat, el grau de capitalització o la complexitat tècnica i 

administrativa d’aquesta. 

c) Hi ha facetes que guarden relacions directes o inverses entre si. En 

aquest sentit, la inversió en equip productiu té relació directa amb el 

volum de producció obtingut però, en ocasions, inversa amb el nombre 

d'empleats, per la qual cosa podem obtenir conclusions diferents sobre 

la grandària d'una empresa segons quin criteri de mesura s'adopte. 

d) Encara que s'està pretenent mesurar un element estructural, alguns 

criteris poden veure's modificats per circumstàncies conjunturals. 

Aquest seria el cas, per exemple, del volum de vendes o del nombre 

d'empleats que poden veure's fortament afectats en situacions de crisis. 

 

 Una manera de contemplar conjuntament totes les facetes que intenten 

concretar la dimensió de l'empresa podria ser la proposta per Bueno, Cruz i 

Duran (1992). Aquests autors resolen el problema construint un valor 

multicriteri que es calcularia per a cada empresa en particular i que 

contemplaria diversos aspectes individuals ponderats en funció de la seua 

importància relativa. La formulació d'aquest valor respondria a la següent 

expressió: 

 

 

 

 Sent: 

VM: el valor multicriteri. 

Ci: el valor obtingut per l'empresa en el criteri i. 

Wi: la ponderació del criteri i. 

 

 Aquest valor ens permet obtenir una classificació de les empreses segons 

que siguen grans, mitjanes o petites. Ara bé, malgrat aquest esforç de 

classificació, cal tenir molt present que la qüestió de la grandària en 

l'administració d'empreses no és tant determinar si una organització té una 
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dimensió gran o petita com d'establir si aquesta dimensió és apropiada o 

errònia. 

 

 La reflexió anterior ens porta a plantejar-nos l'existència o no d'una 

dimensió òptima, entesa aquesta com aquella que permet a l'empresa ser la 

més eficient tenint en compte les circumstàncies a les quals s'enfronta. 

 

 Sota la perspectiva de la teoria econòmica sí que seria possible determinar 

aquesta dimensió òptima. Es tractaria de concretar la grandària que permet 

tenir una funció de producció que genere els costos més reduïts i uns beneficis 

superiors als de la competència. 

 

 En aquesta línia, la dimensió seria estimada a partir de l'anàlisi dels costos 

totals, els costos mitjans i els costos marginals. L'òptim tècnic de l'empresa 

s'obtindria per a aquell volum de fabricació en el qual s'aconsegueix el mínim 

de la funció de costos totals mitjans (costos totals mitjans = costos marginals). 

No obstant això, atès que la pretensió de l'empresa és maximitzar el benefici, 

haurà de produir aquell volum en el qual es maximitze el rendiment. Això és, 

haurà de produir aquella quantitat en la qual el preu iguale el cost marginal 

(eixida òptima). Lògicament, la millor situació seria aquella en la qual  l'òptim 

tècnic coincideix amb la eixida òptima, ja que s'aconseguirien els beneficis 

màxims amb els costos mitjans mínims (firma representativa). 

 

 En conseqüència, i segons aquest plantejament, sempre que la funció de 

costos totals mitjans presente un mínim, hi ha una dimensió òptima. No 

obstant això, cal tenir en compte que aquest plantejament es basa en unes 

premisses bastant restrictives (s'aplica a un sol producte, preus constants, 

coneixement perfecte de la situació…). A més, només té en compte aspectes 

tècnics de la grandària, despreciant els factors financers, comercials o 

organitzatius que també la condicionen. En realitat, en la pràctica no hi ha una 

sola dimensió adequada. De fet, en una economia real podem trobar grans i 

petites empreses que conviuen i es complementen. En tot cas, tant la gran 

empresa amb les seues economies d'escala, el seu major poder de negociació i 

de mercat o la seua major rigidesa i costos de coordinació, com la petita 

empresa amb les seues dificultats per accedir al finançament, la seua petita 

quota de mercat o la major flexibilitat decisòria i menors costos de 
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coordinació, presenten avantatges i inconvenients que cal ponderar a l'hora de 

prendre les decisions relatives a la grandària. 

 

 Per tant, per a concloure podem afirmar que la dimensió adequada 

dependrà de les motivacions de l'empresa i les circumstàncies de l'entorn que 

propiciaran o inhibiran possibles processos de creixement. Des d'aquesta 

perspectiva, el  creixement empresarial, entès com un increment de la 

grandària de l'empresa, pot venir motivat per  dues grans raons: El compliment 

dels objectius del grup directiu i per la necessitat d'adaptació a l'entorn. 

 

 El primer motiu, l'assoliment dels objectius del grup directiu, se sol activar 

en la mesura en què aquests tenen el poder decisori en l'empresa. Com es va 

comentar en el capítol 5, el creixement es troba correlacionat amb les 

prestacions econòmiques i personals que els directius esperen percebre, per 

això tendeixen a impulsar processos d'augment de grandària. Òbviament, 

aquesta pretensió hauria d'estar limitada per l'objectiu general de 

supervivència. 

 

 Quant a la segona motivació, cal trobar-la en la tendència de l'empresa a 

desenvolupar innovacions que eviten la degradació del sistema, atenent o 

creant demandes al mercat. Aquestes innovacions es traduiran en una major 

dimensió tècnica, financera, comercial i organitzativa que tendirà a garantir la 

persistència de l'empresa (entropia negativa). 

 

 Per acabar el capítol, en l'epígraf següent anem a tractar la problemàtica de 

la dimensió i l'ús i els seus efectes sobre el benefici empresarial. Tinguem en 

compte que el benefici és un objectiu rellevant en la mesura en què és una 

condició necessària per garantir la supervivència de l'empresa i per poder 

sostenir el creixement desitjat. 
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6.5. DIMENSIÓ, ÚS I PALANQUEJAMENT 
OPERATIU 
 

 Normalment, l'empresa tractarà de produir la quantitat de producte que el 

mercat li demane. Però com la demanda no sol ser constant, és convenient 

diferenciar entre els conceptes de dimensió i ús. En aquest sentit, la dimensió 

de l'empresa representarà la capacitat màxima de producció, mentre que l'ús 

indicarà el grau en què aquella dimensió està sent utilitzada. En conseqüència, 

per variar el volum de producció no serà necessari alterar la dimensió de 

l'empresa. Simplement es pot utilitzar la capacitat ociosa. 

 

 No obstant això, cal tenir present que la capacitat màxima de producció 

implicarà suportar unes càrregues fixes que no descendeixen pel fet de reduir 

el volum produït, la qual cosa provoca certes rigideses en el funcionament de 

l'empresa. Per això, quan la dimensió no coincideix amb l'ús una part d'aquests 

costos fixos es reflectiran en costos de no utilitzar la capacitat productiva o 

costos d'inactivitat i l'altra es traduiran en els costos fixos realment utilitzats 

per a obtenir la producció. Si els costos d'inactivitat són zero, els costos fixos 

coincidiran amb els costos fixos utilitzats. Si, per contra, la capacitat 

productiva no està sent utilitzada gens, els costos fixos coincidiran amb els 

d’inactivitat. Així, quan la previsió de la demanda és elevada, es pot triar una 

dimensió gran que ens permeta, en cas que es complisca, reduir els costos 

unitaris i fer front als futurs increments de la demanda. Però si la previsió és 

errònia, l'empresa es trobarà amb un excés de capacitat de producció que li 

farà incórrer en uns elevats costos d'inactivitat. Per contra, si l'empresa es 

decanta per una dimensió menor a les expectatives de mercat, suportarà menys 

costos fixos i serà més difícil incórrer en costos d'inactivitat, però si la 

demanda augmenta, s'incorrerà en costos d'oportunitat per no poder atendre tal 

increment i en costos d'obsolescència com a conseqüència de l'ús intensiu dels 

factors fixos. En aquest sentit, el repte consisteix a trobar un equilibri entre els 

riscos derivats de la dimensió gran i de la petita. Noteu que aquesta 

problemàtica és vital en sectors afectats per cert grau d'estacionalitat com pot 

ser el sector hoteler. L'ideal en aquest cas seria trobar una dimensió que no 

siga excessivament onerosa en temporada baixa però que puga aprofitar 

l'increment de la demanda en temporada alta. 
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 D'acord amb el que hem exposat, un increment en el nivell d'ús augmentarà 

la utilització de la capacitat disponible, fet que contribuirà a reduir els costos 

mitjans i incrementar el benefici en distribuir els costos fixos entre una major 

quantitat de producció. Per això, és necessari fer notar que caldrà vendre un 

nombre mínim d'unitats per a cobrir els costos fixos, a més dels variables 

generats, i no tenir pèrdues. La relació que s'estableix entre ús i beneficis rep el 

nom d'anàlisi de cobertura i al volum de producció i vendes que equilibra 

ingressos i costos totals (fixos més variables) es denomina “punt mort” o 

“llindar de cobertura”. El seu càlcul es faria de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sent: 

Bº = beneficis d'explotació (abans d'interessos i impostos). 

IT = ingressos totals. 

CT = cost total. 

CF = costos fixos. 

CVM = costos variables mitjans o unitaris. 

P =  preu unitari. 

Q = volum d'operacions previst per al període considerat. 

Q
*
 = punt mort. 

Marge de cobertura = aportació al benefici de cada unitat produïda i 

venuda. 

 

 La figura 6.5.1  ens dóna una idea del concepte de punt mort si considerem 

que les funcions d'ingressos i costos totals són lineals. Com es pot observar, a 

l'esquerra del punt mort s'obtenen pèrdues, mentre que els volums de 

producció i vendes generats a la dreta d'aquest punt es tradueixen en beneficis. 

 

 

cobertura de marge

CF

CVM

CF* =
P

=Q
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Figura 6.5.1. Punt mort 
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 En el gràfic es pot apreciar que la relació entre beneficis i ús estarà 

fortament influenciada per la participació dels costos fixos en la configuració 

dels costos totals. Així, com més gran siga el cost fix, o inversió en elements 

fixos, majors seran els efectes dels canvis en el volum d'operacions sobre el 

benefici, generant-se un efecte palanca. Aquets relació existent entre el grau 

d'ús i el benefici de l'empresa es denomina palanquejament operatiu.
6
 Això és, 

es una relació que estableix la capacitat que té l'empresa d'utilitzar els costos 

d'operacions fixos per a augmentar al màxim els efectes dels canvis de les 

vendes en el benefici. 

 

 L'impacte dels costos fixos sobre el benefici d'explotació davant de canvis 

en el volum d'operacions s'avalua a través d'una eina denominada grau de 

palanquejament operatiu (GPO), l'expressió algebraica del qual és la següent:  

 

 

 

 

 

 

  Com es pot apreciar, una empresa només pot presentar palanquejament 

operatiu si té costos fixos (palanca), de tal manera que un augment o 

disminució de les operacions donarà lloc a un increment o disminució del 

benefici en una proporció major. Així, per exemple, si el GPO per a un 

                                                 
6 El palanquejament en termes generals fa referència a la major amplitud que s'aconsegueix en el 

resultat d'una variable com a conseqüència d'una petita variació en una altra. 
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determinat volum de producció i venda és igual a 2, voldrà dir que si 

augmentem el volum d'operacions Q en un 1%, el benefici s'incrementarà en 

un 2%. En conseqüència, el grau de palanquejament operatiu ens mesurarà la 

sensibilitat del benefici davant variacions en el volum d'operacions i, per tant, 

serà diferent segons la quantitat de producció i venda que es considere de 

partida. 

 

 Noteu que els comentaris fets fins al moment sobre el palanquejament 

operatiu han estat realitzats suposant que els costos mitjans variables no es 

modifiquen. No obstant això, no resulta desgavellat pensar que quan una 

empresa fa una inversió que es tradueix en un increment dels costos fixos (en 

tecnologia productiva, per exemple), pot aconseguir que alguns costos 

variables, com la mà d'obra directa, també es reduïsquen, cosa amb la qual 

s'aconsegueix que l'efecte sobre el benefici siga encara major, repercutint no 

només en termes relatius sinó també en valors absoluts. La figura 6.5.2 tracta 

de mostrar aquesta   situació. 

 

Figura 6.5.2. Dimensió i apalancament operatiu 

 

DIMENSIÓ 1

CF1<CF2

DIMENSIÓ 2

Q1
*<Q2

* GPO1<GPO2
 

 

 Com es pot apreciar, un increment dels CF pot traduir-se en una reducció 

del pendent dels CT en reduir el pendent dels CV, la qual cosa es materialitza 
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no només en uns majors efectes percentuals sobre el benefici sinó també en 

uns majors efectes absoluts sobre aquell. 

 

 En definitiva, el GPO pot considerar-se com una mesura del risc potencial 

que suporta l'empresa per haver triat una dimensió determinada que va a 

generar una incertesa inherent en les operacions físiques de l'empresa. Així, a 

major grandària, majors costos fixos i major punt mort, la qual cosa implica 

assumir major risc, ja que és més difícil aconseguir el punt en el qual l'empresa 

comença a obtenir beneficis. Però d'altra banda, es justifica l'assumpció 

d'aquest risc sobre la base dels rendiments incrementats que s'esperen obtenir a 

mesura que augmenta el grau d'ús. No és, per tant, un valor que ens indique 

alguna cosa bona o roïna, sinó que ens dóna una visió dels beneficis 

operacionals que es poden aconseguir en el supòsit d'un comportament 

favorable de les vendes i de les pèrdues que implicaria una determinada 

estructura de costos en el cas d'un baix nivell de venda. En tot cas, el 

mesurament del grau d'apalancament introdueix la idea, no poc rellevant, que 

el nivell de risc que es considera assumible va a ser una variable important a 

l'hora de determinar la grandària de l'empresa. 
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ACTIVITATS D'AUTOAPRENENTATGE  
 

1. Ompliu els següents espais numerats amb els conceptes explicats en el 

capítol. 

 

      
2 

           

  
1 

          
4 

    

1 
                 

                  

         
2 

        

         
  

       

3 
              

 
  

        
4 

      
5 

  

         
 

        

        
3 

         

 
5 

                

                  

                  

                  

                  

 

HORITZONTALS: 

1. Quan l'empresa procedeix a realitzar les seues activitats en diverses 

plantes més o menys disperses, es diu que ha dut a terme una 

……………… geogràfica. 

2. Criteri que ajuda a determinar la grandària d'una empresa i que recull, 

entre altres, aspectes com el volum de producció o el nombre 

d'empleats. 

3. Economies que es deriven del progrés de la regió on se situa 

l'empresa. 

4. La relació que s’estableix entre ús i beneficis rep el nom d’análisi de 

... 

5. Costos en què s'incorre per tenir una capacitat de producció superior a 

la demanda. 
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VERTICALS: 

1. Des del punt de vista gràfic, els volums de producció i venda generats 

a l'esquerra del punt mort es traduiran en ………….. 

2. Teoria que estudia la problemàtica relativa a on situar l'empresa. 

3. El grau de palanquejament operatiu pot considerar-se una mesura del 

……………. 

4. Factor de localització que té en compte aspectes com les condicions 

climàtiques o l'oferta educativa d'una zona. 

5. Autor que va estudiar l'atracció que les grans ciutats exerceixen sobre 

el comerç minorista de les poblacions més petites. 

 

Sol.: Horitzontals: (1) Desconcentració, (2) Tècnic, (3) Urbanització, (4) 

Cobertura, (5) Inactivitat. Verticals: (1) Pèrdues, (2) Localització, (3) Risc, (4) 

Ambientals, (5) Reilly.  

 

 2. Indique si les següents afirmacions són verdaderes o falses: 

 

1. __Les decisions de localització i grandària poden catalogar-se com a 

decisions operatives a curt termini. 

2. __La desconcentració horitzontal implica substituir una única unitat 

productiva per diverses situades en diferents localitzacions de 

manera que cadascuna reproduïsca totes les fases del procés 

original. 

3. __La localització d'una planta depèn en exclusiva dels costos de 

transport d'inputs i outputs. 

4. __El model de l'Índex Material de Weber es recolza en la hipòtesi 

d'homogeneïtat espacial. 

5. __Segons el model de Behrens els factors productius estan 

disponibles en quantitats i qualitats discrecionals i als mateixos 

costos. 

6. __Reilly i Converse defensen la idea que els centres comercials 

situats en nuclis de població petits són més atractius que els situats 

en nuclis grans. 

7. __La relativitat dels criteris que defineixen la grandària emana, 

entre altres coses, de les relacions directes o inverses que 

s'estableixen entre els factors que intenten mesurar-ho. 
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8. __Segons la Teoria Econòmica, sempre que la funció de costos 

totals mitjans presente un mínim, hi haurà una dimensió òptima. 

9. __Els costos d'oportunitat són aquells en els quals s'incorre per tenir 

una dimensió que no permet atendre els augments de la demanda. 

10. __El punt mort fa referència a aquell volum de producció i 

vendes que equilibra ingressos i costos fixos. 

11. __El palanquejament operatiu només té sentit si hi ha costos 

fixos. 

 

Sol.: (1) Falsa, (2) Verdadera, (3) Falsa, (4) Verdadera, (5) Falsa, (6) Falsa, (7) 

Verdadera, (8) Verdadera, (9) Verdadera (10) Falsa, (11) Verdadera. 

 

 3. Busqueu informació sobre Inditex i Ford i indiqueu quins factors són 

més rellevants en la localització dels seus establiments de venda (Inditex) i 

Factories (Ford). 

 

 4. Resoleu els següents problemes. 

 

1. L'empresa “BOLUXSA” dedicada a la fabricació i venda de bosses de 

mà de pell vol establir una fàbrica per subministrar els seus productes a la 

distribuïdora que té a Alacant. La pell que utilitza per a la fabricació de les 

seues bosses de luxe ho subministra una empresa extremenya situada en la 

localitat d'Aldeacentenera a 650 km d'Alacant. Tenint en compte que per a 

elaborar una bossa es requereix 0,6 m
2
 de pell i que per les característiques 

de l'input i de l'output el cost unitari de transport de la pell és de 2 cèntims 

de € per m
2
 i quilòmetre, mentre que el de les bosses és de 10 cèntims de € 

per unitat i quilòmetre, determineu la localització òptima de la fàbrica i el 

cost de transport en què s'incorre. 

 

Sol.: La factoria se situaria a Alacant i el cost total unitari de transport seria de 

780 cèntims de €. 

 

2. La coneguda multinacional de productes informàtics “Pear” està pensant 

obrir un megacentre comercial dels seus productes a la zona del sud-est 

d'Espanya. En l'actualitat la decisió de localització s'ha limitat a dues 

alternatives: Alacant amb una població de 330.000 habitants, i Múrcia, amb 
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400.000 habitants. Tenint en compte que l'elecció de la ubicació depèn de 

l'amplitud del mercat geogràfic que aconsegueix cada ciutat, que les dues 

ciutats disten 82 km i que a 50 km d'Alacant es troba Oriola, considerada 

per la multinacional com una localitat interessant per als seus negocis, 

determineu: 

 

a) Quin és l'atracció que l'àrea comercial d'Alacant i l'àrea comercial de 

Múrcia exerceixen sobre Oriola? 

 

Sol.: VA =2,96VB. L'atracció comercial dels establiments situats a Múrcia sobre 

els habitants d'Oriola és de 2,96 vegades l'atracció comercial que exerceixen 

els establiments d'Alacant. És a dir, per cada euro que els habitants d'Oriola 

gasten en comerços d'Alacant, en gasten 2,96 en comerços de Múrcia. 

 

 

b) Si suposem que el total de les compres realitzades pels habitants d'Oriola 

es distribueixen entre Alacant i Murcia, exclusivament, quin percentatge 

d’aquestes fan en cadascuna de les ciutats? 

 

Sol.: VA =74,75%; VB= 25,25% 

 

Els habitants d'Oriola realitzen el 74,75% de les seues compres a Múrcia i 

el 25,25% a Alacant. 

 

 

c) Determina el límit de les àrees comercials d'Alacant i Múrcia amb les 

dades anteriors. 

 

Sol: DMúrcia= 42,97 km;  DAlacant= 39,03 km 

 

3. Quin és el volum de vendes en béns ocasionals (articles no corrents) que 

la Vila Joiosa perd a favor d'Alacant si entre les dues ciutats hi ha una 

distància de 35 km i el nombre d'habitants és de 33.000 i 330.000 

respectivament?  
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Sol.: VA =0,34VB. Per cada euro en compres d'articles no corrents que fan els 

habitants de la Vila Joiosa en la seua localitat, gasten 0,34 euros a Alacant 

adquirint articles del mateix tipus. 

 

Si suposem que els habitants d'aquestes ciutats distribueixen les seues 

compres entre les dues, quin serà el % de compres en cadascuna de les ciutats? 

 

Sol.: VA =25,37%; VB= 74,63% 

 

Els habitants de la Vila Joiosa fan el 74,63% de les compres en béns no 

corrents en la seua localitat, i el 25,37% a Alacant. 

 

 

4. L'hotel Torre Platejada, de 250 habitacions, té una capacitat potencial 

anual de 182.500 places. El compte d'explotació de l'hotel per a l'any 2012 

és la següent: 

Ingressos per vendes   5.840.000 €. 

Costos variables   2.190.000 € 

Costos d'estructura   (costos fixos)     3.000.000 € 

Benefici d'explotació      650.000 € 

  

  Sabent que el nivell d'ocupació de l'any considerat ha estat del 80%, 

determineu: 

 

a) El volum d'operacions a partir del qual l'hotel comença a obtenir 

beneficis. 

 

Sol.: Q
*
= 120.000 places. S'obtindran beneficis des de la unitat 120.001. 

 

b) El grau de palanquejament operatiu de l'hotel per al volum d'operacions 

de l'any 2012 i l'efecte que tindria sobre els beneficis una reducció del 

nivell d'activitat del 10%. 

 

Sol.: GPO= 5,615. Si el nivell d'activitat disminueix un 10%, el benefici es 

reduiria en un 56,15% (10*5,615). És a dir, passarà de 650.000 € a 285.000 € 

produint-se una reducció de 365.000 € (∆B = ∆Q (P-CMV)). 
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DEL 
CAPÍTOL 
 

 Entendre els resultats que produeix la funció directiva d’organitzar. 

 Reconèixer la importància de la coordinació en tot grup organitzat i 

conèixer els diferents mecanismes de coordinació. 

 Saber identificar les diferents parts de l’organització i conèixer les 

seues funcions. 

 Conèixer i poder interpretar l’angle de control i la seua repercussió en 

l’estructura organitzativa. 

 Distingir entre les unitats de línia i les unitats de staff. 

 Conèixer que representa l’organigrama. 

 Saber diferenciar l’organització formal de la informal. 

 Conèixer els diferents fluxos que interrelacionen totes les parts d’una 

organització. 

 Poder distingir en una estructura característiques pròpies dels models 

organitzatius burocràtics (mecànics) i dels orgànics. 
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Un dels factors que influeixen en que una institució siga eficaç i eficient és, 

sens dubte, la seua estructura organitzativa. Per això, en aquesta part, tractarem 

les característiques, elements, dimensions i factors que han de tenir-se en 

compte quan ens plantegem dissenyar o redissenyar una estructura efectiva. 

 

 En el primer capítol ens centrarem a introduir el significat de l'estructura 

organitzativa i els seus fonaments bàsics, i en el capítol següent tractarem de 

descriure les dimensions, factors i formes organitzatives que poden utilitzar els 

directius per crear organitzacions congruents amb els objectius establits en 

l'estratègia de l'empresa. 

 

7.1 ESTRUCTURA DE L'ORGANITZACIÓ I 
MECANISMES DE COORDINACIÓ   
  

 L'estructura organitzativa pot definir-se, de manera senzilla, com el conjunt 

de relacions formals existents entre els diferents elements de l'organització. 

Com podem observar, aquesta definició es recolza en la idea de l'estructura 

planejada, i com indiquen Kast i Rosenzweig (1987), representa un intent 

conscient i deliberat per establir patrons de relacions entre els components 

encarregats d'aconseguir els objectius preestablits. 

 

 No obstant això, en les organitzacions hi ha interaccions entre els seus 

elements que no han sigut prèviament definides i que responen a necessitats 

personals. Això és el que se sol denominar estructura informal i que es 

materialitza que els membres de l'organització desenvolupen les seues pròpies 

relacions personals i grupals, creen normes i rols, es relacionen socialment, 

assumeixen cert status social i creen els seus propis canals de comunicació 

(Mayntz, 1966). 

 

 Evidentment, el disseny organitzatiu se centra en l'estructura formal ja que 

és en aquesta on els directius tenen capacitat decisòria. Però no pot obviar la 

influència de l'organització informal sobre la formal, ja que igual que pot 

potenciar la col·laboració entre grups o la transmissió d'informació rellevant, 

també pot interferir negativament en els interessos de l'empresa. Així, és 

important que els directius reconeguen la seua existència i busquen la 
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concòrdia entre les dues perquè l'aspecte informal recolze els objectius 

organitzacionals. Per això, el lector podrà apreciar que, encara que analitzem 

bàsicament l'aspecte formal de l'estructura, farem menció d’alguns aspectes 

informals que la poden condicionar. 

 

 Tot intent d'estructurar una organització exigeix aclarir, de manera 

simultània, dues qüestions bàsiques: la divisió del treball i la coordinació. 

 

 La divisió del treball depèn en gran mesura del sistema tècnic aplicat i 

busca augmentar l'eficiència en les labors realitzades. Això és, tota activitat 

empresarial serà descomposta en tasques d'execució i gestió que seran 

atribuïdes a uns llocs de treball concrets. És un procés bastant racional que 

exigeix l'especificació d'aquelles activitats imprescindibles per aconseguir els 

objectius, la seua agrupació en unitats lògiques i l'assignació a persones 

determinades. Aquest procés té una gran influència en la concepció global de 

l'estructura ja que condiciona el tipus i nivell d'interdependència existent entre 

les unitats  que realitzen les activitats principals de l'empresa. 

 

 En aquesta línia, Thompson (1967) identifica tres categories de tecnologies 

associades a uns tipus diferents d'interdependències. El primer tipus seria la 

tecnologia de mediació que dóna origen a les interdependències 

mancomunades que permeten als membres i unitats de l'organització funcionar 

amb certa autonomia. El segon tipus seria la tecnologia seqüencial que es 

tradueix en interdependències serials. És a dir, una activitat només té sentit 

perquè es fa abans o després d’una altra. Finalment, tindríem la tecnologia 

interactiva i les seues corresponents interdependències recíproques que 

comporten que les unitats actuaran segons la retroalimentació que s'obtinga de 

la tasca que s'està executant. 

 

 Des  d’aquesta perspectiva, l'agrupació de posicions que deriva de la divisió 

del treball es realitzarà per a minimitzar els costos de coordinació, tenint en 

compte que l'acoblament mancomunat implica el mínim d'interdependència 

entre les parts i en l'acoblament recíproc les interdependències aconsegueixen 

el màxim.  
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 Per la seua banda, la coordinació es presenta com un element un poc més 

abstracte ja que implica establir els mitjans de cooperació,  autoritat i uns 

altres tipus de relacions que permeten integrar el treball i assolir la coherència 

interna necessària per aconseguir els objectius fixats. Per això, aquests mitjans 

de coordinació han de considerar-se com els elements fonamentals de tota 

estructura. 

 

 Mintzberg (1984) distingeix sis mecanismes bàsics de coordinació que 

expliquen com les organitzacions coordinen el seu treball. Aquests són 

l'adaptació mútua, la supervisió directa i quatre tipus de normalització: dels 

processos de treball, dels resultats, de les habilitats o coneixements i de la 

ideologia. 

 

 L'adaptació mútua aconsegueix la coordinació del treball mitjançant el 

recurs de la comunicació entre persones. De vegades, aquest procés de 

comunicació es canalitza de manera formal, mentre que en altres casos 

simplement es produeix de manera espontània. És un mecanisme que implica 

que el control del treball passe a càrrec dels qui el fan i, ja que  intercanviaran 

informació en una posició d'igual a igual, requereix un mínim de coneixements 

comuns entre els interlocutors. Per les seues característiques, l'adaptació mútua 

permet respondre de forma flexible a les necessitats expressades durant 

l'execució del treball, sent imprescindible per a tractar les interaccions 

recíproques que es puguen generar. Encara que semble un recurs gratuït, la 

seua correcta aplicació no és barata, raó per la qual s’ha d'usar quan el valor 

que afegeix ho justifica. Serà necessari aconseguir un equilibri entre la 

flexibilitat que proporciona aquest mecanisme i el seu cost. Això sol donar-se 

en organitzacions senzilles on el nombre d'interaccions no són excessivament 

elevades o en situacions complexes que només serà possible resoldre a força 

d'acords mutus. Tingueu en compte que encara que és un mecanisme que 

atorga una elevada flexibilitat i els seus costos inicials solen ser discrets, amb 

el temps i l'increment d'individus implicats augmenta l'exigibilitat de temps, 

esforç i recursos que es consumeixen en l'activitat de comunicació i que es 

detrauen dels esforços directament relacionats amb la tasca. Així, l'èxit de 

l'organització que es recolza en aquest mecanisme dependrà de l'habilitat del 

personal per adaptar-se entre si sense consumir molts recursos. Exemples del 
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seu ús es trobarien en el funcionament dels cercles de qualitat o els equips que 

gestionen la seua pròpia tasca.   

 

 La supervisió directa és el mecanisme de coordinació que s'associa 

directament amb la jerarquia i per tant dóna lloc a l'aparició de la denominada 

cadena de comandament o connexió que s'estableix entre superior i subordinat. 

Aconsegueix la coordinació en respondre una persona del treball dels altres, 

emetent ordres i controlant les seues accions. Això és, es fa responsable algú 

del treball dels subordinats, i per això aquest mecanisme ha de fonamentar-se 

en l'autoritat, responsabilitat i la comunicació formal. Sota aquestes premisses, 

el superior no només valorarà el compliment dels objectius per part del 

subordinat, sinó que també avalua les seues actituds i esforç. És un mecanisme 

que aporta menys flexibilitat que l'adaptació mútua en no tenir l'espontaneïtat i 

fluïdesa d'aquesta, però conforme creix l'organització els vincles jeràrquics 

redueixen els costos de coordinació. 

 

 Del que s'ha dit fins ara, es pot afirmar que en les empreses sempre es 

requerirà recórrer a l'adaptació mútua i la supervisió directa. Noteu que aquests 

dos mecanismes són la base de dos elements fonamentals en tota organització: 

el lideratge i la comunicació informal. Ara bé, a mesura que l'organització 

creix i augmenta la divisió el treball, el cost d'aquests mecanismes 

s'incrementa enormement, i per això l'organització ha de complementar-los 

amb uns altres que tendisquen a estabilitzar els esquemes de funcionament 

preestablint o programant alguna cosa per endavant. D'aquesta manera, en 

recórrer a la normalització, es relaxa la necessitat d'adaptació mútua i 

supervisió directa i es redueix el cost de coordinació.  

 

 Com ja hem comentat, les quatre formes de normalització són: la 

normalització dels processos de treball en si, la normalització dels 

coneixements que es requereixen per realitzar aquest treball, la normalització 

dels resultats que s'esperen i la normalització de la ideologia que de manera 

general ho guia. 

 

 La normalització dels processos de treball implica especificar la manera 

concreta de realitzar el treball, amb la qual cosa la coordinació de les parts 

s'incorpora a un programa preestablit (March i Simon, 1987). Es recolza en 
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l'anàlisi racional de les diferents etapes de realització de la tasca i en la idea 

que en reproduir de manera idèntica aquestes etapes i la seua execució en sèrie 

es pot obtenir importants beneficis en productivitat i importants estalvis en 

coordinació en canalitzar els fluxos d'informació horitzontals i verticals. Això 

és, s'especifica clarament què i com ha de fer les coses cada operari, la qual 

cosa limita la supervisió directa i redueix al mínim l'adaptació mútua. 

 

Aquest mecanisme presenta un cost inicial prou elevat perquè requereix 

serveis especialitzats molt cars, però una vegada que els procediments han 

sigut dissenyats i implantats el consum de recursos de coordinació es redueix 

dràsticament, sempre que es dificulte l'obsolescència dels programes establits. 

Així, compleix bé la seua comesa quan l'escenari en què s'aplica és estable i 

les tasques són rutinàries, repetitives i es donen entre elles interdependències 

seqüencials. Però la seua capacitat de coordinació es limita enormement quan 

les tasques estan subjectes a freqüents excepcions i, per tant, a canvis continus 

en la seua execució. Un exemple de l'ús d'aquest mecanisme el trobem en els 

manuals de procediments de les cadenes de menjar ràpid on s'especifica el 

temps que els empleats han d'utilitzar per a cuinar cada tipus de menjar, els 

condiments que han d'usar-se o la manera en què els treballadors han 

d'empaquetar el menjar per als clients. 

 

 Per la seua banda, es normalitzen els resultats en especificar per endavant 

els objectius de resultat i rendiment esperats.  D'aquesta manera, els dirigents 

defineixen el resultat que han d'aconseguir els diferents components de 

l'organització i que després s'utilitzarà com a criteri d'avaluació i control. És un 

mecanisme molt útil quan les interdependències que afloren són de tipus 

mancomunat. Això és, al contrari del que succeeix en el treball coordinat a 

través de la normalització de processos, una vegada establit l'objectiu a 

aconseguir, els components de l'organització tenen llibertat de decidir per si 

mateixos  com aconseguir-los i, per tant, poden arribar a ells amb certa 

autonomia de funcionament. Aquesta particularitat afavoreix el que pot ser 

utilitzat tant per a gestionar tasques simples (objectiu de vendes d'un 

comercial) com per controlar unitats estratègiques de negoci. 

 

 Quant a la normalització de les habilitats, es dóna quan les tasques són 

complexes però amb cert caràcter repetitiu. Ací, la coordinació es pot 
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aconseguir especificant per endavant el tipus de qualificacions, coneixements i 

habilitats necessàries per desenvolupar les tasques de forma competent. En 

aquest cas, la normalització recau sobre el mateix individu, de manera que 

quan exerceixen les seues funcions cada persona sembla treballar de manera 

autònoma. És un mecanisme de coordinació que adquireix el qualificatiu de 

bàsic quan les interdependències que es generen entre els components de 

l'organització són de tipus mancomunat. En aquest sentit, l'individu rep 

normalment aquesta preparació i les bases de coordinació en institucions 

alienes a la pròpia organització abans d'incorporar-se a ella, per la qual cosa la 

coordinació s'aconsegueix gràcies al que els diferents operadors saben que 

poden esperar dels altres.  

 

  Finalment, la normalització de la ideologia implica compartir per part dels 

membres de l'organització una sèrie de valors i creences comunes que 

possibiliten homogeneïtzar la manera d'actuar, comportar-se i prendre 

decisions en l'organització. És un instrument a la disposició de l'alta direcció 

per aconseguir els objectius de l'empresa. Són ells els responsables d'establir i 

difondre aquest conjunt de creences, valors i normes de comportament, de 

manera que una vegada l'individu s'identifique amb tals elements se li pot 

donar un elevat grau de llibertat en la presa de decisions orientades a la 

consecució del propòsit de l'organització. 

 

 La finalitat d'aquests mecanismes de coordinació, com hem comentat a 

l'inici de l'epígraf, és aconseguir la coherència interna. Per això, el normal és 

que l'organització no utilitze un mecanisme només, sinó que els combine i els 

complemente. És a dir, la relació entre els diferents mecanismes de 

coordinació no és de substitüibilitat, podent-se agregar mecanismes a mesura 

que l'organització els requereix. No obstant això, cada etapa evolutiva de 

l'organització sí que ve presidida per l'aplicació d'un d'aquests mecanismes 

com a instrument bàsic d'integració, que a la fi defineix moltes de les 

característiques substancials de l'estructura en determinar de manera més 

intensa com es fan les coses en l'organització i com s'estableixen les relacions. 

 

 La següent figura intenta reflectir com els diferents mecanismes de 

coordinació adquireixen protagonisme conforme evoluciona l'organització. 
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Figura 7.1.1. El cicle de coordinació: mecanismes de coordinació i evolució 

organitzativa 

 

 

 Quan l'organització és jove i petita l'adaptació mútua i la supervisió directa 

poden ser suficients per aconseguir la integració de l'organització. Quan creix i 

es complica  recorre als diferents tipus de normalització. La normalització de 

processos per sustentar l'eficiència; la normalització de resultats per recolzar 

les estratègies de diversificació i la normalització d'habilitats per enfrontar 

l'increment de la complexitat de l'entorn i de les activitats. No obstant això, 

l'increment en els canvis pot exigir tornar a recórrer a l'adaptació mútua per 

donar sentit a la resta de mecanismes mitjançant la formació d'equips 

multidisciplinaris. I finalment, l'organització pot entrar en una fase crítica on 

l'alta direcció ha d'ocupar-se de buscar noves oportunitats fent gala de la seua 

capacitat de lideratge, amb el que torna a recórrer a la supervisió directa. 

 

 Per completar l'estudi del concepte d'estructura organitzativa és 

imprescindible analitzar les parts que és possible identificar en ella i les seues 

funcions més representatives. 

  

SUPERVISIÓ

DIRECTA

NORMALITZACIÓ 

DE PROCESSOS

ADAPTACIÓ 

MÚTUA

NORMALITZACIÓ 

DE RESULTATS I 
HABILITATS

-

+
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7.2. PARTS DE L'ORGANITZACIÓ  
  

Per representar les parts de l'organització seguirem el model proposat per 

Mintzberg (1984), que distingeix sis parts: el nucli d'operacions, l'àpex 

estratègic, la línia mitjana, la tecnoestructura, el staff de suport i la ideologia. 

Aquestes parts ens donaran idea del funcionament de la institució, però cal 

tenir en compte que aquestes, tal com s'estudien en aquest capítol, no fan 

referència a la divisió del treball tradicional en unitats departamentals, que 

s'analitzarà en parlar dels paràmetres de disseny, sinó a grups que exerceixen 

un determinat rol. Per això, un mateix departament o individu pot assimilar-se 

a parts diferents segons el paper que complisca en l'empresa a cada moment. A 

més, cal tenir en compte que l'estructura organitzativa no té perquè presentar 

totes les parts. A mesura que l'organització creix i adopta una divisió del 

treball més complexa, augmenta la necessitat d'incorporar nous components. 

 

 En la part baixa de l'organització trobem el nucli d'operacions, constituït 

per totes aquelles persones que realitzen les tasques directament relacionades 

amb els processos bàsics de transformació d'inputs en  els outputs que 

caracteritzen l'empresa. És a dir, en el nucli d'operacions estarien els operaris. 

En aquesta part s'exerceixen quatre tasques principals: (1) assegurar els factors 

per a la producció (compres, inventaris, etc.); (2) transformar els factors en 

productes i serveis; (3) venda i distribució física dels productes i serveis que 

s'obtenen del procés anterior; (4) activitats de suport directe a les funcions 

anteriors (manteniment de maquinària). 

 

 En el nucli s'obtenen els resultats essencials que mantenen viva 

l'organització, per això es tendeix a estabilitzar-lo aplicant amb més 

profunditat el recurs de la normalització. Evidentment, el tipus i grau de 

normalització que s'aplique dependrà del treball que s'estiga realitzant. En tal 

sentit, no serà igual la normalització que s'aplique en una planta d'assemblatge 

de joguets que en un hospital o una universitat. 

 

 Sobre el nucli d'operacions distingim el denominat component 

administratiu. Aquest element està compost per l'àpex estratègic, la línia 

mitjana, la tecnoestructura i el staff de suport. 
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 L'àpex estratègic o alta direcció està constituït pels directius de major 

nivell jeràrquic en l'organització. En ell localitzem el president executiu, els 

consellers delegats, el director general o el staff del president. El seu paper 

fonamental és assegurar que l'organització complisca la seua missió de forma 

efectiva i que satisfaça les necessitats d'aquells grups que la controlen o 

tinguen poder sobre ella. 

 

 Les funcions de l'alta direcció són: la supervisió directa, les relacions amb 

l'entorn i la definició de l'estratègia. La supervisió directa implica vetlar perquè 

tota l'organització funcione com una unitat integrada prenent les decisions més 

importants. Les relacions amb l'entorn suposen dedicar gran quantitat de temps 

a transmetre informació a l'exterior sobre les activitats de l'empresa, captar 

informació que pot ser útil per al propòsit de l'organització i a actuar com a 

representant de l’entitat davant de persones i organitzacions externes en actes 

protocol·laris o contactes d'alt nivell. Finalment, la definició de l'estratègia 

implica materialitzar els seus coneixements de l'entorn i de les fortaleses i 

debilitats de la institució que representa en una estratègia que permeta 

aconseguir els objectius de l'organització. 

 

 La línia mitjana o direcció intermèdia és la part de l'organització integrada 

pels directius que se situen entre l'àpex estratègic i el nucli d'operacions. 

Aquest grup apareix en la mesura en què l'organització confie en la supervisió 

directa com a mecanisme de coordinació, ja que a mesura que l'organització 

creix s'incrementa la dificultat que l'alta direcció controle el treball dels 

operaris. Les funcions dels directius intermedis, en termes generals, són 

similars a les de l'alta direcció (supervisió directa i, en aquest cas, canal de 

comunicació, relacions amb l'entorn i definició de l'estratègia) però 

circumscrites a l'àmbit de la seua unitat.  

 

 En essència, com ja hem comentat, la supervisió directa implica donar 

ordres i respondre d'elles per a resoldre els problemes que se'ls plantegen als 

empleats. Això suposa un estret contacte entre superior i subordinats que 
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limita la capacitat del primer per coordinar i controlar aquests de manera 

eficaç. 

 

En aquest sentit, el nombre de subordinats que depenen directament d'un 

directiu se l’anomena àmbit de control.  Aquest nombre dependrà tant de 

factors personals relatius als individus que manen i obeeixen com a factors 

objectius relacionats amb les possibilitats de coordinació de les tasques 

realitzades. D'aquesta manera la normalització, la similitud de tasques, 

l'absència de distorsions en els fluxos d'informació o la necessitat d'autonomia 

i realització personal relaxen el nombre de relacions potencials i, per tant, 

poden augmentar l'àmbit de control. Per contra, la necessitat estricta de 

supervisió directa i adaptació mútua, o la dependència freqüent del directiu el 

poden disminuir en incrementar-se el nombre de relacions.  

 

 Determinar l'amplitud de control dels directius té conseqüències rellevants 

en l'efectivitat i costos que genera una estructura, ja que afecta la longitud de 

la cadena de comandament. Un àmbit de control reduït sol traduir-se en un 

nombre major de nivells que donen lloc al que es denominen estructures altes 

(vegeu la figura 7.2.1.), mentre que un àmbit ampli es materialitza en un 

nombre menor d’escalons donant lloc a les anomenades estructures planes 

(vegeu la figura 7.2.2.).  

 

Figura 7.2.1. Àmbit reduït i estructura alta 

 

 

 Les àrees de control reduïdes presenten l'avantatge d'una estreta supervisió 

i estricte control, alhora que faciliten la ràpida comunicació entre  subordinat i 

superior, però genera problemes de comunicació entre els nivells més alts i 

baixos de l'estructura, implica uns costos d'estructura superiors, ja que hi ha 
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més càrrecs directius, i una excessiva implicació del superior en el treball del 

subordinat. 

 

Figura 7.2.2. Àmbit ampli i estructura plana 

 

 

 En les estructures planes sol donar-se una millor comunicació, les persones 

senten una major proximitat a l'alta direcció, es potencia la iniciativa i 

responsabilitat personal dels nivells baixos i s'afavoreix una major agilitat 

organitzacional. Però els àmbits de control amplis  també poden provocar colls 

de botella, pèrdues de control i costos per requerir directius que sàpien manejar 

un elevat nombre de subordinats. 

 

 Així mateix, els directius de línia mitjana intervenen en el corrent de 

decisions canalitzant cap als nivells baixos les directrius de l'alta direcció i 

traslladant cap amunt la informació sobre l'activitat de l'empresa necessària per 

a la presa de decisions. Per això, com més gran és el nombre de nivells 

jeràrquics, més llargues seran les vies de transmissió d'informació i majors 

riscos de deformació d'aquesta. 

 

En definitiva, cada directiu ha de tenir el major nombre possible de 

subordinats directes, sempre que puga controlar-los eficaçment. 

 

A més de les funcions anteriorment descrites, els directius de línia mitjana 

també manegen relacions fora de la seua unitat interactuant amb altres gerents 

de l'organització i personal extern, el treball dels quals és interdependent amb 

el de la seua unitat. Per descomptat, han d'encarregar-se de formular 

l'estratègia de la seua unitat encara que, això sí, condicionats per les directrius 

de l'estratègia general. 
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 L'alta direcció i els comandaments intermedis són les parts administratives 

que formarien el que es coneix com les funcions de línia, ja que tenen 

responsabilitat directa en l'assoliment dels objectius de l'empresa i 

interaccionen a través de relacions jeràrquiques i fluxos d'informació verticals. 

La tecnoestructura i l’staff de suport, des d'aquesta perspectiva, conformarien 

les funcions de staff i interactuen amb la resta de l'organització a través de 

fluxos d'informació horitzontals i transversals. 

 

 La tecnoestructura està formada pels tècnics i analistes encarregats 

d'estabilitzar el treball d'altres des de fora del corrent de treball operacional per 

a aconseguir que les tasques s'exercisquen de la manera més eficaç i eficient. 

Es distingeixen tres tipus d'analistes: els que dissenyen i milloren els processos 

de treball (analistes d'estudi de treball), els que s'ocupen de normalitzar els 

resultats (analistes de pressupostos) i els que es concentren en la normalització 

de les habilitats per a ocupar els llocs (tècnics de selecció i formació de 

personal). Encara que la funció bàsica dels analistes és normalitzar, per a 

l'acompliment de la seua tasca han d'establir múltiples contactes amb la resta 

de membres de l'organització, i per això el principal mecanisme de coordinació 

que utilitzen entre si i amb la resta dels directius és l'adaptació mútua. Per 

això, com més gran i més important siga la tecnoestructura, major sol ser el 

nombre de nivells jeràrquics en veure's incrementat el nombre de relacions 

potencials que suporten els directius de línia.   

 

 El segon grup de staff és l’staff de suport. Està format per una sèrie 

d'unitats que proporcionen serveis de suport des de fora dels límits del treball 

operacional. Algun d'aquests serveis serien l'assessoria jurídica, la neteja, la 

jardineria, les relacions públiques o la seguretat. Les organitzacions es doten 

d'elles per a prestar serveis a altres membres de la corporació sense haver 

d'assumir la incertesa que suposaria adquirir-los al mercat obert. De vegades, 

aquestes unitats arriben a constituir una organització dins de l'organització, 

fins i tot, amb el seu propi nucli d'operacions. Aquestes unitats solen generar 

costos bastant elevats, pel que en l'actualitat existeix una tendència a 

externalitzar-los.     
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 L'última part de l'organització és la ideologia. Aquesta seria una part 

immaterial que recolliria les tradicions i creences que li confereixen a 

l'esquelet de l'estructura certs matisos que la distingeixen de la resta. 

 

 La figura 7.2.3  tracta de recollir simbòlicament les diferents parts de 

l'organització. En ella pot apreciar-se com l'àpex estratègic, la línia mitjana i el 

nucli d'operacions apareixen connectats en una seqüència ininterrompuda per a 

indicar l'existència d'una sola línia d'autoritat formal. La tecnoestructura i 

l’staff de suport es representen situats a un costat i a l'altre per a indicar la seua 

separació de la línia principal d'autoritat, influint en la resta de manera 

indirecta. Mentre que la ideologia es representa com un halo que il·lumina el 

conjunt. 

 

Figura 7.2.3. Parts de l'organització 

 

  

NUCLI D'OPERACIONS

DIRECCIÓ
MITJANA

ALTA
DIRECCIÓ

Font: readaptat de Mintzberg (1984)

IDEOLOGIA O
CULTURA EMPRESARIAL
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7.3. L'ORGANITZACIÓ COM UN SISTEMA DE 
FLUXOS 
 
 Una vegada presentades les diferents parts de l'organització, cal plantejar-se 

com funcionen conjuntament aquestes. En aquest sentit, haurem de conèixer la 

mescla de fluxos reals d'autoritat, materials de treball, informació i decisió que 

es donen en el seu si. I atès que la representació conjunta de tots aquests fluxos 

dóna com resultat un galimaties difícil de comprendre (vegeu figura 7.3.1.), 

procedirem a aquest estudi presentant-ne diverses perspectives. Començarem 

amb dues visions tradicionals d'estudiar el funcionament de les organitzacions: 

l'organització com un sistema d'autoritat formal i l'organització com un 

sistema de fluxos regulats. A continuació, s'introduirà la visió de l'organització 

com un sistema de comunicació informal. I per a acabar contemplarem dues 

visions representatives de les actuals tendències de la teoria organitzativa per 

combinar les relacions formals i informals: l'organització com a sistema de 

constel·lacions de treball i com a sistema de processos de decisió ad hoc.  

 

Figura 7.3.1. El funcionament de l'organització 

 

 

Font: readaptat de Mintzberg (1984)
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 - L'organització com a sistema d'autoritat formal ens representa un 

aspecte parcial de la complexitat organitzativa que cal entendre per a 

comprendre el funcionament de les organitzacions. En particular, és una visió 

que emfatitza l'ús de la supervisió directa com a mecanisme bàsic de 

coordinació. El problema és que la majoria de les estructures organitzatives 

són massa complexes per a transmetre-les i explicar-les verbalment o per escrit 

a tots els membres de la institució. Per això, els directius recorren a eines 

gràfiques com els organigrames que mostren de manera senzilla la carcassa 

bàsica de l'estructura formal de l'organització. Així, un organigrama no és més 

que un diagrama o representació gràfica de l'estructura d'una organització, en 

la que es presenta  simplificadament les funcions, departaments o posicions i el 

conjunt de relacions jeràrquiques existents entre els organismes o persones que 

la constitueixen.  

 

 Té una gran utilitat informativa ja que en posar en evidència la divisió del 

treball que s'ha dut a terme, la cadena de comandament i els nivells 

d'administració, es converteix en un instrument molt útil per detectar 

anomalies en la línia de comandament, apreciar si es compleixen totes les 

funcions essencials i posicionar al nou personal que s'incorpora a 

l'organització. No obstant això, no se li pot exigir que arreplegue tots els 

aspectes dinàmics del funcionament organitzatiu, ja que això atemptaria contra 

la simplicitat en la què es basa. 

 

 La forma clàssica de l'organigrama és una representació en la què la 

jerarquia s'especifica en vertical i les diferents funcions en horitzontal a dreta i 

esquerra de la direcció general (vegeu figura 7.3.2.). No obstant això, hi ha 

altres formes en què la divisió del treball va d'esquerra a dreta, o la jerarquia es 

representa en horitzontal i els departaments en vertical. Fins i tot hi ha 

organigrames radials on s'emfatitza que l'alta direcció és el centre de 

l'organització. 
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Figura 7.3.2. Organigrama tradicional 

 

 

 - L'organització com a sistema de fluxos regulats és una visió de 

l'organització compatible amb les nocions de la perspectiva anterior, però que 

posa l'èmfasi en l'ús de la normalització com a principal mecanisme de 

coordinació. Ací es presenta a l'organització com una xarxa ordenada de fluxos 

de perfecte funcionament. En particular, Mintzberg (1984) distingeix tres 

fluxos clarament diferenciats: el de treball d'operacions, el d'informació i 

decisió de control i el d'informació de staff. 

 

 El flux de treball inclouria les funcions d'entrada, procés i eixida. 

Recull tant els moviments de materials com els de informació que 

s'associen amb les anteriors funcions. D'aquesta manera els materials 

passarien d'una fase del procés productiu a una altra recolzats pels 

corresponents documents de treball i fulles d'hores. 

 

 Els fluxos d'informació i decisió de control s'estableixen entre els 

diferents nivells jeràrquics de la línia i regulen els fluxos verticals 

d'informació i presa de decisions i el tipus de decisió que pot prendre's 

en cada nivell jeràrquic. D'aquesta manera, el flux descendent 

canalitza la informació des de l'àpex estratègic fins a les unitats 

operatives i resulta fonamental no només per transmetre ordres i 

exercir l'autoritat i el control sinó també perquè tots els membres de 

l'organització adquirisquen un sentiment uniforme de la missió i 

coneguen el propòsit de la direcció. Per aquesta via es canalitzen els 

objectius de l'empresa, els plans i pressupostos, les polítiques o les 

instruccions de treball. Per la seua banda, el flux ascendent s'estableix 

dels nivells inferiors fins a l'alta direcció. La seua comesa és conduir, 
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per una banda, la informació de feedback en resposta a ordres i, per 

l’altra,  les instruccions de treball i les propostes de millora. 

 

   Basant-se en aquesta visió, els directius dels diferents nivells 

poden interrompre els fluxos d'informació de decisió per a prendre 

decisions adequades al seu nivell. Per la seua banda, la informació 

ascendent pujarà fins a arribar al directiu que tinga la suficient 

autoritat per a poder dur a terme la gestió adequada. 

 

 Els fluxos regulats d'informació de staff permeten proporcionar als 

diferents departaments de línia assessorament especialitzat i 

informació externa. Per al seu correcte funcionament resulta 

imprescindible que es definisca clarament les relacions entre línia i 

staff, que l’staff presente estudis complets sobre els problemes 

plantejats i que se’l mantinga informat perquè puga desenvolupar la 

seua labor. 

 

 La figura 7.3.3. Intenta recollir els tres fluxos regulats comentats 

anteriorment. 

 

Figura 7.3.3. L'organització com a sistema de fluxos regulats 

 

Font: readaptat de Mintzberg (1984)
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- L'organització com a sistema de comunicació informal posa en 

evidència que no hi ha cap sistema formal que siga capaç de recollir tots els 

aspectes de les interaccions humanes imprescindibles per a garantir l’exit dels 

objectius de l'organització. Això és, hi ha una considerable activitat aliena als 

sistemes d'autoritat formal i als processos de fluxos regulats, i que les grans 

xarxes de comunicació informal suplementen i, de vegades, eludeixen, els 

canals d'autoritat i regulació. Aquest punt de vista no es va introduir en 

l'anàlisi de les organitzacions fins a les aportacions de Mayo i Roethlisberger 

d'una banda i Chester Barnard per una altra (vegeu el capítol 1.5). Amb els 

seus treballs es van establir les bases per a demostrar que l'estructura formal i 

informal estan en contínua interacció, per la qual cosa l'intent de delimitar el 

camp d'anàlisi a l'aspecte formal conduirà a conclusions poc efectives. 

 

 Com el seu nom indica, aquesta visió de l'organització ressalta l'ús de 

l'adaptació mútua en el seu vessant informal. L'estudi d'aquestes 

comunicacions pot revelar aspectes imprevists de les relacions entre els 

diversos grups d'individus que integren l'empresa, els comportaments que 

adopten, les relacions de poder, la compatibilitat entre les creences i valors 

dels individus i les predominants en l'organització, o del clima de treball. Per 

això, com hem ressaltat en el primer epígraf del capítol, el bon directiu ha 

d'acceptar la seua existència i palanquejar amb ella l'èxit dels objectius de 

l’organització. La figura 7.3.4 recull els fluxos de comunicació informal en 

l'esquema general de l'organització. S’hi posa de manifest que l'individu “A” 

juga un rol i gaudeix d'un estatus en l'organització més elevat que els mateixos 

directius de línia, ja que tots es dirigeixen a ell en cerca de consell. 
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Figura 7.3.4. L'organització com a sistema de comunicació informal  

 

 

- L'organització com un sistema de constel·lacions de treball és una forma 

de visualitzar l'organització que oscil·la entre els aspectes formals i els 

informals, on les persones treballen en grups basats en relacions transversals 

(horitzontals i diagonals). En ocasions, els grups es formen de manera informal 

en reunir-se individus de diferents unitats per abordar cert problema i, altres 

vegades, es poden trobar unitats perfectament definides en l'organigrama. 

Cada constel·lació es farà càrrec de tota una sèrie de decisions dins de 

l'organització que poden afectar al desenvolupament i llançament d'un nou 

producte, a la resolució de qüestions financeres o a qualsevol altre problema 

(vegeu la figura 7.3.5.). Normalment, en els nivells operatius, aquestes 

constel·lacions es formen segons l'especialització funcional del flux de treball, 

mentre que en els nivells directius se solen combinar diverses especialitats o 

funcions.  

  

Font: readaptat de Mintzberg (1984) 

A
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Figura 7.3.5. L'organització com a sistema de constel·lacions 

 

 

 En certa forma, l'organització desenvolupa aquesta manera d'operar per a 

gestionar les interdependències no resoltes amb la divisió del treball. Així, 

s'aconsegueix comunicar les diferents unitats que integren l'empresa i 

incrementar la flexibilitat, la velocitat de reacció davant els canvis i la 

capacitat per a atendre als clients. 

 

- Finalment, l'organització com un sistema de processos de decisió ad hoc 

intenta mostrar com estan vinculades els diferents tipus de decisions i el paper 

de les parts i individus de l'organització en cadascuna de les etapes del procés 

decisori. És una perspectiva que introdueix flexibilitat al plantejament 

proposat en la visió de “l'organització com a processos regulats de decisió i 

control”. 

 

 Com vam comentar en el capítol 2, les decisions es poden definir com a 

compromisos d'acció i recursos que comprenen una sèrie de passos que van 

des de la percepció del problema fins al mateix compromís d'acció. Per 

descomptat, les decisions que es prenen en les organitzacions són de diferent 

tipus segons la importància i repercussions que tenen. Així, es fa referència a 

decisions operatives, tàctiques i estratègiques. Recordem breument en què 

consisteix cadascuna d’aquests tipus de decisions.  

Font: readaptat de Mintzberg (1984) 

Grups de treball informals
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 Les decisions operatives són preses pels individus del nivell inferior de 

l'organització. Solen ser decisions rutinàries com la posada en marxa o la 

parada d'una màquina o l'obertura d'un compte en una oficina bancària, per la 

qual cosa el procés decisori tendeix a quedar dins dels límits del sistema 

regulat de decisió. Per tant, es desenvolupen pocs diagnòstics i dissenys de 

solució fets a mida. 

 

 Les decisions tàctiques són desenvolupades pels nivells intermedis i poden 

ser de dos tipus: coordinatives o excepcionals. Les decisions coordinatives 

orienten i coordinen les decisions d'operacions, i són decisions prou rutinàries 

(planificació de projectes). Per la seua banda, les decisions d'excepció són 

decisions que es prenen ad hoc, però els efectes globals de les quals no són de 

gran relleu. En conseqüència, són molt més complexes i menys programades 

que les operatives o les de coordinació (adquisició de nova maquinària, recerca 

de nous proveïdors, problemes de qualitat). 

 

 Finalment, les decisions estratègiques que són preses pels nivells més 

elevats de l'estructura i tenen un impacte molt significatiu en l'organització 

(fusions, llançament de nous productes). Òbviament, són les menys rutinàries i 

programades de tot el procés.  

 

 Des del punt de vista de l'estructura, l'interessant és saber qui reconeix la 

necessitat de prendre cada tipus de decisió, qui la diagnostica, qui desenvolupa 

la solució,  qui l'autoritza i com es relacionen tots aquests elements. La figura 

7.3.6 tracta de recollir aquest procés d'interacció. 
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Figura 7.3.6. L'organització com a sistema de processos de decisió ad hoc 

 

 

 La complexitat que deriva del funcionament de l'organització aconsella 

elaborar models que intenten arreplegar les diferents imatges simplificadores 

que acabem d'exposar. Una de les propostes que permet aclarir les diferències 

entre els diversos tipus d'estructures és la presentada per Burns i Stalker 

(1961). Els autors classifiquen les alternatives en un continu que va des de 

l'estructura mecànica (o burocràtica absoluta)  a l'orgànica. 

 

7.4. MODELS BUROCRÀTICS I ORGÀNICS 
 
 Les configuracions burocràtiques i orgàniques presenten característiques 

que difícilment podem trobar íntegrament en una organització, però definint 

les seues característiques sí que podem classificar una estructura com més o 

menys orgànica o burocràtica. Per això tractarem seguidament les 

característiques extremes d'aquests models antagònics. 

 

 En un dels extrems del continu hi hauria les estructures burocràtiques 

absolutes, que intenten reproduir el funcionament d'una màquina (per això els 

anteriors autors les van denominar estructures mecàniques). Estarien 

dissenyades per aconseguir que els operaris realitzen de forma eficient tasques 

Font: readaptat de Mintzberg (1984)

1

2

3

4

5

6

7
8

9
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rutinàries i molt definides, recorrent a la normalització de processos per a 

especificar al màxim totes les funcions que s'exerceixen. Així, les operacions i 

el comportament en el treball s'estableixen en instruccions que defineixen de 

manera precisa els drets, obligacions, mètodes i responsabilitats de cada lloc. 

Són sistemes on es potencia  l'especialització de les tasques, la qual cosa 

comporta que no resulte clar la manera en què cada tasca contribueix a la 

consecució dels objectius i, per tant, s'haja de recórrer a la intervenció 

jeràrquica en les relacions de treball per a donar coherència al conjunt, la qual 

cosa al seu torn  es tradueix en pesades estructures altes. D'aquesta manera 

totes les decisions rellevants es prenen en els nivells alts de l'estructura 

(centralització). 

 

 El model burocràtic només considera l'organització formal, obviant tots els 

aspectes informals que també formen part de l'organització real. En aquesta 

línia, es defineix clarament l'estructura jeràrquica d'autoritat i control, la 

comunicació se centra en la informació necessària per a l'assoliment dels 

objectius operacionals i el sistema de motivació es redueix a castics i als 

incentius pecuniaris lligats a la productivitat. Gràcies a aquestes abstraccions 

de la realitat, la burocràcia absoluta pot aconseguir una elevada eficiència en 

l'execució de les tasques, però renunciant a poder fer front a situacions que no 

estan previstes o regulades. En posar traves a la cooperació espontània entre 

els empleats i la creativitat i improvisació del personal, dificulta la capacitat de 

l'organització per a adaptar-se als canvis, de tal manera que quan un problema 

no s'ajusta a les característiques predefinides pel procediment oficial, es 

converteix en alguna cosa sense solució, per simple que aquest siga. Per això 

són estructures apropiades per a entorns altament predictibles. 

 

 En l'altre extrem del continu estarien les estructures orgàniques pures, 

que intenten reproduir la capacitat dels éssers vius per a adaptar-se a les  

condicions canviants. En tals estructures, l'organització informal es considera 

un element rellevant de l'organització global pel qual s'intenta compatibilitzar 

l'element formal i informal de l'estructura. Són sistemes participatius que 

posen l'èmfasi en les relacions horitzontals i laterals necessàries per a millorar 

la motivació i aconseguir l'acceptació dels objectius organitzacionals per part 

de les persones que han d'esforçar-se per a aconseguir-los, cosa que permet 
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que els empleats tinguen un elevat control sobre el seu treball i, per tant, es 

generen estructures planes amb pocs nivells jeràrquics.  

 

 En conseqüència, en aquests sistemes les interaccions entre persones i 

tasques, els fluxos d'informació i, fins i tot, els productes són dinàmics i 

s'estableix segons les necessitats. Encara que hi ha divisió del treball, es 

realcen els objectius comuns i el compromís amb l'organització més enllà de 

qualsevol definició tècnica, i es recorre més a les consultes i les xarxes que a la 

jerarquia i al comandament. Per tot això, el principal mecanisme de 

coordinació serà els contactes entre els individus o grups que necessiten 

treballar junts (adaptació mútua). La potenciació de la creativitat dels individus 

per a donar solució als problemes que es plantegen dota aquestes estructures 

d'una gran flexibilitat, cosa que les fa especialment idònies per a entorns poc 

predictibles. Però la seua pròpia dinàmica interna els sol convertir en models 

bastant costosos. 

 

La taula 7.4.1 tracta de recollir, a manera de comparació, les 

característiques de les estructures burocràtiques absolutes i orgàniques pures.  

 

Taula 7.4.1. Estructura burocràtica vs Orgànica 

 

 

ORGÀNIQUESBUROCRÀTIQUES
(MECÀNIQUES)

EFICIÈNCIA

• Alta especialització

• Relacions jeràrquiques rígides

• Deures fixos

• Alta Normalització

• Estructures altes

• Canals formals comunicació

• Centralització d'autoritat

• Cohesió amb càstigs i premis

FLEXIBILITAT

• Equips multidisciplinaris

• Col·laboració horitzontal i vertical

• Deures adaptables

• Baixa Normalització

• Estructures planes

• Comunicació informal (AM) 

• Descentralització d'autoritat

• Cohesió compartint valors
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 Per descomptat, les estructures reals no solen acoblar-se a un d'aquests dos 

casos extrems. En realitat, les estructures tendeixen a exhibir característiques 

d'un o altre model, de manera que com més burocràtica siga, més eficient 

tendirà a ser, però menys flexible. I al revés: com més orgànica, més flexible 

serà, però menys eficient. L'origen d'aquestes diferències en eficiència i 

flexibilitat el podem trobar en les propietats dels mecanismes de coordinació 

en què es recolzen. En aquest sentit, els baixos costos de coordinació a llarg 

termini de la normalització serveix de base a l'eficiència de la burocràcia; 

mentre que l'adaptació mútua transmet la seua flexibilitat a l'estructura 

orgànica. 

 

Respecte a la centralització i descentralització, com comentarem en el 

capítol següent, cal matisar que no totes les estructures que tendeixen al model 

burocràtic són centralitzades, ni totes les orgàniques presenten trets 

descentralitzats. En aquest sentit, les burocràcies que es recolzen en la 

normalització d'habilitats, com una universitat o un hospital, presenten un 

important grau de descentralització. Per la seua banda, les petites empreses 

innovadores centrades en la figura del pioner, encara que orgàniques, poden 

exterioritzar importants graus d'acumulació de poder en la figura d'aquest. 
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ACTIVITATS D'AUTOAPRENENTATGE 
 

1. Ompliu el següents espais numerats amb els conceptes referits al 

capítol: 

   1             4 5     

  1       2             

                      

                      

       2      3         

                      

                      

 3                     

         4             

                      

                      

 5                     

                      

                      

       6               

        7              

             8         

                      
 

HORITZONTALS: 

1. La supervisió directa és el mecanisme que s'associa directament amb 

la……………… 

2. Element fonamental de tota estructura. 

3. Estructura amb un elevat nombre de nivells jeràrquics i que deriva 

d'un reduït àmbit de control. 

4. Unitats que tenen responsabilitat directa en l'èxit dels objectius. 

5. Els directius que se situen entre l'àpex estratègic i el nucli d'operacions 

formen l'direcció ………... 

6. Estructura organitzativa apropiada per a entorns poc predictibles. 

7. Representació gràfica de l'estructura de l'organització. 

8. Individus que se situen en la part baixa de l'organització. 
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VERTICALS: 

1. Part de l’organització formada per tècnics encarregats d'estabilitzar el 

treball d'altres. 

2. El conjunt d'interaccions personals que es donen en l'organització i 

que no han estat definides per la direcció conformen l'organització  

………………. 

3. Mecanisme de coordinació que estabilitza l'esquema de funcionament 

de l'organització, preestablint per endavant alguna cosa. 

4. Les estructures burocràtiques estan dissenyades per aconseguir una 

alta ……………… 

5. Interdependències que permeten als individus o unitats funcionar amb 

autonomia.  

 

Sol.: Horitzontals: (1) jerarquia, (2) Coordinació, (3) Alta, (4) línia, (5) 

Intermèdia, (6) Orgànica, (7) Organigrama, (8) Operaris. Verticals: (1) 

Tecnoestructura, (2) Informal, (3) Normalització, (4) Eficiència, (5) 

mancomunades. 

 

2. ACTIVITATS ADDICIONALS 

a. Connecteu-vos a http://www.bullifoundation.org i feu un informe 

en el qual ressalteu els diferents aspectes estudiats en el capítol 

(mecanismes de coordinació, parts de l'organització, funcionament 

i aspecte orgànic o burocràtic de l'entitat objecto d'estudi). 

b. Expliqueu per què la supervisió directa i l'adaptació mútua estan 

presents, com a mecanisme de coordinació, en tota estructura 

empresarial. 

c. Escriviu els 6 mecanismes de coordinació comentats i associeu-los 

una institució en la qual cada mecanisme siga l'element bàsic de 

coordinació. 

3. Indiqueu quina de les afirmacions següents és vertadera (V) o falsa (F): 

1. __La secretària del president executiu de l'empresa forma part de 

l'àpex estratègic. 

http://www.bullifoundation.org/
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2. __L'estructura de l'organització és un element que afecta l'eficiència 

i eficàcia de l'organització. 

3. __La direcció només pot establir l'organització informal de 

l'empresa. 

4. __L'estructura organitzativa formal es recull de forma completa en 

l'organigrama. 

5. __El director de vendes d'una empresa de fabricació i venda de 

xocolates forma part del nucli d'operacions. 

6. __L'àpex estratègic fa la majoria de les tasques repetitives de 

l'organització. 

7. __El Servei Mèdic de la Universitat d'Alacant forma part del  staff 

de suport. 

Sol.: (1) Vertadera, (2) Vertadera, (3) Falsa, (4) Falsa, (5) Falsa, (6) Falsa, 

(7)Vertadera. 

 

4. Relacioneu les ocupacions d'una cadena hotelera que figuren en la 

primera columna amb la part de l'organització on s'enquadrarien. 

1. Recepcionista d'hotel Àpex estratègic (  ) 

2. President executiu de la cadena Tecnoestructura (  ) 

3. Director d'hotel Staff de suport (  ) 

4. Responsable de selecció i 

preparació de personal de la 

cadena 

Línia mitjana (  ) 

5. Gabinet jurídic extern Nucli d'operacions (  ) 

6. Servei de jardineria de la 

cadena hotelera 
 

 

Sol.: 2, 4, 6, 3, 1, 5. 
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5. Completeu les frases següents. 

1. L'estructura organitzativa és rellevant ja que afecta 

.....................i......................de la institució. 

2. Estructurar una organització exigeix definir simultàniament la 

..................................... i  la ................................ 

3.  ............................................ aconsegueix la coordinació 

mitjançant la comunicació entre persones. 

4. ......................................... està constituït pels directius de major 

nivell jeràrquic. 

5. En les ...................................... els subordinats senten una major 

proximitat a l'alta direcció. 

6. L'organització com un sistema .............................................. 

considera les persones treballant en grups basats en relacions 

transversals. 

 

 

Sol.: (1) l’eficàcia, eficiència,  (2) divisió del treball, coordinació,  (3) 

L’adaptació mútua,  (4) L’àpex estratègic, (5) estructures planes, (6) de 

constel·lacions de treball 
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DEL 
CAPÍTOL 
 

• Entendre la importància del disseny organitzatiu. 

• Saber definir i interpretar els paràmetres que determinen el disseny 

dels llocs. 

• Conèixer els elements que caracteritzen als departaments i saber 

aplicar els diferents criteris de departamentalització en funció dels 

seus avantatges i inconvenients. 

• Saber identificar el grau de descentralització d'una estructura i 

determinar el nivell més adequat en funció de les seues 

característiques particulars. 

• Saber destacar la importància de tenir un comportament estratègic i 

decisional coordinat. 

• Entendre la importància d'aplicar mecanismes de coordinació 

transversals en estructures complexes i conèixer els diferents tipus. 

• Entendre que la millor estructura organitzativa depèn de les 

circumstàncies particulars de cada organització. 

• Conèixer la influència que exerceixen els diferents factors contingents 

sobre l'estructura. 

• Definir i saber identificar les diferents formes estructurals que pot 

adoptar una organització. 
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MAPA CONCEPTUAL 
 

DISSENY DE

LLOCS

SUPERESTRUCTURA

ESPECIALITZACIÓ

VERTICAL

HORITZONTAL

PREPARACIÓ

FORMALITZACIÓ

ADOCTRINAMENT

ÀMBIT DE

CONTROL

DEPARTAMENTALITZACIÓ

BÀSICS

FUNCIONS

COMPLEMENTARIS

MERCATS

NOMBRES

PRODUCTES

CLIENTS

CENTRALITZACIÓ/

DESCENTRALITZACIÓ

ZONES 

GEOGRÀFIQUES

TORNS

PROCESSOS

PARÀMETRES
DE DISSENY

DISPOSITIUS

D'ENLLAÇ
FORMALS

SISTEMES DE 

PLANIFICACIÓ I 

CONTROL

INFORMALS

DIRECTIUS

INTEGRADORS

GRUPS DE

TREBALL

UNITAT DE

DECISIÓ LLOCS 

D’ENLLAÇ
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TIPUS

TECNOLOGIA

ENTORN

EDAT ORGANITZATIVA

PODER

SELECCIÓ DELS 

PARÀMETRES DE

DISSENY ORGANITZATIU

FACTORS DE
CONTINGÈNCIA

ENFOCAMENT 

CONTINGENT

GRANDÀRIA

TIPUS
D’ESTRUCTURES
ORGANITZATIVES

SIMPLE

FUNCIONAL CENTRALITZADA

FUNCIONAL DESCENTRALITZADA

DIVISIONAL

MATRICIAL

EN XARXA
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8.1. INTRODUCCIÓ AL DISSENY 
ORGANITZATIU 
 

 El disseny organitzatiu es pot definir com un procés deliberat i sistemàtic 

en el qual els directius trien les eines necessàries per a establir, avaluar o 

modificar l'estructura formal de l'organització amb la finalitat d'aconseguir els 

objectius i complir l'estratègia establida de manera eficient i eficaç.  

 

Com pot apreciar-se, en la definició subjauen alguns elements que és 

interessant ressaltar: 

 

- El disseny organitzatiu ha de donar resposta a la missió i objectius de 

l'empresa. 

 

- Ha d'enquadrar-se dins dels principis que defineixen la Teoria 

General de Sistemes, per la qual cosa no pot obviar que qualsevol 

element d'una estructura interactua amb els veïns exercint 

influència sobre ells.   

 

- És un procés directiu que actua sobre l'organització formal. En 

aquest sentit, la direcció de l'empresa, en funció de la seua 

percepció, establirà els patrons d'interacció entre els recursos 

disponibles per aconseguir amb èxit els objectius fixats. Per tant, 

el disseny ha de reduir la incertesa i la confusió dins de 

l'organització, proporcionant una referència clara que facilite 

l'acompliment i desenvolupament individual. Lògicament, encara 

que només poden actuar directament sobre el vessant formal de 

l'organització, cal tenir present que aquestes actuacions també 

condicionen, indirectament, els comportaments i relacions que es 

generen en l'organització informal.  

 

- És un procés permanent i sistemàtic. El disseny organitzatiu 

normalment no es realitza en el buit. No es tracta únicament de 
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dissenyar una estructura, ja que les organitzacions són sistemes 

socials que evolucionen en el temps.  El normal és redissenyar una 

estructura existent. A mesura que les estratègies, objectius o el 

context organitzacional canvien, l'efectivitat i eficiència de les 

activitats preexistents pot veure's afectades, amb el que el disseny 

organitzatiu hauria de ser capaç de proporcionar els recursos i 

habilitats necessaris per adaptar-se a les noves condicions i aportar 

cert grau de capacitat d'innovació.  

 

- El disseny organitzatiu pretén conjugar la millora de l'eficiència 

interna i l'èxit en la dimensió externa. Per tant, els directius han de 

dirigir la seua atenció tant a l'interior com a l'exterior de 

l'organització per a aconseguir un ajust adequat entre organització, 

estratègia i entorn, de manera que es produïsca el que s'ha de 

produir sobre la base de les demandes dels grups d'interès que 

justifiquen la seua existència. 

 

- Deu ser oportú. La tendència normal és actuar quan les 

circumstàncies es posen difícils. Aquesta actitud sol ser errònia ja 

que en aquest context no es té temps per a reaccionar i la 

contestació dels agents implicats pot ser virulenta, augmentant els 

costos del canvi organitzatiu. Per això, la direcció ha de preveure 

els problemes amb un marge temporal ampli i, a poder ser, en 

moments de bonança econòmica on es dispose dels recursos 

necessaris.  

 

Noteu que el concepte de disseny organitzatiu revela dos elements que 

posen de manifest la seua importància. D'una banda, permet actuar sobre 

l'estructura organitzativa perquè tots els processos que conformen l'essència de 

l'organització funcionin de forma eficient cap a la consecució dels objectius i 

permeten el desenvolupament d'avantatges competitius sostenibles. I, per una 

altra, l'estructura resultant del disseny es convertirà en un filtre que delimitarà 

les percepcions directives davant actuacions futures i, per tant, la possibilitat 

de desenvolupar estratègies adequades. 
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 Des de la perspectiva exposada en les línies anteriors, en aquest capítol 

anem, en primer lloc, a presentar els diferents paràmetres sobre els quals pot 

actuar la direcció per a configurar una estructura. A continuació, s'analitza 

l'efecte de les variables contextuals en la selecció d'aquests paràmetres. 

Aquests factors ens han de permetre diagnosticar l'efecte dels paràmetres de 

disseny en l'efectivitat de cada tipus d'estructura i, per tant, en la seua 

competitivitat i capacitat per sobreviure. Finalment enumerarem una sèrie 

d'estructures organitzatives, amb els seus avantatges i inconvenients, que 

responen a la utilització d'uns determinats paràmetres en unes circumstàncies 

concretes. Amb això es pretén establir una classificació de referència que ens 

puga ajudar a entendre els problemes estructurals de la nostra organització 

però, en cap cas, aquesta tipologia ha d'alçar-se com un receptari de formules 

estructurals d'obligada elecció.  

 

8.2. ELS PARÀMETRES DE DISSENY 
ORGANITZATIU 

Amb independència que es pretenga construir una organització nova o que 

s'estiga reestructurant una organització existent, la direcció ha d'analitzar i 

valorar una sèrie de paràmetres de disseny que porten a l'assoliment de 

l'equilibri organitzacional. Mintzberg (1984) estableix l'estudi de vuit 

paràmetres per a dissenyar l'organització:  

1. L'especialització del treball. 

2. La formalització del comportament. 

3. La preparació. 

4. L'adoctrinament. 

5. La superestructura. 

6. La centralització-descentralització.  

7. El sistema de planificació i control. 

8. Els dispositius d'enllaç. 

Els quatre primers paràmetres fan referència als anomenats paràmetres de 

disseny de llocs. El cinquè ens revela, en primer lloc, el tipus i nombre de llocs 

que han d'agrupar-se en unitats de primer ordre i, després, el nombre i tipus 
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d'unitats que han d'agrupar-se en unitats cada vegada majors fins a completar 

la jerarquia. Els paràmetres 6, 7 i 8, finalment, estableixen els poders de 

decisió assignats i els vincles laterals i verticals. Passem a comentar-los 

breument. 

1. L'especialització del treball està relacionada amb el nombre de tasques 

que han de realitzar-se en un determinat lloc (dimensió horitzontal) i amb 

l'autocontrol que el treballador tinga sobre elles (dimensió vertical). En aquest 

sentit, com menys tasques diferents incloga un lloc determinat, major serà el 

seu grau d'especialització horitzontal. Igualment, com menys llibertat per a 

desenvolupar la tasca s'assigne al lloc, major serà la especialització vertical.  

 L'especialització horitzontal comporta, en la majoria dels casos, la 

descomposició d'una activitat completa en moviments elementals, analitzar de 

forma crítica cada un d'aquests moviments, recompondre'ls aconseguint 

tasques i operacions amb exigències d'habilitats mínimes i repetitives, i posar-

les en pràctica. D'aquesta manera, l'individu se centra en una o unes poques 

tasques sense preocupar-se del que ocorre al seu voltant. Aquest fet provoca 

que com més especialitzat estiga un lloc en la dimensió horitzontal, més 

propens serà el lloc per especialitzar-ho en la dimensió vertical, ja que 

l'individu perd la perspectiva de la tasca global i necessita que un directiu o un 

analista coordine tots els llocs per a complir l'objectiu de l'organització. 

 Com es pot apreciar, l'especialització del treball està íntimament lligada 

amb la divisió del treball i pretén aconseguir un increment en la productivitat 

en millorar les destreses i habilitats dels treballadors, reduir les pèrdues de 

temps per canvi de tasques i aplicar mètodes més eficients. Però 

l'especialització no és, ni molt menys, la solució definitiva als problemes de 

productivitat en el lloc. Ni tan sols hi ha un nivell estàndard d'especialització 

per a tot tipus d'organització. Això es deu a diverses raons. En primer lloc, 

perquè pot generar problemes de coordinació. En segon lloc, perquè pot 

derivar en desequilibris en la càrrega de treball si no es té en compte el volum 

d'activitat. I, en tercer lloc, perquè pot afectar negativament la motivació dels 

individus en traduir-se en llocs extremadament mecànics. 

 Quan aquestes circumstàncies afecten negativament la productivitat se sol 

generar una tendència contrària que condueix a l'ampliació del lloc. Aquesta 
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ampliació o humanització del lloc es materialitza en la simple ampliació 

horitzontal del lloc i en l'enriquiment del treball. La primera consisteix a 

incorporar en cada lloc un nombre major de tasques més o menys properes a 

les que es venia realitzant. Amb ella es pretén combatre la falta de 

productivitat reduint la monotonia del treball. Per la seua banda, l'enriquiment 

és una mica més complex ja que implica una ampliació vertical acoblada amb 

una ampliació horitzontal. Això és, no sols s'incorporen al lloc més tasques, 

sinó que se li atribueix a l'empleat una major autoritat i responsabilitat per 

planificar, organitzar i controlar el seu treball. D'aquesta manera, el treballador 

comprèn el que està fent, valora la seua transcendència i rep informació sobre 

els resultats del seu esforç, amb la qual cosa se satisfan necessitats d'alt nivell 

que eleven la motivació, i es tradueixen en un increment de la productivitat. 

 Igual que l'especialització, l'ampliació tampoc és una panacea en el disseny 

del lloc. Com a mínim, la seua efectivitat dependrà del tipus de lloc en qüestió, 

de les persones afectades o dels seus efectes tècnics sobre la productivitat i la 

conflictivitat. 

 Respecte a l'efecte de l'especialització en les diferents parts de 

l'organització, cal assenyalar que els llocs més especialitzats en la seua 

dimensió horitzontal els trobarem, normalment, en el nucli d'operacions, ja que 

és ací on es desenvolupa el treball més repetitiu. Quant a l'especialització 

vertical en aquesta part depèn del tipus d'activitat. Els llocs rutinaris, com els 

dels operaris d'una cadena de muntatge, presenten índexs d'especialització alta 

en les dues dimensions, mentre que els llocs professionals com metges, 

advocats o economistes, tenen graus d'especialització vertical molt més 

reduïts. 

 En els staffs s'aplicaria la mateixa lògica que en el nucli d'operacions. Els 

llocs rutinaris i repetitius, com neteja, serien molt especialitzats en les dues 

dimensions, mentre que els llocs professionals que requereixen coneixements 

complexos tindrien una especialització horitzontal alta però vertical baixa. 

 Finalment, en els llocs directius de línia el grau d'especialització, tant 

horitzontal com a vertical, disminuiria a mesura que s'ascendeix en la 

jerarquia.    
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2. La formalització del comportament fa referència a l'ús de regles, 

instruccions i procediments en l'organització. És un paràmetre fonamental en 

materialitzar la normalització dels processos de treball en el disseny dels llocs, 

amb el que es preestableix el comportament que poden adoptar els individus 

de l'organització davant qualsevol possible esdeveniment. 

 La formalització està íntimament relacionada amb l'especialització. 

D'aquesta manera, com més formalitzat estiga un lloc, menys llibertat té 

l'individu en l'execució del treball i, per tant, major especialització vertical. 

D'altra banda, com més rutinàries siguen les tasques, més fàcil serà 

formalitzar-les.  

 L'organització pot formalitzar el seu comportament per múltiples causes: 

- Es pot formalitzar per a aconseguir un comportament dels individus més 

fiable i previsible amb la finalitat de reduir la variabilitat de l'organització i 

tractar de manera idèntica problemes repetitius.  

- En la mateixa línia, se sol utilitzar per a augmentar l'eficiència en plasmar 

en normes els mètodes més eficients de realitzar repetitivament una tasca. 

És a dir, no es tracta de posar normes sense sentit pel mer fet d'estar 

formalitzats, sinó que la norma ha de considerar la millor manera de fer una 

activitat per poder aconseguir aquesta eficiència.   

- També s'estableixen normes com a mecanisme de seguretat per als 

empleats en reduir la discrecionalitat de les actuacions del superior. 

- I, en ocasions, es recorre a la formalització per a garantir la imparcialitat 

en el tracte als clients. 

 Òbviament, cert grau de formalització és necessari en tot tipus 

d'organització ja que és un element essencial en la recerca de la racionalitat i 

l'eficiència. No obstant això, el seu abús pot provocar problemes derivats de la 

menor motivació del treballador en minimitzar la seua capacitat de decisió,  

una mala atenció als clients, un rebuig automàtic a qualsevol idea innovadora o 

la reducció de les relacions personals. Així, com més es confie en la 

formalització, més a prop estarem dels models que hem catalogat com a 

mecànics en el capítol 7, amb els seus avantatges i inconvenients; mentre que 



Capítol 8. El disseny organitzatiu 281 
 

 

com més es potencie la llibertat dels individus, més ens aproximarem a les 

propietats de les formes orgàniques.  

 Respecte al grau de formalització en les diferents parts de l'organització és 

aplicable quelcom molt similar al comentat en l'especialització. Als llocs 

rutinaris del nucli d'operacions se'ls aplica elevats nivells de formalització, 

mentre que als llocs professionals o creatius se'ls assignen graus de 

formalització molt més reduïts. 

 En els staffs, els llocs repetitius, com el repartiment de correspondència, 

estaran molt formalitzats, mentre que els llocs professionals com relacions 

públiques o investigació operativa estarien menys formalitzats. 

 Finalment, a mesura que es puja en la línia mitjana el grau de formalització 

tendeix a descendir, però no de forma uniforme, ja que depèn de la variabilitat 

de les circumstàncies a les quals s'enfronten els llocs. Lògicament, el treball en 

l'àpex és el menys formalitzat en l'organització.  

3. La preparació ens informa del procés pel qual s'ensenyen els 

coneixements, habilitats i pautes de comportament associats que necessiten els 

empleats per a l'acompliment del seu lloc; per això aquest paràmetre de 

disseny està íntimament relacionat amb el mecanisme de coordinació que hem 

denominat normalització d'habilitats. Pel seu cost en temps i diners, la 

preparació se sol dur a terme en institucions alienes a la mateixa organització 

(universitats, centres de formació professional…), encara que això no 

inhabilita perquè la  institució tinga la seua pròpia unitat de formació. 

 La preparació, igual que la formalització, actua sobre el comportament dels 

individus, però amb mitjans diferents. Per això, en certa manera, són dos 

paràmetres incompatibles, ja que com més pautes es porten interioritzades de 

fora, menor serà la necessitat de formalitzar el comportament des de dins. 

Això condueix a dues maneres diferents de considerar l'estructura que deriva 

de la utilització d'aquests paràmetres. Mentre la formalització genera una 

estructura burocràtica on tot el poder es concentra en les parts elevades de la 

jerarquia, la preparació dóna com a resultat una estructura burocràtica però 

amb una accentuada dispersió d'autoritat. 
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 Per analitzar l'efecte de la preparació en les diferents parts de l'organització 

és convenient distingir els diferents llocs que ens trobarem en una 

organització. 

 En primer lloc hi hauria les ocupacions rutinàries on les tasques serien ben 

conegudes i repetitives. En aquest tipus d'ocupacions la preparació juga un 

paper residual, i adquireix protagonisme la formalització. Aquest tipus 

d'ocupacions es poden trobar en el nucli d'operacions (operari de cadena de 

muntatge) o en l’staff de suport (cambrer de la cantina). 

 En segon lloc, tindríem les ocupacions artesanals en els quals les tasques 

són difícils de separar en etapes concretes i on les habilitats per exercir-les 

s'adquireixen després d'un llarg període d'aprenentatge convivint i mimetitzant 

les formes d'actuar del mestre. Ací, encara que la preparació és rellevant, és 

secundària. En aquesta categoria trobem llocs propis del nucli d'operacions 

(ebenistes) o de l'alta direcció (director general). Aquestes mateixes 

conseqüències podrien ser aplicades als llocs creatius. 

 Finalment, hi hauria els llocs professionals, que serien aquells en els quals 

el treball és complex però en els que els procediments per a solucionar-los 

estan documentats. En aquesta categoria inclouríem economistes, advocats, 

metges, etc. És en aquest tipus de llocs on la preparació resulta essencial. A 

més, cal assenyalar que el comportament dels individus que ocupen aquests 

llocs és prou semblant, amb independència de quina siga la part de 

l'organització que ocupe. Així, el comportament d'un metge del servei mèdic 

d'una empresa industrial (staff de suport) no difereix en excés del 

comportament d'un metge d'un hospital (nucli d'operacions). 

4. L'adoctrinament és el paràmetre de disseny del lloc pel qual 

l'organització socialitza formalment els seus membres, interioritzant en 

l'individu la cultura de l'organització, la manera de fer les coses i l'estil de 

presa de decisions perquè aquell opere d'acord amb ells. Per tant, està 

íntimament lligat al mecanisme de coordinació denominat normalització de la 

ideologia. És un paràmetre que sol adquirir formes de funcionament “subtils” i 

que requereix prou de temps per assentar-se. En aquest sentit, se solen 

aprofitar activitats ludicofestives per a refermar valors, o impartir cursos de 

formació interna impregnats d'un fort contingut ideològic. 
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A diferència dels altres paràmetres de disseny del lloc, la importància 

relativa de l'adoctrinament en les diferents parts de l'organització és més difícil 

de generalitzar. Només es pot afirmar que l'adoctrinament reporta màxima 

importància en els alts nivells directius, ja que aquests són els que han de 

vetlar per la ideologia de l'organització. Respecte a la resta de llocs, tindrà 

rellevància quan el treball que es desenvolupe requerisca una forta lleialtat a la 

missió de l'organització, siga perquè se’n desprenen conseqüències delicades 

per a la institució o perquè es desenvolupa en llocs remots. Així, aquest 

paràmetre adquireix màxima rellevància en llocs com agents de serveis secrets, 

membres d'una congregació religiosa o directius responsables d'unitats de 

negoci situades en llocs molt allunyats geogràficament. 

5. La superestructura és un concepte que aglutina dos components bàsics 

del disseny estructural d'una organització. D'una banda, ens mesura l'àmbit de 

control de cada posició jeràrquica i, per una altra, el tipus de 

departamentalització que s'aplica a cada unitat organitzativa. Amb ella es pot 

apreciar la possible sobrecàrrega de coordinació dels directius i la forma en 

què hem recollit les interdependències del treball. Conforme augmenta el 

nombre de persones que formen part de l'organització també augmenten els 

problemes de coordinació en ser limitada la capacitat del directiu per a 

supervisar efectivament als seus subordinats. Això aconsella agrupar les 

persones en diferents unitats al capdavant de les quals hi haja un directiu i amb 

una grandària que dependrà del nombre de relacions potencials que 

s'establisquen entre subordinats i directiu, tal com vam comentar en el capítol 

7 en parlar de l'àmbit de control.  

En relació amb la departamentalització, cal tenir present dues particularitats 

essencials que influiran de manera profunda en l'ús i efectivitat de la resta de 

paràmetres de disseny: la departamentalització estimula la coordinació dins de 

les unitats, però genera problemes de coordinació entre elles; i no hi ha un 

patró ideal de departamentalització, més aviat n’hi ha diversos, amb els seus 

avantatges i inconvenients. 

Els criteris més habituals o bàsics per a agrupar unitats són la 

departamentalització per funcions i la departamentalització  basent-se en el 

mercat. Aquests dos patrons tenen la particularitat que es poden aplicar a 

qualsevol nivell de la jerarquia. A més, podem distingir altres criteris de 
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departamentalització, que podríem catalogar com a complementaris, i que 

només s'apliquen en els nivells inferiors. En aquest grup situaríem la 

departamentalització per nombres simples, per temps i per processos. Passem a 

continuació a analitzar breument cadascuna d'aquestes alternatives. 

- La departamentalització per funcions agrupa els llocs segons les 

principals funcions que es desenvolupen en l'organització, tenint en compte 

que les unitats creades mantenen entre si una interdependència seqüencial. 

Això és, les unitats departamentals només tenen sentit en tant que estan 

relacionades amb altres i per si soles no obtenen un output final (vegeu figura 

8.2.1). Basant-se en aquesta idea, la departamentalització funcional pot ser 

aplicada en una mateixa ubicació o en diferents àrees geogràfiques segons la 

conveniència apreciada per la direcció en la localització de les funcions.  

 

Figura 8.2.1. Departamentalització per funcions 

Carles Sellés

Director organització

Josep Pla

Director producció

Francesc Boscà

Directora R.H.

Aitana Llinares

Directora comercial

Vicent Llorca

Director financer

Eduard Segrelles

Director I+D+i

Llucià Vallés

Direcció general

Mercé Cabot

Secció confecció

Enric Ballester

Secció etiquetat

Albert Baldó

Secció inspecció  

 

 L'agrupació sobre la base de funcions és especialment idònia quan 

l'empresa desenvolupa una sola línia de productes, l'entorn és més o menys 

estable i la grandària no és excessiva. En aquest context s'afavoreix desplegar 

els seus avantatges i aconseguir economies d'escala, ja que es concentren les 

habilitats i s'orienta el personal cap a una activitat clara, estimulant 

l'especialització i l'eficiència tècnica, el desenvolupament professional dels 

especialistes i la capacitació del personal derivada de la interacció amb 

persones que desenvolupen treballs semblants. Així, per exemple, tots els 

membres del departament de finances s'enfronten a temes de finançament i 

inversió i comparteixen nocions similars sobre les finances i sobre el paper de 

la seua funció en l'èxit de l'empresa. Això permet que la funció de coordinació 
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del directiu de la unitat es veja simplificada, ja que tots comparteixen els 

mateixos coneixements i punts de vista, i ell mateix és un expert en la funció 

que coordina. 

No obstant això, quan l'empresa comença a créixer i diversificar-se, aquest 

tipus de departamentalització genera problemes en obstaculitzar la coordinació 

transfuncional i dificultar avaluar la contribució de cada funció al resultat 

final. A més, cal afegir dos problemes addicionals. D'un costat, el retard en la 

seua capacitat d'adaptació per la tendència a traslladar cap als nivells superiors 

els problemes que afecten unitats diferents, i d'un altre, la lleialtat pròpia del 

personal cap a la seua funció que complica el ensinistrament per a ocupar llocs 

de direcció general. En definitiva, en aquestes circumstàncies, aquest patró 

d'agrupament no té la flexibilitat necessària per enfrontar-se al canvi de forma 

ràpida.    

- La departamentalització basant-se en el mercat agrupa les activitats de 

manera tal que crea un patró de presa de decisions que ajuda l'empresa a 

mantenir-se en contacte i respondre als mercats que atén. En aquesta línia, 

s'estableixen unitats semiautònomes que consideren en el seu interior totes les 

funcions necessàries per a portar un producte o línia de productes al mercat, 

operar en una àrea geogràfica concreta o servir clients diferenciats. Les 

interrelacions que s'estableixen entre els departaments de mercat en l'empresa 

són de tipus mancomunat, però recullen en el seu interior les relacions 

seqüencials i recíproques que es generen. En conseqüència, els departaments 

sobre la base del mercat comparteixen uns recursos comuns però cada unitat fa 

front al seu propi entorn, amb objectius particulars i una estratègia de negoci 

específica, la qual cosa afavoreix que els grups de cada unitat compartisquen 

interessos en la mateixa línia de negoci i, per tant, siga més fàcil avaluar el 

resultat de cada departament.  

 Així doncs, els departaments sobre la base del mercat es poden crear al 

voltant d'un producte, àrea geogràfica o client particular. En general, tots 

aquests departaments presenten els mateixos avantatges i inconvenients, però 

amb alguns matisos distintius. Anem, en conseqüència, a veure en què 

consisteix cadascun d'aquests models. 
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En la departamentalització per productes, l'agrupació d'activitats es realitza 

sobre la base dels diferents productes que produeix i comercialitza una 

empresa. En conseqüència, en cada departament es consideren totes les fases 

necessàries perquè un producte o servei arribe al mercat, i només té sentit quan 

el producte o línia de productes necessita tecnologies de fabricació i mètodes 

de mercat molt diferents de la resta de l'empresa (Stoner i Freeman, 1994). Un 

exemple d'aquest tipus d'agrupació d'unitats el podem veure en grans empreses 

multinacionals com Mitsubishi on podem trobar diversos departaments 

relacionats amb productes diferents com la construcció naval, els serveis 

financers, l'electrònica o l'automoció. 

Els avantatges d'aquest criteri s'associen, bàsicament, amb la concentració 

de l'atenció de l'empresa en les diferents línies de productes. Això sol traduir-

se en un increment de la rapidesa de resposta als mercats i en la diversificació 

de productes, alhora que facilita la capacitació de personal en temes de 

direcció general i millora la coordinació de les funcions relacionades amb cada 

producte. No obstant això, pot generar problemes de control per a l'alta 

direcció i en dispersar els especialistes funcionals pot afectar negativament les 

economies d'escala, la qualitat tècnica i generar multiplicitat de serveis 

funcionals. Addicionalment, hem d'assenyalar que es tradueix en estructures 

amb un major nombre de nivells jeràrquics i que exigeix comptar amb 

personal amb capacitats de direcció general, la qual cosa es tradueix en un 

increment de costos estructurals. 

En la departamentalització per àrees geogràfiques, les activitats s'agrupen 

segons la zona geogràfica on l'empresa desenvolupa les tasques. Té sentit quan 

hi ha diferències significatives entre les diferents zones geogràfiques on actua 

l'empresa i la necessitat de conèixer les característiques específiques dels 

clients de cada zona són clau per a aconseguir l'èxit. Per tant, en aquestes 

situacions, s'aconsella posar totes les funcions necessàries sota la direcció d'un 

responsable que atenga les preferències del seu mercat. És una 

departamentalització a la qual es recorre quan l'empresa s'internacionalitza per 

diverses parts del món, ja que no són les mateixes les exigències del mercat 

xinès que les del mercat europeu o el nord-americà. 

El principal avantatge d'aquest tipus de departamentalització s'associa, 

lògicament, amb el coneixement de les diferents zones on s'actua, la qual cosa 
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es tradueix en una millora en la capacitat d'adaptació de l'empresa a cada 

mercat, la facilitat per diversificar-se i en una possible reducció dels costos 

operatius. També és una bona base per a la capacitació d'alts directius i per a 

conèixer la contribució de cada zona al benefici global de l'empresa. Quant als 

desavantatges, reprodueix els mateixos que la departamentalització per 

productes. 

Finalment, en la departamentalització per clients, les unitats es formen 

segons els diferents clients que atén l'empresa. Té sentit quan l'èxit de 

l'empresa depèn de la capacitat d'aquesta per adaptar-se a les exigències 

subjectives dels clients, quant a les característiques dels productes i serveis i 

als mètodes de venda. En aquesta línia, l'empresa pot crear una unitat per a 

atendre les seues relacions amb l'exèrcit, una altra per a clients industrials i una 

altra per al públic en general. Cal notar que en ocasions és molt difícil distingir 

entre aquest tipus de departamentalització i la de productes, ja que moltes 

vegades un producte es dissenya i comercialitza per a un client específic. 

Els avantatges d'aquest tipus de departamentalització són les mateixes que 

les dos anteriors però associades a la satisfacció que poden aconseguir els 

diversos grups de clients. D'igual manera, reprodueix els mateixos 

inconvenients. 

La figura 8.2.2 ens representa una estructura que ha recorregut a la 

departamentalització per producte. Com es pot apreciar, dins de cada 

departament sobre la base del mercat es desenvolupa una departamentalització 

funcional. Però, a més, cal ressaltar que segons les circumstàncies, 

l'organització pot emprar diferents tipus de departamentalització en un mateix 

nivell jeràrquic. Ací, ha optat per crear uns departaments funcionals que 

ofereixen suport a les unitats funcionals de cada unitat de mercat per a evitar el 

desenvolupament de polítiques contraposades. 
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Figura 8.2.2. Ús de la departamentalització bàsica en una estructura 

organitzativa 

D. producció

D. finances

D. R.H.
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D. zona B

Núria Ivars
D. divisió alimentació

Ignasi Soler
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D. divisió gelats i congelats
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Direcció general

Aitana Llinares
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Mercé Boscà
R.H.

Enric Lloret
Compres

Vicent Llorca
Financer i control de gestió

Jaume Climent
Assumptes jurídics

Xavier Ibi
Administració i sistemes

 

  

- Departamentalització complementària. Com ja hem comentat a l'inici 

d'aquest paràmetre, hi ha altres criteris d'agrupació d'unitats que només 

s'apliquen a nivell mitjà-baix de l'estructura. Aquests són la 

departamentalització per nombres simples, temps i processos. 

La departamentalització per nombres simples consisteix a comptar el 

nombre d'individus que es requereixen per a desenvolupar una activitat i 

col·locar-los sota les ordres d'un superior. En aquest sistema d'agrupar 

persones no es té en compte paràmetres com la preparació dels individus o 

l’adoctrinament. El rellevant és el nombre de subjectes necessaris, per la qual 

cosa només pot aplicar-se a la base de l'organització i per a tasques molt 

elementals (recol·lecció de productes agrícoles,  per exemple). 

La departamentalització per temps agrupa les unitats basant-se en el 

moment en  que s’exerceix l'activitat (torns). Té sentit quan per raones 

tècniques, econòmiques o socials és necessari estendre la jornada laboral més 
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enllà del temps normal estipulat en un torn (hospitals, alts forns, centrals 

nuclears…). Encara que presenta els avantatges associats a la continuïtat del 

procés productiu o prestació del servei de manera ininterrompuda, genera 

importants problemes de coordinació entre torns, d'adaptació per canvis de 

torn i de control i increment de costos en els torns nocturns. 

Quant a la departamentalització per processos s'agrupen els llocs segons el 

personal i les tecnologies necessàries per a dur a terme una operació 

específica. En realitat, és una espècie de departamentalització funcional, però 

en els nivells inferiors. 

6. La centralització-descentralització són dos extrems d'un continu on la 

centralització implica concentrar l'autoritat en l'àpex estratègic o prop 

d’aquest, mentre que la descentralització suposa dispersar l'autoritat i el poder 

en la presa de decisions entre els membres de les diferents parts de 

l'organització.  

 La descentralització d'una organització exigeix, doncs, la delegació de 

l'autoritat en el sentit en què cal cedir autoritat formal a una persona, però 

implica un poc més. Com puntualitzen Koontz i Weihrich (1994), la 

descentralització reflecteix una filosofia gerencial que exigeix determinar 

quines decisions poden enviar-se cap als nivells més baixos i quins han de 

conservar-se prop del cim, fixar polítiques específiques que guien la presa de 

decisions, portar a terme una adequada selecció i capacitació del personal i 

establir els controls convenients.  

 Per determinar el grau de descentralització d'una estructura s'acostuma a 

valorar una sèrie d'indicadors. Així, atenent al concepte de descentralització, 

com més gran siga la quantitat de decisions preses en els nivells inferiors, més 

importància tinguen aquestes decisions, més funcions es vegen afectades per 

aquestes i més autocontrol tinguen els individus que les prenen, major serà el 

grau de descentralització de l'estructura. A més d'aquests indicadors, podem 

utilitzar altres indicis que poden revelar-nos el grau de descentralització. En 

aquest sentit, la departamentalització sobre la base del mercat o l'alt nombre de 

subordinats que tinga un determinat gerent poden desvelar un grau de 

descentralització alt. 
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 Els factors que influiran a determinar el grau de descentralització són 

bàsicament: l'estratègia i l'entorn organitzacional, la grandària i la taxa de 

creixement i algunes característiques de l'empresa com el cost i risc associat a 

la decisió, el comportament directiu, la cultura organitzacional i el nivell 

formatiu dels subordinats. El quadre 8.2.1 puntualitza, en alguna mesura, 

aquests factors. 

 

Taula 8.2.1. Factors que influeixen en el grau de centralització-

descentralització 

• L'entorn és senzill i estable 

• Estratègies adequades a ent. estables

• Decisions importants

• Direcció mitjana poc capacitada

• Estils de direcció autocràtics

• Empreses de menor dimensió i

escassa diversificació

• Creixement a l'empara de fundadors

• Ritmes de creixement lents

• Dificultat per a exercir control

• L'empresa s'enfronta a una crisi

• L'entorn és complex i incert 

• Estratègies competitives flexibles

• Decisions tracten aspectes quotidians

• Direcció mitjana capacitada 

• Estils de direcció democràtics

• Empreses de major dimensió i

major diversificació

• Preferent creixement extern

• Ritmes de creixement ràpids

• Mecanismes de control efectius

• La cultura empresarial afavoreix la

implicació dels directius

Afavoreixen la centralització Afavoreixen la descentralització

 

 

 Aquests factors ens desvelen, en certa manera, el paper dels diferents 

mecanismes de coordinació en el grau de centralització-descentralització 

(vegeu figura 8.2.3). En aquest sentit, la supervisió directa seria el mecanisme 

de coordinació que més centralitza una organització, mentre que l'adaptació 

mútua és el que més la descentralitza. Les diferents normalitzacions les 

podríem localitzar entre ambdós extrems. D'aquesta manera, la normalització 

dels processos del treball tendeix a desenvolupar una estructura fortament 

centralitzada en la dimensió vertical, però amb certa descentralització cap a 

l’staff tecnocràtic encarregat de programar les tasques. La normalització 
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d'outputs, típica de les departamentalitzacions sobre la base del mercat, estaria 

en una posició intermèdia en donar llibertat als caps d'aquestes unitats, però 

provocant una centralització dins d'aquestes per la responsabilitat que 

assumeixen els esmentats directius. Finalment, la normalització d'habilitats i 

ideologia descentralitzen enormement l'estructura en donar autonomia a tot el 

personal.   

 

Figura 8.2.3. Descentralització i mecanismes de coordinació 
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 Lògicament, la centralització garanteix a l'alta direcció que les decisions es 

prenen i estan d'acord amb el seu propòsit, alhora que pot reduir el temps de 

presa de decisions en ser poques persones les implicades en aquest procés. 

Però, per la seua banda, la descentralització redueix la sobrecàrrega dels alts 

directius, flexibilitza l'estructura i pot ser un element de motivació interessant. 

Per tant, no s'ha d'oblidar que l'oportunitat de la centralització o 

descentralització d'una estructura adquireix sentit en la mesura en què ajuda la 

institució a aconseguir els seus objectius de manera eficient. Per això, la 

centralització i la descentralització no són bones ni ruïnes per si. Les dues 

presenten avantatges i inconvenients que cal ponderar per adoptar una bona 

decisió en aquesta matèria. 

 A manera d'exemple, presentem en el quadre 8.2.2 un resum dels 

avantatges i inconvenients que s’atribueixen a la descentralització. Segons les 
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circumstàncies, haurem de valorar el bé que pot aportar aquesta solució 

organitzativa a l'efectivitat de la nostra empresa. 

Taula 8.2.2. Avantatges i inconvenients de la descentralització 

INCONVENIENTS

• Descarrega l'alta direcció

• Fomenta l'adopció de decisions

• Adaptació a condicions canviants

• Rapidesa en la presa de decisions

• Fomenta la capacitació de la direcció

• Facilita la diversificació

MAJOR AGILITAT ORGANITZATIVA 

• Pèrdua de control del poder descentralitzat

• Dificulta l'aplicació de polítiques uniformes

• Major complexitat i cost de la coordinació

• Suposa inversions en capacitació 

• Multiplicitat de costos d'unitats descentralitzades

CONTROL, COORDINACIÓ I COST 

AVANTATGES

 

 

7. Els sistemes de planificació i control. Com ja s'ha comentat en el 

capítol 5, la planificació estableix a priori les accions que hauran d'emprendre's 

per a aconseguir en el futur un objectiu desitjat, mentre que el control 

determina si s'està complint aquest. Així, la planificació i el control estan 

íntimament units. La planificació perd l’efectivitat sense un control del seu 

compliment, i el control no té sentit sense una planificació prèvia. 

Són sistemes que junts regulen els outputs i el comportament dels 

individus. Així, els sistemes que se centren a regular el funcionament de les 

accions i a formalitzar el comportament dels individus són propis d'estructures 

basades  en la departamentalització funcional. Mentre que els sistemes que 

posen l'èmfasi en la regulació del rendiment general i a normalitzar els 

resultats els podem associar amb més força a la departamentalització sobre la 

base del mercat. 
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Aquests sistemes han d'ajustar-se a l'estructura en el sentit que a mesura 

que es descendeix en la línia jeràrquica, major ha de ser el seu nivell de 

concreció i menor el període de planificació i control. 

8. Els dispositius d'enllaç són instruments que s'incorporen a l'estructura 

formal d'organitzacions complexes per reforçar i estimular l'ús de l'adaptació 

mútua entre unitats interdependents. Entre aquests dispositius s'inclouen els 

llocs d'enllaç, els grups de treball i els directius integradors. 

 Els llocs d'enllaç són dispositius de coordinació lateral creats per a 

coordinar directament el treball de dues unitats sense haver de recórrer als 

canals administratius de caràcter vertical. Les persones que ocupen aquests 

llocs no tenen d'autoritat formal per a emetre ordres, però sí que adquireixen 

un considerable poder informal en convertir-se en centres neuràlgics de 

comunicació. Per aquest motiu, han de recórrer a les seues habilitats de 

negociació, persuasió i acord per a resoldre els conflictes i encaminar les 

unitats cap a la coordinació voluntària intergrupal. A més, cal tenir en compte 

que és el dispositiu d'enllaç més econòmic ja que desvia molt pocs recursos de 

la tasca principal i evita els llargs canals ascendents de comunicació. 

 Quan els llocs d'enllaç no són prou forts per a canalitzar les relacions 

d'interdependència, la direcció pot recórrer als denominats grups de treball o 

comitès. Un grup de treball pot definir-se com un conjunt d'individus de 

diverses unitats que interactuen entre si durant cert període de temps per a 

aconseguir determinats objectius comuns.  

 Hi ha dos tipus de comitès. D'un costat, els denominats grups de treball 

temporal o ad hoc, que es constitueixen per a ocupar-se d'una tasca concreta 

no repetitiva, dissolent-se una vegada aconseguit l'objectiu i tornant els seus 

membres a les seues unitats d'origen (llançament d'un producte específic, 

resolució d'un defecte en un producte concret…). D'un altre, el comitè 

estructural, que tracta determinats assumptes de manera regular i permanent 

sense estar prevista la seua dissolució en un moment determinat (comitè de 

pressupostos, fabricació…). 

 Els grups de treball, temporals o permanents, poden desenvolupar diferents 

funcions en una organització. Òbviament, han d'anar orientats a millorar la 
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coordinació i comunicació entre diverses unitats interrelacionades. Però també 

poden ser útils com a unitats d'assessorament, com a elements de presa i 

implantació de decisions complexes, com a mecanismes de control o com a 

instruments de preparació i socialització. 

 Malgrat la seua utilitat, aquest dispositiu és prou més costós que el lloc 

d'enllaç ja que el mateix procés de reunions consumeix múltiples recursos que 

d'una altra manera podrien canalitzar-se per augmentar la productivitat. Per 

això, abans d'implantar-los és convenient ponderar si els avantatges que ens 

reportaran superen els inconvenients. 

En termes generals, els avantatges dels grups depenen de la fixació 

adequada de l'objectiu a aconseguir i de la seua correcta composició i 

organització. Si això és així es poden obtenir decisions de millor qualitat i es 

pot incrementar la probabilitat en la seua execució, es millora la coordinació 

entre unitats, s'afavoreix la capacitació dels subordinats i es permet adoptar 

decisions impersonals. Però si la seua organització no és adequada o el seu 

objectiu és excessivament vague sol incrementar-se en excés els costos en 

temps i diners, s'afavoreix l'adopció de decisions mediocres i es dilueix la 

responsabilitat. 

 Quan ni el lloc d'enllaç ni els grups de treball són suficients per a gestionar 

els conflictes entre unitats, llavors la direcció pot recórrer als directius 

integradors. Aquests es poden definir com a personal d'enllaç dotats d'autoritat 

formal sobre alguns aspectes del procés decisori. Aquesta autoritat, en 

conseqüència, no recau sobre el personal de les unitats que enllacen, sinó sobre 

la capacitat d'iniciar, aprovar o controlar certes decisions. Un exemple es troba 

quan un directiu de projecte coordina els departaments implicats, comprant i 

assignant recursos entre ells segons el seu criteri. 

 Encara que aquesta figura està dotada de gran influència formal, com que 

no té autoritat jeràrquica sobre el personal, requereix estar dotat d'una forta 

capacitat de negociació i persuasió. 

Per a finalitzar, cal assenyalar que els directius integradors són un element 

estructural que s'utilitza amb una freqüència menor que la resta de dispositius 

laterals ja que, d'una banda, engendra un cost bastant elevat en augmentar el 
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nombre de directius necessaris i, per una altra, altera les relacions jeràrquiques 

normals produint interferències en les relacions entre els supervisors assignats 

als projectes i els superiors dels departaments on els individus exerceixen el 

seu treball habitual.   

 Vistos els materials que podem usar per conformar una estructura 

organitzativa, en el punt següent ens plantejarem com són triats aquests. 

 

8.3. ELS FACTORS DE CONTINGÈNCIA 
 

L'enfocament contingent sosté que l'efectivitat organitzacional augmentarà 

si hi ha congruència entre les característiques intraorganitzacionals entre si i 

d'aquestes amb els factors contextuals. Això implica, d'una banda, que no hi ha 

una única millor solució organitzativa i, d’una altra, que cap forma 

d'organitzar és igualment efectiva. En conseqüència, no s'emfatitzen les 

característiques pròpies de cada element, sinó com tots ells s'entrellacen entre 

si i responen a les exigències de cada situació concreta.  

 

Els factors de contingència es poden definir com a situacions o condicions 

organitzatives que influiran en l'ús de determinats paràmetres de disseny. 

Seguint Mintzberg (1984) considerarem els factors següents: l'entorn, la 

grandària, l'edat, la tecnologia i el poder.  

 

 Com s'aprecia, aquests factors de contingència poden ser tant interns com 

externs a l'organització. Normalment, per simplificació acadèmica, es 

considera que davant una determinada situació hem de modificar i adaptar el 

disseny a ella, fent l'efecte que tals variables contingents no són elegibles per 

l'empresa. En realitat, la direcció sí que pot dur a terme una elecció deliberada 

d’aquestes. De fet, en moltes ocasions és més econòmic buscar les condicions 

contextuals que s'ajusten a uns determinats paràmetres que funcionen de 

manera consistent que intentar modificar els elements constitutius de 

l'estructura per adaptar-los a les situacions canviants.   

 En tot cas, resulta imprescindible conèixer la incidència d'aquestes 

variables en l'elecció dels paràmetres, però sense oblidar que aquests factors 
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no són variables objectives, encara que ho puguen semblar, per la qual cosa la 

valoració de les variables i el seu efecte en l'efectivitat organitzacional 

dependran de les percepcions, encertades o no, de la direcció. 

 - L'entorn es considera un dels factors clau en l'efectivitat organitzacional 

en veure’s l'organització com un sistema obert. En tal sentit, és convenient 

conèixer la naturalesa de l'entorn que afecta l'organització i determinar les 

particularitats que han de concórrer en el disseny organitzatiu per afrontar-ho 

amb èxit, tenint molt present que no tots els entorns tenen la mateixa 

influència en l'estructura. 

  En el context del disseny organitzatiu se solen concentrar els estudis en 

l'anàlisi de quatre dimensions, que ja van ser comentades en el capítol 3: la 

complexitat, la volatilitat, la diversitat i l'hostilitat. 

 El grau de complexitat es percep basant-se en els coneixements 

especialitzats i informació que es requereixen per a la comprensió de l'entorn i 

dependrà de la quantitat i interdependència dels elements que el componen. 

Basant-se en aquesta dimensió, com es va comentar en el seu moment, 

distingim entre entorns simples i complexos. Com més complex siga un entorn 

més difícil serà que una única persona puga manejar la informació i tinga els 

coneixements necessaris per a prendre decisions, amb la qual cosa més 

descentralitzada hauria d'estar l'estructura. Per contra, com més simple, més 

fàcil serà que un sol individu escometa aquesta tasca i, per tant, més tendència 

a centralitzar l'organització. 

 El nivell de volatilitat o dinamisme es jutja sobre la base de la previsibilitat 

dels canvis que afecten l'organització. Segons aquesta dimensió es diferencia 

entre entorns estàtics, que són més o menys predictibles, i entorns dinàmics, on 

és més difícil pronosticar el que ocorrerà. Evidentment, com més dinàmic siga 

l'entorn, més adaptabilitat s’exigeix a l'organització per a poder sobreviure i, 

en conseqüència, més orgànica ha de ser l'estructura. En aquest context, 

l'anàlisi de l'entorn adquireix la major rellevància estructural, convertint-se en 

el factor contingent més important. 

La matriu següent (figura 8.3.1) combina aquestes dues dimensions, fent 

notar el seu efecte en la incertesa i les repercussions en l'estructura. Com es 
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dedueix de la matriu, la incertesa és una característica que s'associa en major 

mesura amb el dinamisme que amb la complexitat, ja que aquell afecta més la 

capacitat d'obtenir informació sobre els esdeveniments de l'entorn. 

Figura 8.3.1. Incertesa i disseny organitzatiu 

Incertesa baixa
Centralitzada
Burocràtica
Normalització de processos
Exemple: Fàbrica productes marca blanca

SIMPLE

Incertesa moderadament baixa
Descentralitzada
Burocràtica
Normalització d’habilitats
Exemple: Universitat

COMPLEX

DINÀMICESTÀTIC

Incertesa moderadament alta
Centralitzada
Orgànica
Supervisió directa
Exemple: Confecció moda exclusiva

Incertesa alta
Descentralitzada
Orgànica
Adaptació mútua
Exemple: Agència aeroespacial 

Font: adaptat de Duncan (1979)  

 Per la seua banda, la diversitat es refereix al nombre d'escenaris diferents 

en els quals actua l'organització. En aquesta línia, una empresa actua en un 

entorn integrat si atén a un únic tipus de client, amb una sola classe de 

producte i en una zona geogràfica. En aquest cas, és suficient que l'empresa 

agrupe les seues unitats en base funcional. Per contra, una organització 

s'enquadra en un entorn diversificat quan produeix diversos productes, atén 

diferents clients o opera en diverses ubicacions geogràfiques. Ací, la direcció 

ha d'optar, sempre que el sistema tècnic ho permeta, per una agrupació 

d'unitats basades en la departamentalització per mercats. D'aquesta manera 

s'aconsegueix agrupar tot el treball, captar la informació i respondre per 

separat a les demandes de cada escenari d'actuació. 

 Finalment, l'hostilitat ens informa de la mesura en què l'entorn dificulta o 

amenaça la supervivència de l'organització. En un entorn favorable el mercat 

de l'empresa és molt receptiu i, per tant, no hi ha elements que afecten 

negativament la seua existència. L'empresa pot seguir actuant com ho ha fet 

fins ara. En un entorn hostil, l'empresa veu perillar la seua existència, i per 

aquesta raó ha de prendre decisions ràpides per a solucionar la situació de crisi 

temporal. Per això l'extrema hostilitat porta a una centralització provisional de 

l'estructura. 



298 Organització d’empreses  
 
 

 

 Encara que cada dimensió de l'entorn genera una hipòtesi d'actuació 

estructural, cal tenir en compte que l'entorn d'una organització no és uniforme 

per a tota ella. Per això, és convenient considerar les disparitats de l'entorn que 

afecten cada constel·lació de treball estimulant la descentralització selectiva 

cap a aquestes. En aquest sentit, no sol ser igual l'entorn que afecta les unitats 

de producció que les de màrqueting. 

- La grandària de l'organització, a l'efecte del nostre propòsit, vindrà 

definida pel nombre d'empleats que tinga. Es tracta d'un factor situacional 

important perquè serveix per a explicar característiques organitzatives com el 

mecanisme de coordinació que s'utilitza, el grau d'especialització, 

formalització i centralització aplicat o l'àmbit de control existent. 

 La grandària ajuda a entendre quin dels mecanismes de coordinació és el 

més apropiat. Com es va indicar en el capítol anterior, en les organitzacions 

petites l'adaptació mútua pot ser suficient per a proporcionar una adequada 

coordinació a uns costos reduïts. Però a mesura que augmenta el nombre 

d'empleats implicats es requereix introduir la supervisió directa per a reduir el 

nombre de vincles de coordinació. Si el nombre de persones és molt alt, la 

sobrecàrrega d'informació exigeix implantar els diversos tipus de 

normalització. Per això s'afirma que a més grandària, més tendència a recórrer 

a la normalització, i, per tant, a assumir característiques burocràtiques. 

 També es pot observar que la grandària condiciona de manera important 

l'especialització vertical, i afavoreix l'horitzontal. Com més gent forme part de 

l'organització, més fàcil és crear departaments diferenciats i augmentar el 

nombre de nivells jeràrquics. Al seu torn, l'especialització horitzontal redueix 

les necessitats de coordinació dins de les unitats, per la qual cosa aquestes 

poden augmentar la grandària en incrementar l'àmbit de control dels directius. 

 D’allò que s’ha exposat fins ara sembla raonable proposar que l'increment 

de grandària propiciarà la confiança en les regles i regulacions per a exercir el 

control i evitar la confusió, ja que la formalització resulta més barata que l'ús 

indiscriminat de la supervisió directa. D'altra banda, com puntualitza 

Mintzberg (1984), les organitzacions de més grandària formalitzen el que 

veuen sovint, estandarditzant els comportaments repetitius. 
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 Finalment, sembla de sentit comú pensar que a mesura que augmenta la 

grandària, els directius es vegen impossibilitats per a mantenir el control i 

gestionar tota la informació, de manera que es veuen forçats a descentralitzar 

l'estructura. Evidentment, es tracta d'una descentralització prou limitada en 

acompanyar-se d'una forta formalització. 

- L'edat d'una organització es refereix al temps que fa que aquesta està 

creada. La joventut de l'organització s'associa amb una major receptivitat i 

propensió al canvi, per la qual cosa el desig d'assumir riscos es materialitza en 

una estructura d’estil orgànic. A mesura que passa el temps, l'organització 

aprèn i tendeix a repetir els seus comportaments, tendint a establir normes que 

guien el seu funcionament. Per tant, com més madura siga una organització, 

més predictible i susceptible de formalitzar seran les activitats dels seus 

membres. 

 D'altra banda, l'estructura tendeix a reflectir les característiques del moment 

de fundació de la institució. Així, encara que l'empresa siga un ens dinàmic 

que s'adapta amb el pas del temps, és habitual que aspectes propis de la cultura 

del moment en què es va crear  transcendisquen fins al moment actual.  

- La tecnologia és un concepte que comprèn els coneixements, eines, 

tècniques, informació i accions que es requereixen per a transformar inputs en 

outputs. Quan la tecnologia es refereix a la utilitzada en els centres operatius, 

rep el nom de tecnologia bàsica o de fabricació, que és en la que ens basarem 

per analitzar els efectes de la tecnologia en el disseny de l'organització.  

 Un dels primers estudis a proposar que la tecnologia podia tenir efectes 

rellevants en l'efectivitat organitzacional va ser el desenvolupat per Woodward 

(1965). Aquesta autora va classificar les tecnologies en tres grups (producció 

per unitats i lots petits, producció en massa i producció contínua)  atenent a 

dues propietats del sistema tècnic que afecten el treball: el grau de regulació o 

condicionaments que imposa el sistema i la  sofisticació o coneixements que es 

requereixen per a comprendre’l. 

 En la tecnologia de producció per unitats i lots petits el producte es fabrica 

segons les especificacions de clients particulars, la qual cosa dificulta  

normalitzar i formalitzar el treball i condueix a l'ús de l'adaptació mútua i la 
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supervisió directa com a mecanismes de coordinació fonamentals. Els operaris 

solen tenir una important autonomia en l'execució de les tasques, treballant de 

manera individual o en petits grups que col·laboren estretament, la qual cosa 

exigeix tenir equips productius que permeten tenir un marge d'iniciativa 

important en l'execució del treball i que faciliten el que la divisió de tasques no 

estiga molt definida. En conseqüència, l'estructura més adequada per a 

empreses que recorren a aquesta tecnologia serà l'orgànica. Com a exemple 

d'empreses que podríem enquadrar en aquesta categoria trobaríem des 

d'empreses de confecció de moda exclusiva fins a empreses que desenvolupen 

satèl·lits de telecomunicacions. 

 En la tecnologia de producció en lots grans i en massa es recorre a la 

mecanització del procés i es fabrica el mateix producte de manera repetitiva, 

amb el que els passos en la producció es coneixen per endavant i estan 

clarament definits. Les seqüències són, per tant, rutinàries, cosa que facilita la 

planificació, la formalització i l'ús de la normalització de processos com a 

mecanisme bàsic de coordinació. I atès que els empleats realitzen una vegada i 

una altra la mateixa tasca, no es requereixen individus amb molta formació ni 

equip que donen llibertat d'actuació als seus operadors. L'estructura resultant 

s'acosta al model burocràtic. Un exemple pot apreciar-se en una fàbrica de 

mobles tipus “IKEA”. 

 En el tercer tipus, la producció contínua, es fabrica de manera repetitiva un 

producte estandarditzat però usant equips automatitzats. Això implica que hi 

haurà molt poques persones en el nucli d'operacions que realitzen tasques 

rutinàries. Més aviat es requereixen individus que realitzen sofisticades 

tasques tècniques de control dels equips, inspecció de l'output, resolució de 

problemes i millora del sistema, recorrent molt a l'adaptació mútua. Aquestes 

circumstàncies permeten que es prescindisca de la tecnoestructura, es potencie 

l’staff de suport  i es diluïsca la distinció entre línia i staff, adquirint 

l'organització una configuració pròxima a les estructures orgàniques. Exemple 

d'aquest tipus de tecnologia es pot trobar en una refineria de petroli.  

A partir dels resultats d'aquest estudi i uns altres similars, Mintzberg (1984) 

enuncia tres hipòtesis que recullen la forma en la qual el sistema tècnic afecta 

el disseny organitzatiu. Aquestes són les següents: 
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- Com més regulador siga el sistema tècnic, més tendència a formalitzar el 

treball d'operacions i més burocràtica serà l'estructura del nucli d'operacions. 

- Com més sofisticat siga el sistema tècnic, major serà el nombre de 

professionals qualificats que es requereixen i major el grau d'autonomia per 

desenvolupar el seu treball (més staff de suport, major descentralització 

selectiva  cap al staff de suport i major ús de dispositius d'enllaç). 

- L'automatització del nucli d'operacions transforma l'estructura de la part 

administrativa de l'organització de burocràtica a orgànica. 

- El poder és una variable contingent “personal” que té una rellevància 

essencial per a entendre per què les organitzacions adquireixen una 

configuració estructural o una altra, ja que resulta habitual que es pretenga 

aconseguir el control de la institució per a garantir que actue d'acord amb les 

preferències personals de cadascú. 

 En aquesta línia, definim el poder com la capacitat o habilitat potencial 

d'una persona o grup de persones per a influir en una altra o unes altres amb la 

finalitat d'obtenir un resultat. Això és, una persona té poder sobre unes altres 

en la mesura en què pot persuadir-los perquè facen alguna cosa que d'una altra 

manera no farien. 

 Com es pot apreciar, l'autoritat és un tipus especial de poder que implica la 

legitimació d'aquest en un context organitzacional. És a dir, l'autoritat atribueix 

el dret a influir en el comportament dels subordinats, acceptant el subordinat 

com a just que l'altra part li diga el que ha de fer. 

 Una vegada presentat el concepte de poder, convé conèixer quina és la font 

de la qual emana aquest. Podem identificar sis tipus de poder amb la seua 

corresponent font. Aquests són:  

• El legítim, que deriva de l'assumpció de l'autoritat relativa a un lloc 

concret. 

• El de recompensa, que emana del control sobre la remuneració i els 

premis que es poden donar. 

• El coercitiu, que es relaciona amb el control sobre les sancions que es 

poden imposar. 
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• El carismàtic o de referència, que se centra en l'atractiu o carisma de 

l'individu. 

• El d'experiència, que prové dels coneixements, les habilitats o el talent 

de l'individu. 

• El d'informació, es genera pel fet de controlar informació rellevant per a 

uns altres. 

Com es pot observar, alguna d'aquestes fonts que atribueixen poder són 

formals, mentre que altres són de tipus informal. 

El rellevant del poder en relació al disseny organitzatiu és determinar com 

s'adquireix i com s'usa, ja que aquestes dues qüestions ens ajudaran a entendre 

l'èxit personal del directiu i la facilitat o dificultat dels subordinats per exercir 

la seua tasca. Això ens porta a considerar l'organització com un sistema polític 

on els grups i els individus, tant interns com externs, desenvolupen accions 

encaminades a adquirir i exercir el poder per a aconseguir els resultats que en 

el personal prefereix cadascun. Aquest comportament rep el nom 

comportament polític, i pot desenvolupar-se sobre la base de diverses tàctiques 

polítiques. D'aquesta forma, els individus poden recórrer a la formació de 

coalicions, al control de recursos clau com la informació, a l'ús selectiu de 

criteris de decisió i opinions d'experts externs, a la identificació amb autoritats 

superiors o a l'ús de símbols de status superior, a la cooptació1 o les tàctiques 

destructives. Cal tenir en compte que totes solen ser usades, però n’hi ha 

algunes, com les tàctiques destructives, que l'organització ha de poder evitar o 

en defecte d'això, controlar. 

Com ja hem comentat, la confrontació pel poder no se circumscriu a 

l'interior de l'empresa, sinó que es desparrama per tot el seu contorn. Així, 

s'identifiquen dues grans coalicions, el comportament de les quals afectarà a 

l'elecció dels paràmetres de disseny. El següent esquema, tracta de reflectir 

resumidament tots els actors que conformen aquestes coalicions.     

                                                 
1La cooptació és una estratègia política consistent a donar participació a l’oposició en els òrgans 
de representació amb la finalitat de desequilibrar-la en subjectar-la a unes normes de grup.   
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Figura 8.3.1. Coalició interna i externa 
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Font: elaboració pròpia a partir de Mintzberg (1984)  

 Els efectes del poder sobre el disseny organitzatiu es manifesten a través de 

la incidència en el control de l'organització per part de la coalició externa, de 

l'ànsia de poder dels diferents membres de la coalició interna i de la influència 

de la moda imperant en el lloc i moment en el qual està l'organització. 

Mintzberg (1984) suggereix tres hipòtesis relacionats amb aquests factors: 

 - La primera indica que com més gran siga el control d'algun grup extern 

sobre l'organització, més centralitzada i formalitzada resultarà l’estructura. En 

aquest cas, se centralitza per precaució, ja que d'aquesta manera el responsable 

de l'organització garanteix un comportament d'acord amb les exigències del 

grup extern. 

 - La segona assenyala que les necessitats de poder dels membres de la 

coalició interna desemboca en estructures centralitzades. Ací se centralitza 

perquè si l'alta direcció té ànsies de poder, el més probable és que acapare 

totes les decisions rellevants o no de l'organització. 
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 Aquestes dues hipòtesis suggereixen que els conflictes generats en una 

coalició tendeixen a estendre's en l'altra. 

 - I la tercera suggereix que la moda i cultura que envolta a l'organització 

influeix de manera decisiva en l'estructura organitzativa en imposar els usos i 

maneres organitzatives del moment. Això és, si està de moda aplicar un 

paràmetre en un determinat sentit, s'aplicarà encara que no siga la manera 

convenient d'usar-lo.  

 Per a tenir una visió global de les variables de disseny organitzatiu 

presentarem, en el punt següent, un conjunt de formes organitzatives que 

intenten aglutinar-los.  

 

8.4. LES FORMES ESTRUCTURALS DE 
L'ORGANITZACIÓ 
 

Les formes organitzatives que es presentarem són models que en essència 

recullen una simplificació de la realitat, per la qual cosa, òbviament, no poden 

identificar-se íntegrament amb una organització particular amb la qual 

estiguem acostumats a conviure. No obstant això, com ja hem comentat, sí que 

són guies per jutjar-ne l’efectivitat. 

Encara que podem trobar múltiples classificacions de les tipologies 

organitzatives que ens poden ajudar en aquesta comesa, hem optat per una 

classificació que intenta conjugar els dos elements definitoris de l'estructura 

organitzativa: la divisió del treball i la coordinació. Així, al criteri primari de 

classificació recolzat en el tipus de departamentalització, afegirem els aspectes 

fonamentals de les configuracions operatives centrades en les característiques 

que deriven del mecanisme bàsic de coordinació utilitzat. 

Per a poder casar aquestes dues perspectives de manera didàctica, 

presentarem les diferents estructures organitzatives en l'ordre que 

correspondria segons l'evolució lògica que seguirien les estructures. Aquesta 

idea ve reflectida en la figura 8.4.1. 
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Figura 8.4.1. Evolució de les formes organitzatives 
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Font: adaptat de Greiner (1972)  

 La idea que transmet el gràfic és que cada forma organitzativa sorgeix per a 

corregir les deficiències de les formes precedents, de tal manera que cada 

període evolutiu es caracteritza per un estil de direcció que s'exerceix per a 

aconseguir la millor forma de posar en ordre i coordinar els recursos. 

L'evolució d'una forma a una altra es produeix per mitjà de crisi que recolzen 

el canvi. 

L'estructura simple es relaciona amb la primera fase en el 

desenvolupament de l'organització i es caracteritza per ser una estructura poc 

elaborada. No es recolza en cap tipus de departamentalització específic i 

manca  o té molt poc staff i jerarquia de línia. En realitat, una persona, que sol 
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coincidir amb el propietari del negoci o pioner, té tot el poder per a coordinar 

el treball del nucli d'operacions a través de la supervisió directa, encara que 

l'organització també recorre a l'adaptació mútua com a mecanisme secundari 

per a resoldre els problemes de coordinació que escapen a la supervisió directa 

(problemes generats en absència del cap, per exemple). Les organitzacions 

amb aquest tipus d'estructura són molt habituals en petites botigues 

d'alimentació o en tallers de confecció de vestuari a mesura. 

 És una forma organitzativa que té com a principal problema les seues 

possibilitats de supervivència, per la qual cosa presenta una important 

centralització. A més, no recorre a una forta divisió del treball, presenta poc 

comportament formalitzat i fa mínim ús de la planificació, preparació i dels 

dispositius d'enllaç. Solen ser organitzacions joves i petites amb un sistema 

tècnic no regulador i poc sofisticat. Operen en entorns simples, perquè un sol 

individu puga conservar el control estricte i puga reaccionar ràpidament, però 

dinàmics, ja que en entorns estàtics les estructures que confien en la 

normalització són molt més eficients. 

 El principal punt fort és, conseqüentment, la flexibilitat que deriva de la 

seua agilitat en la presa de decisions i la capacitat per a respondre ràpidament 

al canvi de les condicions mediambientals. Al mateix temps, és un disseny que 

genera uns costos estructurals prou baixos i que sol propiciar una forta 

implicació del seu personal en la resolució dels problemes. 

 Entre els inconvenients hi ha la seua incapacitat per a coordinar les 

activitats d'empreses de certa grandària i l’excessiva dependència de la figura 

de l'emprenedor, no solament com a mitjà fonamental de coordinació sinó 

també com a font de recursos. A mesura que l'organització creix, se 

sobrecarrega la capacitat del cap per dur a terme una adequada tasca de control 

i es requereixen altres mecanismes que potencien l'eficiència.  

L'estructura funcional és l'estructura pròpia d'empreses de grandària 

mitjana, no diversificades, que atenen un tipus de client, amb una gamma de 

productes molt limitada i en una àrea geogràfica homogènia. Aquestes 

estructures es defineixen sobre la base de dos atributs clau. En primer lloc, i 

per això el seu nom, són estructures que s'organitzen sobre la base d'una 

departamentalització funcional, agrupant la gent en unitats que responen a una 
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funció o coneixement específic i que segueixen una lògica seqüencial (vegeu 

figura 8.2.1). Això implica que apareguen unitats i llocs amb un alt grau 

d'especialització. I en segon lloc, es recolzen en la coordinació a través de la 

normalització, encara que conserven la supervisió directa i l'adaptació mútua 

com a mecanismes secundaris que aconsegueixen cobrir les necessitats no 

satisfetes per aquella. Aquesta forma de combinar els mecanismes de 

coordinació resol, en gran mesura, els problemes de l'estructura simple quan 

creix ja que redueix la quantitat d'interaccions personals i decisions que han 

d'adoptar-se a mesura que s'executa el treball i, per tant, permet atendre amb 

eficiència la demanda de productes i serveis d'un mercat en expansió.  

 Segons el tipus de normalització a què es recórrega, es poden distingir dos 

tipus d'estructures funcionals: l'estructura funcional centralitzada o burocràcia 

maquinal i l'estructura funcional descentralitzada o burocràcia professional. 

L'estructura funcional centralitzada, pròpia d'empreses de producció en 

massa, és un disseny de tipus burocràtic, l'essència de la qual la trobem en l'ús 

de la normalització dels processos de treball com a mecanisme bàsic de 

coordinació. La seua lògica s'assenta en una forta especialització horitzontal i 

vertical dels llocs, cosa que origina, d'una banda, que la tecnoestructura 

adquirisca una rellevància suprema en haver de dur a terme una important 

tasca de programació de les seqüències operatives. I, per una altra, un 

allargament de la cadena jeràrquica acoblat a un alt grau de centralització, ja 

que únicament l'alta direcció té un visió global de la comesa i els objectius de 

l'empresa. El paper de la tecnoestructura i d'una jerarquia clarament establida 

genera, al seu torn, una proliferació de normes que formalitzen el 

comportament dels individus i redueix al mínim la incertesa dels llocs. 

Amb aquestes característiques, l'estructura funcional centralitzada pot 

aconseguir els majors índexs de productivitat i eficiència produint un output a 

gran escala, però només si actua en entorns simples i estables i amb sistemes 

tècnics molt reguladors. El seu punt dèbil, per tant, és que no té flexibilitat. La 

normalització de processos i la formalització corresponent, junt amb la 

rigidesa de la departamentalització funcional, redueix la seua capacitat de 

maniobra davant d’entorns canviants o amb diversitat de productes, àrees 

geogràfiques o clients. En aquests casos, s'interfereix negativament la 

programació del procés productiu pel fet de no poder-se pronosticar la 
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demanda dels productes i s'incrementa el grau de col·lapse de l'alta direcció pel 

nombre d'anomalies que arriben a aquest nivell. 

L'estructura funcional descentralitzada, igual que el cas anterior, és una 

configuració burocràtica però que recorre a la normalització d'habilitats i 

coneixements per a aconseguir la coordinació en compte de la normalització 

de processos de treball. Les operacions que es realitzen també són 

especialitzades i reiteratives, encara que de naturalesa complexa, per la qual 

cosa no poden ser planificades i controlades com en una burocràcia maquinal. 

La part fonamental de l'estructura és el nucli d'operacions que està compost per 

professionals altament qualificats que exerceixen el seu treball amb un alt grau 

d'iniciativa i responsabilitat personal. Per això els directius no desenvolupen 

l'autoritat a la manera tradicional, podent tenir amplis àmbits de control 

(estructures planes). Aquest tipus d'estructura es pot trobar en hospitals o 

universitats. 

Els elements clau són ací la preparació, l'especialització horitzontal, però 

no vertical i una forta descentralització que arriba al nucli d'operacions. Com 

tots els models burocràtics, actuen a plena capacitat en entorns estables, però 

en aquest cas han de ser complexos. El sistema tècnic no sol ser regulador i la 

font de poder predominant és la de l'experiència o de l'expert (meritocràcia). 

Quan la burocràcia professional es mou en aquest marc sol ser prou 

eficient. Però igual que el cas anterior no s'acomoda a entorns canviants i 

diversificats. 

En definitiva, la estructura funcional, siga centralitzada o descentralitzada, 

es maneja de manera eficaç i efectiva com més predictible siga i més integrat 

estiga l'entorn on actua. Conforme augmenta la diversitat de productes, 

ubicacions i clients també s'acreixen les seues limitacions. En aquestes 

circumstàncies, altres formes resulten més útils. 

L'estructura divisional sorgeix per donar resposta als problemes que 

deriven de la diversificació dels mercats on actua l'empresa. Suposa crear 

unitats, que es denominen divisions, en les quals s'agrupen totes les funcions 

necessàries per a atendre un mercat particular, i en les quals es col·loca un 

director responsable de la rendibilitat de les seues operacions. En 
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conseqüència, les divisions operen com a companyies autònomes podent 

definir gran part dels elements de la seua estratègia competitiva i prendre les 

decisions operatives que l’incumbeixen. Per la seua banda, la seu central actua 

com una espècie de banc d'inversions en el qual es concentren determinats 

serveis i es determina, sobre la base del rendiment, la possible expansió, 

contracció o redirecció de cada unitat. En aquesta línia, la direcció general és 

la responsable de la coordinació entre divisions i d'establir l'estratègia de 

l'organització, mentre que els directius divisionals s'encarregarien de 

l'estratègia de cada mercat i de coordinar les funcions dins de cada divisió 

(vegeu figura 8.2.2). Aquesta capacitat de llevar i afegir divisions junt amb la 

proximitat als mercats és la que permet a l'empresa trobar la manera d'adaptar-

se a noves situacions. 

 Així doncs, la forma divisional és un tipus d'estructura burocràtica 

moderadament descentralitzada que té com a mecanisme de coordinació bàsic  

la normalització dels outputs i on la línia mitjana adquireix una gran 

importància en assumir part de les funcions de coordinació mitjançant la 

delegació d'autoritat que realitza l'alta direcció al directiu de divisió. Això 

obliga a desenvolupar un important sistema de planificació i control que 

permeta delimitar les responsabilitats de cada unitat. Òbviament, aquesta 

estructura només té sentit si l'entorn on actua l'empresa és diversificat i, per 

tant, es poden identificar parelles de mercats/tecnologies clarament 

diferenciats.   

 Els seus avantatges i inconvenients, com no podia ser d'una altra manera, 

coincideixen amb els avantatges i inconvenients de la departamentalització 

sobre la base del mercat. 

 El seu principal avantatge el trobem en la flexibilitat que deriva de 

l'autonomia de les divisions i el paper de la seu central. D'una banda, la 

delegació d'autoritat li permet reaccionar amb promptitud a les qüestions 

relatives als diferents productes que produeix, a les diferents localitzacions 

geogràfiques on actua o als diversos clients que atén, ja que les decisions es 

prenen prop d'on sorgeixen els problemes. D’una altra, les operacions d'una 

divisió no tenen per què afectar les d'una altra, per la qual cosa es pot conèixer 

el valor generat per cada unitat i orientar-les en millors condicions a l'obtenció 

de bons resultats. 
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No obstant això, la flexibilitat d'aquesta forma s'aconsegueix a canvi de 

suportar uns costos majors. Un dels seus inconvenients més importants és, per 

tant, la duplicitat de recursos que comporta i que dificulta generar economies 

d'escala, afectant negativament a l'eficiència de l'empresa.  

Un altre problema important que es pot donar és l'apatia innovadora. Si el 

sistema de control del rendiment es dissenya amb perspectives a curt termini, 

probablement s'elimine el desig d'innovar i assumir riscos dels directius de les 

divisions, provocant una recentralització de les decisions en cada divisió i 

reduint la seua flexibilitat. 

De vegades, les organitzacions requereixen més flexibilitat per a fer front a 

les pressions conflictives del medi ambient. Aquestes pressions revelen la 

incapacitat d'un sol criteri de departamentalització per a contenir totes les 

interdependències que es generen en una activitat requerint una altra forma de 

distribuir els recursos escassos. Així sorgeix l'estructura matricial. 

L'estructura matricial es caracteritza per utilitzar en el mateix nivell 

jeràrquic la departamentalització sobre la base del mercat i la 

departamentalització funcional, però trencant el principi d'unitat de 

comandament. En aquest sentit, es permet establir corpuscles organitzatius en 

els quals determinats directius depenen de més d'un cap, encara que per davall 

d'ells, la cadena de comandament sol tornar a unificar-se. Així, d'una banda, hi 

haurà directors funcionals, especialistes en la mateixa temàtica que els 

subordinats del seu departament destinats a les unitats de la matriu, que seran 

responsables de vetlar pels aspectes tècnics. D’una altra, hi haurà directius de 

projecte que es responsabilitzaran de l'aprofitament dels diferents equips 

funcionals aplicats a un negoci específic (projecte, àrea geogràfica o producte 

particular). 

L'estructura matricial es configura, per tant, com un hàbil compromís entre 

l'estructura funcional i l'estructura divisional, de tal forma que l'estructura 

funcional afavoreix l'especialització tècnica i l'eficiència, mentre que 

l'estructura divisional facilita l'adaptació al mercat i la diversificació. La seua 

contribució clau és l’habilitat per proveir els membres i recursos dels diferents 

equips a través de l'assignació de personal provinent dels departaments 

funcionals. No obstant això, resulta molt complicat mantenir l'equilibri entre 
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les unitats de mercat i els departaments funcionals, escorant-se l'organització 

cap a la forma funcional o cap a la divisional, però amb els costos de la 

matricial.  

Se solen distingir dos tipus de matrius. D'una banda, les matrius variables 

que es caracteritzen perquè els recursos i les persones s'orienten cap al treball 

de projectes temporals amb freqüents canvis en les unitats de mercat. I, per un 

altre, les matrius permanents pròpies de grans corporacions multinacionals on 

les unitats i personal implicat presenten un alt grau d'estabilitat. La figura 8.4.1 

intenta donar una idea d'aquest tipus d'estructura. 

Figura 8.4.1. L'organització matricial 

Direcció general

CENTRES DE
COST

PROJECTE 2

PROJECTE 1

PROJECTE 3

producció màrqueting finances I+D+i sistemescompres

CENTRES DE
BENEFICI

 

Com es pot intuir, siga quin siga el tipus de matriu, es tracta d'una 

configuració bastant complexa que no només ha de considerar l'estructura 

representada en l'organigrama sinó que també requereix una cultura i esquema 

de comportament organitzacional  apropiats. L'alt grau d'autonomia dels 

individus ha d'acompanyar-se d'un fort sentit de la responsabilitat i una gran 

capacitat de negociació i col·laboració, amb la qual cosa l'adaptació mútua ha 

d'alçar-se com el mecanisme de coordinació fonamental en els nivells 

superiors de l'estructura. 

El principal avantatge de la forma matricial prové de la seua elevada 

flexibilitat, que li permet atendre entorns complexos, volàtils i d'incertesa 

elevada. Els canvis radicals poden justificar la seua aplicació. Fora d'aquest 

supòsit, l'estructura matricial és extremadament cara, inestable i difícil de 

manejar. És una estructura que exigirà, de partida, un major nombre de 
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directius i, al mateix temps, requereix personal amb unes habilitats 

d'interrelació que no són fàcils de trobar. A més, la ruptura del principi d'unitat 

de comandament pot generar conflictes d'interessos entre directius amb 

objectius contraposats i situacions estressants entre els subordinats subjectes a 

reassignacions de llocs. Aquestes situacions exigeixen complexos sistemes de 

resolució de conflictes que no són barats i solen acabar en una excessiva 

“paperassa” que burocratitza l'estructura.  

Com es pot apreciar, totes aquestes formes organitzatives, que podríem 

catalogar de tradicionals, es mouen dins del continu establit entre 

l'organització burocràtica pura i l'organització orgànica. Això implica, com ja 

vam veure en el capítol anterior, que com més orgànica siga una estructura 

més flexible serà, però menys eficient. I al revés, com més burocràtica, més 

eficient però menys flexible. El problema que se'ns planteja en l'actualitat és 

com obtenir formes organitzatives que conjuguen a l'uníson la flexibilitat i 

l'eficiència. Per a intentar donar resposta a aquest dilema introduirem el 

concepte d'organització en xarxa.  

L'organització en xarxa es recolza en la confiança i es caracteritza per 

afavorir la iniciativa personal, potenciar les comunicacions formals i informals 

i no limitar les relacions i elements de disseny organitzatiu als individus o 

grups de l'interior de l'empresa, sinó que les estén també a tot el seu entorn: 

proveïdors, distribuïdors, clients, subcontractistes o, fins i tot, competidors. 

D'aquesta manera, es difuminen les fronteres tradicionals de l'organització 

augmentant les possibilitats d'escometre ambicions que de cap manera es 

podrien aconseguir funcionant independentment. 

 Es poden distingir dues modalitats de xarxa que aglutinaria la tipologia 

clàssica proposta per Miles i Snow (1992):  

- La xarxa federal, en la qual s'enquadraria la xarxa interna que estaria 

formada bàsicament per components d'una mateixa empresa.  

- La xarxa confederada, que estaria formada per empreses independents i 

que dota les empreses participants d'una capacitat d'actuació superior a la 

que realment tenen. En aquest cas s'emmarcarien la xarxa estable i la xarxa 

dinàmica. 
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 Passem a comentar-les breument. 

1. La xarxa interna requereix crear un mercat intern en la companyia on els 

components de la xarxa puguen tenir l'oportunitat de verificar els preus i la 

qualitat dels articles i, si escau, poder comprar i vendre fora de la mateixa 

empresa. Aquest tipus de xarxa és una extensió del model divisional que 

confereix una elevada autonomia a les  unitats, redueix el nombre de membres 

de la seu central i intenta obtenir avantatges competitius a través de la 

utilització compartida dels recursos escassos i el continu desenvolupament i 

intercanvi de coneixements directius  i tècnics. En certa manera, es recolza en 

el principi de subsidiarietat pel qual, un òrgan d'ordre superior no ha de fer una 

cosa que pot fer un òrgan d'ordre inferior. La figura 8.4.3 representa 

gràficament aquest tipus de xarxa. 

Figura 8.4.2. La xarxa interna 
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  A la xarxa interna, com en tot tipus de xarxa, poden generar-se una sèrie 

de problemes que alteren la seua lògica i afecten la seua efectivitat. En primer 

lloc, poden produir-se desequilibris en les relacions entre els compradors i 

venedors que conformen la xarxa. En segon lloc, la sobredimensió de la xarxa 

que deriva de la introducció de noves línies de negoci sobrecarrega la capacitat 

del mercat intern i les possibilitats dels mecanismes de valoració en  què es 

recolza la retícula. Finalment, també desvirtua la seua naturalesa la intervenció 
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dels alts directius corporatius influint en el mercat intern mitjançant 

subvencions, estímuls interns o en la determinació dels preus de transacció.   

2. La xarxa estable és un disseny format per empreses independents que 

poden incorporar-se a la xarxa, o deslligar-se’n, segons la seua conveniència 

competitiva però que tenen vocació mantenir-s’hi. En certa manera, s'assembla 

a una estructura funcional en la qual cada departament és una empresa  que es 

concentra a fer el que millor sap, estimulant-se les inversions, limitant-se els 

riscos i fomentant-se la utilització plena dels béns. Sol ser una estructura molt 

útil per atendre mercats madurs com automoció, tèxtil, calçat, ceràmica o 

construcció. 

Es desenvolupa una estructura d'aquest tipus quan una empresa, 

denominada empresa central, crea un “mercat” basat en vincles contractuals 

entre un conjunt limitat de socis que es troben per damunt i per davall de la 

seua posició en la cadena de valor. Normalment, l'empresa central arriba  a 

aquesta situació mitjançant l'externalización de part del seu procés, centrant 

l’atenció en aquelles activitats que realment li aporten valor.  La figura 8.4.3 

representa aquest tipus de xarxa. 

Figura 8.4.3. La xarxa estable 
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Els seus principals problemes es troben en la sobreutilització de les 

competències dels proveïdors i distribuïdors per part de l'empresa central, la 

qual cosa els pot inhabilitar per a operar en altres mercats; i en la involucració 

excessiva d'aquella en els assumptes dels socis, la qual cosa limita la 

creativitat d'aquests. Aquests excessos condueixen a una organització 

funcional altament integrada en la dimensió vertical, amb tots els problemes 

d'adaptació que comporta i amb majors costos de coordinació. 

Una estructura que pot assimilar-se a aquest tipus de disseny és l'estructura 

en trèvol (Handy, 1993). El trèvol està format per un nucli central on s’ubica 

l'alta direcció i una part perifèrica formada per les fulles. En la primera fulla, 

nucli professional, hi hauria els treballadors essencials de l'empresa. En la 

segona, marge contractual, trobaríem les persones i organitzacions externes a 

les quals se'ls cedeixen o subcontracten operacions. En la tercera, treball 

flexible, incorporaríem els treballadors eventuals o a temps parcial. I, 

finalment, en la fulla de la sort, s'aconseguiria que el client realitze el treball. 

3. Finalment, la xarxa dinàmica és una aliança temporal d'empreses que es 

crea per explotar ràpidament una oportunitat de negoci o per a desenvolupar 

un projecte concret.  D'aquesta manera, dos o més empreses independents 

s'uneixen per un període de temps, que no té per què ser llarg, per 

desenvolupar productes o serveis específics. 

Perquè una xarxa dinàmica opere a plena capacitat es requereix que les 

empreses participants ocupen les diferents posicions al llarg de la cadena de 

valor i estiguen disposades, una vegada aconseguit el seu objectiu, a 

desacoblar-se i, si escau, formar part d'una altra xarxa. La figura 8.4.4 

representa la forma d'actuar de la xarxa dinàmica. En ell s'aprecia que les 

aliances es poden formar amb empreses competidores (horitzontal), empreses 

proveïdores i distribuïdores (vertical), i empreses aparentment no relacionades 

(diagonal). La seua filosofia ha de trobar-se en la idea que l'èxit dura un 

moment, i basant-se en això s’ha d'actuar. 
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Figura 8.4.4. La xarxa dinàmica 
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Aquest tipus de xarxa pot engendrar un cert tipus de problema que afecte 

seriosament la seua efectivitat. En aquesta línia, la megaespecialització pot ser 

extremadament perillosa per a algunes empreses perquè augmenta el risc de 

còpia o absorció per part d'algun soci. A més, la viabilitat de la xarxa es pot 

posar en dubte a causa de l’ús excessiu de mecanismes legals per a evitar 

actuacions oportunistes, l'èmfasi en el secretisme o la recerca de relacions 

preferents amb socis particulars. 
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ACTIVITATS D'AUTOAPRENENTATGE 
 

1. Ompliu el següents espais numerats amb els conceptes referits al 

capítol: 

 1               
1       3       

                

      2        4  

       3         
4                

                
5   2             

                

          6      

                

                

                
     7           

                

 

HORITZONTALS: 

1. Tipus de xarxa formada per una aliança temporal d'empreses amb la 

finalitat d'explotar una oportunitat de negoci. 

2. Entorn que dificulta la supervivència de l'organització. 

3. Entorns que requereixen coneixements especialitzats i informació per 

a la seua comprensió. 

4. Estructura poc elaborada. 

5. Els instruments que s'incorporen a una estructura complexa per 

estimular l'ús de l'adaptació mútua reben el nom de dispositius 

…………………. 

6.  Estructura organitzativa assimilable a la xarxa estable formada per un 
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nucli central, on se situa l'alta direcció, i una part perifèrica. 

7. Entorn previsible. 

VERTICALS: 

1. Estructura que sorgeix per a donar resposta als problemes que deriven 

de la diversificació. 

2. Poder que deriva de l'assumpció de l'autoritat relativa a un lloc 

concret.  

3. Paràmetre de disseny del lloc pel qual l'organització socialitza als seus 

membres. 

4. Tipus d’especialització  relacionada amb el nombre de tasques que han 

de realitzar-se en un determinat lloc.  

 

Sol.: Horitzontals: (1) Dinàmica, (2) Hostil, (3) Complexos, (4) Simple, (5) 

D’enllaç, (6) Trèvol, (7) Estàtic, Verticals: (1) Divisional, (2) Legítim, (3) 

Adoctrinament, (4) Horitzontal.  

 

2. SOPA DE LLETRES: 

 Busqueu sis paràmetres de disseny en la següent sopa de lletres. 

E N O I C A Z T I L A R T N E C 

D   S A Z X C V B N M Q W I R T A

I O P R E P A R A C I O H O P R 

Ñ L K E J H G F D S A Z X C V U

B N O I C A Z I L A R T N I C T 

M N Q W I I R T I O I O P A S C 

D S F O R M A L I T Z A C I O U

Z X C V B N M L Z A Q X S W C R 

C D I V F R N H I T N J O M J T 

Q W I R T I O I O T A S D F G S 

M N B V C X Z Q A Z Z W S X I E 

Q T A G L C Z S R T O A I O P R 

W I S H Ñ V A W A S D F C G H E 

I O D J Z B Q I Q C V N M I F P 
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R I F K X M X F Z X C V B I O U

A D O C T R I N A M E N T P O S 

 

Sol.: Centralització, especialització, preparació, formalització, adoctrinament i 

superestructura. 

 

3. Indiqueu quina de les següents afirmacions és vertadera (V) o falsa 

(F): 

1. __El disseny organitzacional és un procés que només afecta 

l'organització formal.  

2. __Tots els llocs amb una alta especialització horitzontal porten 

aparellada una elevada especialització vertical. 

3. __L'extrema hostilitat de l'entorn tendeix a descentralitzar 

temporalment l'estructura. 

4. __Com més edat tinga una organització, més propensió a 

formalitzar el seu comportament. 

5. __L'aspecte més significatiu d'una estructura matricial és la seua 

capacitat per a utilitzar dos tipus de departamentalització en un 

mateix nivell jeràrquic. 

6. __Com més alta siga la incertesa de l'entorn, major serà la necessitat 

de recórrer a l'adaptació mútua. 

7. __El sistema tècnic propi de la producció en massa requereix 

personal altament preparat en el nucli d'operacions per a dur a 

terme les operacions productives. 

 

Sol.: (1) Falsa, (2) Falsa, (3) Falsa, (4) Vertadera, (5) Falsa, (6) Vertadera, (7) 

Falsa. 

 

4. Relacioneu les estructures organitzatives que figuren en la primera 

columna amb els mecanismes de coordinació que la defineixen. 

Tingeu en compte que sobra un mecanisme. 
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1. Estructura simple Normalització de resultats (  ) 

2. Estructura funcional centralitzada Normalització d'habilitats (  ) 

3. Estructura funcional 

descentralitzada 

Supervisió directa (  ) 

4. Estructura divisional Normalització de processos (  ) 

5. Matricial Adaptació mútua (  ) 

 Normalització de la ideologia (  ) 

 

 

Sol.: 4, 3, 1, 2, 5. 

 

 

5. ACTIVITATS ADDICIONALS 

a. Connecteu-vos a http://www.parador.es/es/que-es-paradores i 

comenteu a partir del seu organigrama la superestructura de 

l'empresa. 

b.  Expliqueu per què els conflictes que es generen en la coalició 

externa poden afectar al joc polític de la coalició interna, i al revés. 

Busqueu algun exemple en el qual es pot apreciar aquest fet. 

c. Feu una anàlisi de l'estructura de la Universitat d'Alacant. Comenteu 

aspectes com: mecanisme de coordinació bàsic, paràmetres de 

disseny de llocs més rellevants, tipus de departamentalització, grau 

de descentralització i variables contingents que li afecten. 



Capítol 8. El disseny organitzatiu 321 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

BUENO, E., Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de 
organización, 4a edició, Madrid, Pirámide, 2005. 

 

CLAVER CORTÉS, E. I AL., Manual de administración de empresas, 4a edició, 
Madrid, Cívitas, 1998. 

 

CUERVO GARCÍA, A. I AL., Introducción a la administración de empresas, 
Madrid, Cívitas, 2001. 

 

HANDY, H., La edad de la sinrazón, Mèxic, Limusa, 1993. 
 

IBORRA, M. I AL., Fundamentos de dirección de empresas, Madrid, Thomson, 
2007. 

 

KOONTZ, H. I WEIHRICH, H., Administración, 10a edició, Mèxic, McGraw-
Hill, 1994. 

 

MENGUZZATO, M. I  RENAU, J.J., La dirección estratégica de la empresa: Un 
enfoque innovador de managament, Barcelona, Ariel, 1992. 

 

MILES, R. E.  I  SNOW, C. C., Causes of failure in network organizations, 
California Management Review, estiu, vol. 34, núm. 4, pàg. 53-72, 
1992. 

 

MINTZBERG, H., La estructuracion de las organizaciones, Barcelona, Ariel, 
1984. 

 

STONER, J.A.F. I FREEMAN, R.E., Administración, 5a edició, Mèxic, Prentice 
Hall, 1994. 

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS 
 

CEO. Center for effective organizations, http://ceo.usc.edu/. 

IRCO-International Research center on organizations, 

http://www.iese.edu/en/research/ 

Henry Mintzberg: http://www.mintzberg.org/ 



322 Organització d’empreses  
 
 

 

Esquemes i exercicis d'economia de l'empresa, 
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