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ANNEXOS 

A. ENTREVISTES 

1. ABILITY PHARMA 

1. Quins criteris heu utilitzat per a la selecció dels mercats on internacionalitzar-vos? 

Es busquen mercats en què hi hagi disponibilitat de capital de risc disposat a invertir en la 

companyia. Per tant, en aquest tipus d’empresa, el finançament és un factor clau, més que 

els clients, que no hi influeixen tant, perquè la línia de negoci que segueix aquest model 

d’empresa no comercialitza directament amb els clients finals, sinó que comercialitza les 

seves patents amb grans empreses del sector que tinguin la capacitat tècnica i financera 

suficient per acabar el desenvolupament del producte. 

2. Podeu sortir directament a l’exterior pel vostre compte o us cal el suport d’una altra 

empresa? 

És una empresa totalment autònoma per poder arribar als mercats estrangers. Només es val 

del suport d’institucions públiques que incentiven la internacionalització. 

2.1 Si necessiteu suport per sortir a l’exterior, quin tipus de suport rebeu? 

El suport públic d’institucions que afavoreixen la internacionalització, tant en el 

mercat d’origen com en el de destinació. En el cas de l’obertura d’una filial a Boston, 

l’empresa es va posar en contacte amb el govern de Massachusetts, amb el qual va 

coordinar l’aterratge de l’empresa al seu país, juntament amb ACC1Ó (Generalitat) 

que la va acompanyar durant tot el procés. 

3. Vies utilitzades per accedir als mercats. Valoreu com de relacionades estan, per al vostre 

model empresarial, les següents vies d’accés als mercats internacionals, seguint l’escala de 

Likert: 

1. Totalment en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d’acord ni en desacord 

4. D’acord 

5. Totalment d’acord 

 



2 PROCÉS D’INTERNACIONALITZACIÓ DE NOVES EMPRESES BIOTECNOLÒGIQUES EN 
L’ÀREA DE SALUT 

 

 

 

VIES D’INTERNACIONALITZACIÓ 
ESCALA DE LIKERT 

1 2 3 4 5 

Vies indirectes  

Empreses exportadores X     

Agent de compres X     

Vies directes  

Vendes directes amb agents propis X     

Vendes directes per representant X     

Vendes mitjançant un importador-distribuïdor X     

Sucursals i filials X     

Associacions  

Associació o consorci d’explotació X     

Joint venture   X   

Llicència de patents     X 

Aliança internacional     X 

Transferència de tecnologia     X 

 

4. Quines són les línies de negoci de l’empresa?  

LÍNIES DE NEGOCI SÍ NO 

Venda de llicències de patent X  

Comercialització de productes  X 

Comercialització de serveis  X 

 

5. Quin és el model que segueix l’empresa per internacionalitzar-se? 

Born global 
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6. Quins objectius persegueix l’empresa a curt termini i a llarg termini en el procés 

d’internacionalització?  

1. Totalment en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d’acord ni en desacord 

4. D’acord 

5. Totalment d’acord 

OBJECTIUS 

CURT TERMINI LLARG TERMINI 
 

ESCALA DE LIKERT 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Incrementar vendes   X        

Identificar noves tecnologies    X     X  

Reduir costos X     X     

Obtenir finançament     X      

Noves relacions comercials:   

-Clients     X     X  

-Proveïdors     X      

Millorar el prestigi de l’empresa 
(reconeixement internacional de la 
marca) 

    X     X 

Incrementar el know-how    X     X  

Posicionar-se davant de futures 
oportunitats de negoci 

    X     X 

Cercar nous serveis i/o productes    X     X  

Altres: col·laboració en R+D     X     X 

 

7. Quins són els mitjans de finançament de l’empresa i per què aquests? 

MITJANS DE FINANÇAMENT 
SÍ NO 

Fons privats X 
 

Fons públics X 
 

Fons propis X 
 

Capital de risc  X 
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Business angels X 
 

Seed capital X 
 

Préstecs tous X 

 

 

8. D’on prové aquest finançament? 

FINANÇAMENT 
PROPORCIÓ 
APROX. (%) 

PAÏSOS 

Local 100  

Estranger 0 ------- 

Públic 50  

Privat 50  

 

9. Quins tipus de formació i experiència internacional té el personal de l’empresa?  

 

 

10. Quins avantatges competitius té l’empresa per desenvolupar la seva 

internacionalització? 

1. Totalment en desacord 

2.  En desacord 

3.  Ni d’acord ni en desacord 

4.  D’acord 

FORMACIÓ PERCENTATGE (%) 

Llicenciats (no tècnica) 100 

Doctorats (no tècnica) 67 

Titulats tècnics (Enginyeria...) 0 

Altres 0 

EXPERIÈNCIA A L’ESTRANGER  

Estudis 17 

Treballs 67 
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5.  Totalment d’acord 

AVANTATGES COMPETITIUS 
ESCALA DE LIKERT 

1 2 3 4 5 

Bones relacions amb els:  

-Clients    X  

-Proveïdors  X    

Millor qualitat    X  

Costos baixos    X  

Tecnologia     X 

Productes innovadors     X 

Imatge (prestigi científic)    X  

Experiència en el sector     X 

Bon finançament   X   

Experiència internacional     X 

Qualitat dels recursos humans     X 

Reconeixement de la marca   X   

Altres: consell assessor    X  

Altres: consell d’administració (supervisar el 
conseller delegat)  

   X  

 

11. Quins són els punts forts i els punts febles que heu identificat a l’empresa en aquest 

procés? Quines són les amenaces i les oportunitats que hi heu trobat? 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

a) ubicació pròxima a Barcelona, un pol de 
bioempreses i de marca internacional, b) equip 
molt qualificat i amb coneixements 
internacionals del sector, c) productes 
innovadors i molt alta tecnologia; d) consells 
assessor científic i d’administració d’alt nivell i 
qualitat; e) projectes a punt de llicenciar  

a) finançament més difícil per 
l’Administració pública; b) fundada 
recentment, està per consolidar i no 
ha generat retorn; c) relació amb els 
proveïdors de know-how millorable 

OPORTUNITATS AMENACES 

a) mercat insatisfet, b) necessitat mèdica no 
coberta, c) alta eficàcia en tumors de pulmó i 
pàncrees, d) baixa toxicitat, e) mecanisme 
d’acció innovador, f) dianes terapèutiques 
validades, g) preu elevat, h) facturació potencial 
superior a 1.600 milions d’euros, 

a) possibilitat d’aparició de toxicitats 
inesperades, b) possibilitat de 
pèrdua d’eficàcia en passar dels 
models animals als pacients, 
c) possibilitat d’aparició de 
competidors més eficaços, d) nova 
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i) desenvolupament curt (temps reduït per 
arribar al mercat comparat amb altres 
medicaments), g) designació de medicament 
orfe 
 

estratègia terapèutica, e) riscos 
regulatoris, f) riscos de patentabilitat 

 

 

2. MICROBIAL 

1. Quins criteris heu utilitzat per a la selecció dels mercats a on internacionalitzar-vos? 

Hi ha dos punts molt importants que cal tenir en compte amb relació als millors mercats on 

internacionalitzar-nos. El primer i principal és buscar mercats amb demanda suficient i que 

generin prou oportunitats empresarials per als productes que l’empresa desenvolupa. El 

segon punt és que als mercats en qüestió hi hagi organitzacions amb les quals es puguin 

establir aliances internacionals. 

2. Podeu sortir directament a l’exterior pel vostre compte o us cal el suport d’una altra 

empresa? 

2.1 Si necessiteu suport per sortir a l’exterior, quin tipus de suport rebeu? 

En la situació actual de l’empresa, aquesta no ha sortit a l’exterior ella mateixa amb els seus 

propis mitjans, sinó que s’ha valgut del suport tecnològic d’altres empreses del sector. 

3. Vies utilitzades per accedir als mercats. Valoreu com de relacionades estan, per al vostre 

model empresarial, les següents vies d’accés als mercats internacionals, seguint l’escala de 

Likert: 

1.  Totalment en desacord 

2.  En desacord 

3.  Ni d’acord ni en desacord 

4.  D’acord 

5. Totalment d’acord 

VIES D’INTERNACIONALITZACIÓ 
ESCALA DE LIKERT 

1 2 3 4 5 

Vies indirectes  

Empreses exportadores X     

Agent de compres    X  

Vies directes  
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Vendes directes amb agents propis  X    

Vendes directes per representant     X 

Vendes mitjançant un importador-distribuïdor     X 

Sucursals i filials X     

Associacions  

Associació o consorci d’explotació X     

Joint venture X     

Llicència de patents   X   

Aliança internacional    X  

Transferència de tecnologia   X   

 

4. Quines són les línies de negoci de l’empresa?  

LÍNIES DE NEGOCI SÍ NO 

Venda de llicències de patent X  

Comercialització de productes X  

Comercialització de serveis X  

 

5. Quin és el model que segueix l’empresa per internacionalitzar-se? 

 Born global 

6. Quins objectius persegueix l’empresa a curt termini i a llarg termini en el procés 

d’internacionalització?  

1. Totalment en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d’acord ni en desacord 

4. D’acord 

5. Totalment d’acord 
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OBJECTIUS 

CURT TERMINI LLARG TERMINI 
 

ESCALA DE LIKERT 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Incrementar vendes     X  X    

Identificar noves tecnologies  X       X  

Reduir costos     X   X   

Obtenir finançament     X  X    

Noves relacions comercials:   

-Clients      X   X   

-Proveïdors  X       X  

Millorar el prestigi de l’empresa 
(reconeixement internacional de la 
marca) 

  X       X 

Incrementar el know-how  X       X  

Posicionar-se davant de futures 
oportunitats de negoci 

X         X 

Cercar nous serveis i/o productes   X    X    

 

7. Quins són els mitjans de finançament de l’empresa i per què aquests? 

MITJANS DE FINANÇAMENT 
SÍ NO 

Fons privats X 
 

Fons públics X 
 

Fons propis X 
 

Capital de risc   
X 

Business angels X 
 

Seed capital  
X 

Préstecs tous X 
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8. D’on prové aquest finançament? 

FINANÇAMENT 
PROPORCIÓ 
APROX. (%) 

PAÏSOS 

Local 100  

Estranger 0 --------- 

Públic 50  

Privat 50  

 

9. Quins tipus de formació i experiència internacional té el personal de l’empresa?  

 

 

10. Quins avantatges competitius té l’empresa per desenvolupar la seva 

internacionalització? 

1. Totalment en desacord 

2.  En desacord 

3.  Ni d’acord ni en desacord 

4.  D’acord 

5.  Totalment d’acord 

AVANTATGES COMPETITIUS 
ESCALA DE LIKERT 

1 2 3 4 5 

Bones relacions amb els:  

-Clients  X    

-Proveïdors    X  

FORMACIÓ PERCENTATGE (%) 

Llicenciats (no tècnica) 60 

Doctorats (no tècnica) 20 

Titulats tècnics (Enginyeria...) 0 

Altres 20 

EXPERIÈNCIA A L’ESTRANGER  

Estudis 20 

Treballs 0 
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Millor qualitat  X    

Costos baixos     X 

Tecnologia    X  

Productes innovadors   X   

Imatge (prestigi científic)    X  

Experiència en el sector    X  

Bon finançament X     

Experiència internacional X     

Qualitat dels recursos humans   X   

Reconeixement de la marca  X    

Altres: consell assessor X     

Altres: consell d’administració (supervisar el 

conseller delegat) 
X     

 

11. Quins són els punts forts i els punts febles que heu identificat a l’empresa en aquest 

procés? Quines són les amenaces i les oportunitats que hi heu trobat? 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

a) desenvolupament de productes d’alt 
valor tecnològic, b) bona experiència del 
negoci, c) disposa d’un bon know-how 

a) dimensió reduïda, b) falta de 
finançament específic 

OPORTUNITATS AMENACES 

a) els mercats internacionals estan poc 
madurs, bones perspectives de 
creixement, b) possibilitat de formar 
aliances amb multinacionals 

a) competència ben preparada, b) sector 
que depès de l’evolució general de 
l’economia, c) aparició de noves 
tecnologies alternatives a les actuals 

 

3. INNOPROT 

1. Quins criteris heu utilitzat per a la selecció dels mercats a on internacionalitzar-vos? 

Se seleccionen els mercats en funció d’on s’ubiquen els clients potencials, que són les 

farmacèutiques. Les àrees geogràfiques on hi ha més concentració d’aquesta activitat són la 

zona de Basilea, Alemanya i Califòrnia. Un altre criteri per decidir els millors mercats és 

estudiar l’emplaçament de centres de recerca que es dediquin al camp de recerca que 

desenvolupa l’empresa.  
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2. Podeu sortir directament a l’exterior pel vostre compte o us cal el suport d’una altra 

empresa? 

2.1 Si necessiteu suport per sortir a l’exterior, quin tipus de suport rebeu? 

Podem anar pel nostre compte en el mercat local però a l’hora de moure’ns pels mercats 

internacionals necessitem el suport d’empreses especialitzades en la distribució, sobretot en 

mercats com el Japó, Corea del Sud o Alemanya. Aspectes com el suport econòmic o 

tecnològic no són tan prioritaris, en comparació a aconseguir una bona xarxa de contactes. 

3. Vies utilitzades per accedir als mercats. Valoreu com de relacionades estan, per al vostre 

model empresarial, les següents vies d’accés als mercats internacionals, seguint l’escala de 

Likert: 

1.  Totalment en desacord 

2.  En desacord 

3.  Ni d’acord ni en desacord 

4.  D’acord 

5. Totalment d’acord 

VIES D’INTERNACIONALITZACIÓ 
ESCALA DE LIKERT 

1 2 3 4 5 

Vies indirectes  

Empreses exportadores  X    

Agent de compres   X   

Vies directes  

Vendes directes amb agents propis     X 

Vendes directes per representant    X  

Vendes mitjançant un importador-distribuïdor    X  

Sucursals i filials   X   

Associacions  

Associació o consorci d’explotació    X  

Joint venture  X    

Llicència de patents     X 

Aliança internacional    X  

Transferència de tecnologia    X  
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4. Quines són les línies de negoci de l’empresa?  

LÍNIES DE NEGOCI SÍ NO 

Venda de llicències de patent X  

Comercialització de productes X  

Comercialització de serveis X  

 

5. Quin és el model que segueix l’empresa per internacionalitzar-se? Born global 

6. Quins objectius persegueix l’empresa a curt termini i a llarg termini en el procés 

d’internacionalització?  

1. Totalment en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d’acord ni en desacord 

4. D’acord 

5. Totalment d’acord 

 

OBJECTIUS 

CURT TERMINI LLARG TERMINI 
 

ESCALA DE LIKERT 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Incrementar vendes    X       

Identificar noves tecnologies     X    X  

Reduir costos    X       

Obtenir finançament     X    X  

Noves relacions comercials:  

-Clients     X       

-Proveïdors  X         

Millorar el prestigi de l’empresa 
(reconeixement internacional de la 
marca) 

   X       

Incrementar el know-how     X     X 

Posicionar-se davant de futures 
oportunitats de negoci 

   X     X  

Cercar nous serveis i/o productes   X       X 
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7. Quins són els mitjans de finançament de l’empresa i per què aquests? 

MITJANS DE FINANÇAMENT SÍ NO 

Fons privats  
X 

Fons públics X 
 

Fons propis X 
 

Capital de risc   
X 

Business angels  
X 

Seed capital X 
 

Préstecs tous X 
 

8. D’on prové aquest finançament? 

FINANÇAMENT 
PROPORCIÓ 
APROX. (%) 

PAÏSOS 

Local  100 %  

Estranger 0 % ---- 

Públic 30 % (Seed Capital 
Bizkaia)  

 

Privat 70 % (propis)  

 

9. Quins tipus de formació i experiència internacional té el personal de l’empresa?  

FORMACIÓ PERCENTATGE (%) 

Llicenciats (no tècnica) 25 

Doctorats (no tècnica) 50 

Titulats tècnics (Enginyeria...) 25 

Altres 0 

EXPERIÈNCIA A L’ESTRANGER  

Estudis 0 
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10. Quins avantatges competitius té l’empresa per desenvolupar la seva 

internacionalització? 

2. Totalment en desacord 

2.  En desacord 

3.  Ni d’acord ni en desacord 

4.  D’acord 

5.  Totalment d’acord 

AVANTATGES COMPETITIUS 
ESCALA DE LIKERT 

1 2 3 4 5 

Bones relacions amb els:  

-Clients    X  

-Proveïdors   X   

Millor qualitat   X   

Costos baixos    X  

Tecnologia     X 

Productes innovadors    X  

Imatge (prestigi científic)  X    

Experiència en el sector  X    

Bon finançament  X    

Experiència internacional  X    

Qualitat dels recursos humans  X    

Reconeixement de la marca  X    

Altres: consell assessor X     

Altres: consell d’administració (supervisar el 
conseller delegat) 

X     

 

 

 

Treballs 0 
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11. Quins són els punts forts i els punts febles que heu identificat a l’empresa en aquest 

procés? Quines són les amenaces i les oportunitats que hi heu trobat? 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

a) un sistema d’innovació innovador, 

b) alt nivell tecnològic, c) proximitat, 

d) qualitat, e) confiança del client en els 

seus productes i tecnologies 

 

a) necessitat de millora en el temps de 

resposta, b) falta de coneixement del 

client sobre l’empresa 

OPORTUNITATS AMENACES 

a) mercats molt dinàmics, b) mercats que 

valoren la innovació, c) si s’està a l’ultima 

tecnologia es pot arribar gairebé on sigui  

 

a) aparició de noves tecnologies 

substitutives, b) que empreses de més 

capacitat econòmica puguin acaparar el 

mercat fent ús massiu de la publicitat 
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B MÈTODE DEL CAS 

1. INTRODUCCIÓ 

El mètode del cas és una recerca empírica que estudia un fonament contemporani situat a la 

realitat, en què el fenomen està difús dins el context de la situació real, raó per la qual cal fer 

una cerca amb diferents fonts d’informació [Yin, 1994]. Per això, moltes disciplines de la 

ciència utilitzen aquesta metodologia en les seves anàlisis [Harttey, 1994]. 

La utilitat reconeguda d’aquest sistema sempre ha suscitat polèmica perquè s’allunya dels 

mètodes estàndards de recerca, els mètodes estadístics i les grans mostres de dades 

[Bonache Pérez, 1994]. Tanmateix, alguns dels treballs empírics més importants han rebut 

la influència d’aquest mètode [Hamel i Prahalad, 1995]. A més, algunes de les universitats 

de més prestigi mundial l’utilitzen com a mètode de docència en els seus cursos, per 

exemple, als MBA de Harvard i del IESE. 

El mètode del cas és una eina important per a la recerca i una de les seves qualitats 

principals és l’avanç que fa la investigació empírica gràcies al pensament lògic i no només 

als esforços més mecànics o metòdics. Per aquest motiu [Yin, 1994], argumenta que és un 

mètode d’estudi força necessari en la investigació de les ciències socials, en la direcció de 

les empreses, en els negocis internacionals, en el desenvolupament tecnològic i en la 

investigació de temes socials. 

Tradicionalment, ha estat considerat un mètode de recerca insuficient, poc precís i rigorós, 

però cada vegada és més compartida la visió que el considera un mètode de recerca 

imprescindible [Bonache Pérez, 1999]. També alguns autors [Chetty, 1996] han dit que era 

un mètode útil només per a recerques exploratòries, però investigadors com Eisenhordt hi 

han identificat altres usos en la descripció, la contrastació i la generació de teories. 

Per tot això, el mètode del cas s’ha convertit en l’eina principal per desenvolupar articles 

amb el propòsit de proporcionar una descripció detallada dels processos de recerca 

qualitativa. 

L’ús creixent d’aquest mètode els darrers temps respon a un seguit de causes que han 

facilitat la seva acceptació per part de les organitzacions [Yin, 1994] i [Bonache Pérez, 

1999]: 
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- L’increment de la freqüència d’aparició de publicacions de projectes que utilitzen 

aquest mètode, sobretot en revistes de gran difusió i prestigi en l’àrea de 

l’organització d’empreses, cosa que dóna al mètode del cas més legitimat i 

credibilitat. 

- La dificultat d’anàlisi dels fenòmens organitzatius, que requereix una investigació 

exploratòria, més que cercar les causes concretes que l’expliquin. 

- La cerca de més credibilitat enfront d’altres mètodes quantitatius, que ha intensificat 

la publicació d’estudis relacionats amb el mètode que han contribuït a dissipar els 

dubtes que pot generar, com ara:  

 

o La suposada generalització de l’estadística. És un prejudici que critica que les 

conclusions d’aquest mètode no són extrapolables totalment a l’estadística. 

Però la diferència entre els mètodes qualitatius i els quantitatius és que no 

representen una mostra de la població i, per tant, no es poden generalitzar en 

l’estadística, ja que són propostes teòriques, en què l’objectiu de 

l’investigador és generar teories i ampliar-les.  

o L’associació que es pot fer amb el seu ús en la docència. En aquest cas, 

molts estudis no tenen el rigor suficient i les dades poden ser alterades per 

decisió del professor en exposar el cas a la seva manera.  

o La connexió amb els mètodes qualitatius. El mètode del cas pot estar basat 

en la combinació d’evidències qualitatives. Aquesta metodologia recull 

informació a partir de l’observació, entrevistes, qüestionaris i altres mitjans, 

que poden ser tant qualitatius com quantitatius, però el que cal tenir en 

compte és que s’ha de valorar la metodologia per com s’utilitza i s’orienta la 

informació obtinguda. 

o Hi ha la percepció que cal una gran dedicació per elaborar un estudi seguint 

el mètode del cas, ja que pot comportar haver de llegir i entendre documents 

complexos. Però no sempre ha de ser així, ja que pot generar documents que 

requereixin altres tipus de mètodes d’observació menys extensos. 

Respecte a la tipologia de casos en què es pot classificar el mètode del cas, Yin [1994] en 

va identificar fins a quatre tipus:  

- Il·lustratiu: posa de manifest un fenomen dins el marc d’una situació real del camp 

investigat. 
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- Exploratori: tracta d’explicar un fenomen situat en un nou marc que no està ben 

definit.  

- Descriptiu: el seu objectiu és analitzar un fenomen dins un context real.  

- Explicatiu: té la finalitat de desenvolupar o ampliar teories relacionades amb un 

fenomen. D’aquesta manera, tracta d’entendre al màxim el succés relacionat. 

 

Aquest projecte està pensat com un estudi del mètode del cas del tipus descriptiu, atès que, 

dins el fenomen de la internacionalització de les empreses de base tecnològica en l’àrea de 

la salut, s’han analitzat casos reals, en el context actual, de diversos tipus d’empreses que 

emprenen activitats de negoci diferents i s’internacionalitzen, així com els processos i les 

estratègies que segueixen.  

 

 

 

2. METODOLOGIA 

El primer pas és entendre el fenomen de la internacionalització de les empreses de 

biotecnologia en el marc global actual. Per això, ens preguntem per què i com passa aquest 

fenomen. A l’hora de començar aquest tipus d’estudi, que és la internacionalització d’aquest 

determinat conjunt d’empreses, cal analitzar-lo des de diferents perspectives i no des d’una 

única variable; finalment, si es fa bé el projecte, pot oferir una imatge més aprofundida del 

procés estudiat. 

ESQUEMA DE LA METODOLOGIA  

Hi ha un seguit d’elements que intervenen en els casos estudiats i que cal comprendre i 

saber explicar als no coneixedors d’aquesta metodologia [Martínez Carazo, 2006]. 

Preguntes de recerca 

Són les preguntes que afecten qüestions claus sobre l’objecte d’estudi del treball. Es 

procura contestar aquestes preguntes amb el màxim rigor científic i ajudant-se de 

totes les eines possibles. 

Proposicions teòriques 

Són les hipòtesis que es plantegen en el projecte i que es miren de confirmar o 

descartar en funció dels resultats obtinguts arran de l’anàlisi de les dades obtingudes. 
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Unitats d’anàlisi 

Cal definir quines unitats utilitzarà l’estudi. Si analitzarà una única unitat o diverses i, 

dintre de cadascuna d’elles, si hi haurà un únic cas o n’hi haurà molts. 

Vinculació de les dades a les hipòtesis 

Cal tenir clar des del principi que les dades que s’utilitzen han de ser útils per poder 

obtenir resultats que permetin respondre a les hipòtesis que han generat els casos 

estudiats. 

Criteris per interpretar les dades 

S’ha d’establir una metodologia i tenir un cert rigor en el moment d’obtenir i analitzar 

aquesta informació, per evitar cometre errors que, d’una manera més metòdica, no 

es produirien. 

Es va començar l’estudi des d’una òptica diferent de l’actual, tot i que les línies generals del 

projecte van seguir essent les mateixes: entendre la internacionalització d’aquesta tipologia 

d’empreses i poder estudiar les diferències que hi ha dintre d’elles. Després, es va decidir 

incorporar el mètode del cas arran de llegir sobre ell i creure que s’adequaria millor a les 

característiques del treball.  

Les preguntes que s’han anat formulant al llarg del projecte han sortit de la documentació 

sobre el tema, de les trobades amb el tutor i d’entrevistes amb personal de l’entitat Biocat. 

Algunes proposicions teòriques van sorgir gràcies a la informació analitzada fins al moment i 

calia contrastar-les amb casos reals d’empreses que complissin les condicions de selecció 

del projecte. 

Un cop se sabia el que es necessitava per poder-ne obtenir respostes, s’havia de decidir el 

volum i la manera d’organitzar els casos mínims per poder dur-ho a terme. Finalment, es va 

optar per tres empreses que cobrissin àrees diferents dins el sector biotech, que són Ability 

Pharma, Microbial i Innoprot. 

Es va estudiar l’activitat i l’organització d’aquestes empreses per poder obtenir més 

informació a l’hora de fer-hi les entrevistes, de manera que aquestes aportessin informació 

valuosa que es pogués relacionar amb els temes de recerca plantejats. 

OBTENCIÓ DE DADES  
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Cal seguir un esquema i un ordre en el moment d’aconseguir la informació necessària per 

poder tractar-la i obtenir-ne més conclusions. D’aquesta manera, s’evita de cometre errors 

en la presa de dades i fer més feina de la necessària. 

Primerament, si és possible, cal buscar semblances amb el cas d’estudi. Aquestes mesures 

són: 

 Buscar antecedents del projecte 

Investigacions que hagin desenvolupat una tasca similar en les quals es puguin 

obtenir algunes evidències. 

Temes per investigar 

Definir tots aquells temes que engloba el projecte, i així poder delimitar l’àrea on 

buscar la informació. 

Hipòtesi per confirmar 

Definir les hipòtesis que es volen validar, com ja s’ha dit (vincular les dades a les 

hipòtesis), per no desviar-se en la cerca de la informació. 

Literatura rellevant 

Buscar publicacions de referència que tinguin relació amb els temes que es tractaran 

en el projecte. 

Formular les preguntes òptimes 

Unes preguntes que estiguin relacionades amb el cas d’estudi. Aquestes preguntes 

han de guardar relació amb les hipòtesis que es volen confirmar. 

 Les preguntes cal que siguin contrastades per informacions de diverses fonts. 

 Cal que es formulin les preguntes oportunes per poder contrastar les hipòtesis. 

També s’han de definir els procediments que s’utilitzaran per poder obtenir aquestes dades; 

d’aquesta manera, se segueix una ruta clara i ben definida. 

Definir els mecanismes que es volen utilitzar per obtenir l’accés a la informació clau. 

Establir els instruments per respondre davant de situacions imprevisibles. 
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Desenvolupar un esquema d’activitats, que s’han d’anar realitzant a mesura que es 

van obtenint les evidències. 

ESQUEMA GLOBAL DEL PROCÉS 

Primer, es comença plantejant quin és el problema que es vol resoldre, cosa que ve a ser el 

tema del projecte. Després cal formular-se els objectius que es volen assolir al final de la 

recerca i, per últim, formular aquelles preguntes relacionades amb el problema que permetin 

arribar a assolir els objectius. 

També al començament caldrà revisar molta literatura relacionada amb els temes que 

engloba l’estudi, com també d’altres fonts que es creguin convenientment útils. També és en 

aquesta etapa que es formulen les hipòtesis que es voldran contrastar al llarg de l’estudi. 

Després de l’etapa de plantejaments i recerca d’informació dels temes, es comença la fase 

d’obtenció de dades. Un cop s’ha aconseguit la informació, es transcriu per no perdre’n res i 

poder tenir clar que és el que es té i per on continuar buscant, si escau. 

Un cop obtingudes i transcrites totes les dades, aquestes es poden analitzar globalment i 

comparar totes les dades. Després d’una anàlisi més superficial tractant les dades, cal 

analitzar-les amb més profunditat comparant evidències més concretes que finalment 

permetin obtenir un seguit d’anàlisis finals. 

SELECCIÓ DE LA MOSTRA 

És molt important que el cas o els casos escollits per estudiar estiguin en concordança amb 

els criteris de selecció que es decideixin utilitzar durant la planificació del projecte. 

Al principi, es va optar per un model que quantifiqués la internacionalització de les empreses 

en funció de diversos paràmetres, utilitzant una mostra d’empreses biotech de tot l’Estat. El 

problema va sorgir amb la dificultat de quantificar-ho per a la gran majoria d’elles, perquè 

moltes eren start-ups i, per raó del tipus de model de negoci que segueixen, encara no han 

exportat. Per tant, al final es va optar per seleccionar una mostra que inclogués una 

empresa per a cada grup de model de negoci que s’ha identificat en aquest sector. A l’hora 

de seleccionar les empreses per fer l’entrevista, primer es va dividir la llista inicial en 

cadascun dels grups i es va establir contacte amb les empreses en funció de la seva 

disponibilitat per contestar tota la informació adjunta en el qüestionari del projecte. D’aquesta 

mostra, en van sortir els casos de les empreses Ability Pharma, Microbial i Innoprot. 
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D’altra banda, el fet d’utilitzar múltiples casos d’estudi permet corroborar algunes hipòtesis, 

cosa que altrament no s’hauria pogut fer, i a més permet aprofundir en cada cas i tenir més 

suport d’informació. 

Agafar molts casos no és sinònim d’aconseguir molta més informació; per tant, és 

convenient posar un límit abans de saturar l’estudi quan el fet d’afegir més casos no doni 

dades rellevants. Això, és clar, en cas que es vulgui estudiar un projecte amb molta 

profunditat. 

DEFINICIÓ DE LES UNITATS D’ANÀLISI 

En la primera fase d’estudi, cal estructurar com volem procedir. Un dels punts que cal tenir 

amb compte és com definir les unitats d’anàlisi del mètode del cas. Es poden estudiar unitats 

simples o múltiples i, si escau, cada unitat d’anàlisi pot tenir un cas únic o múltiples casos. 

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

Algunes de les fonts on obtenir les dades i la informació necessària per a la recerca són: 

internet, entrevistes a investigadors o organismes de l’àrea, publicacions de documents i 

estadístiques. 

ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ 

En una recerca qualitativa, les dades s’analitzen des d’una lògica inductiva. Un esquema per 

a l’anàlisi de les dades podria seguir aquest ordre: 

- Anàlisi in situ 

- Transcripció de les dades 

- Focus en l’anàlisi (comparar la informació i codificar-la) 

- Anàlisi amb profunditat 

- Desenvolupament de les conclusions 

CONCLUSIONS 

El mètode del cas és una estratègia metodològica de recerca científica útil per reforçar 

teories existents o nous paradigmes científics. També comporta l’evolució dels paradigmes 

d’un determinat camp de la ciència (una nova teoria no té per què entrar en conflicte amb la 

resta). 
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Aquesta metodologia de recerca és útil per a temes significatius de l’actualitat i ha de ser 

adequada als recursos i a les oportunitats de l’investigador. A més, cal assegurar-se que el 

mètode sigui coherent des del punt de vista teòric i empíric. També és bo considerar, durant 

la realització de l’estudi, d’altres perspectives alternatives, per no quedar aïllats en un únic 

camí. Per últim, en desenvolupar el projecte és important oferir un alt nivell d’evidència, de 

manera que al final el lector pugui arribar a les mateixes conclusions. 


