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Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

RESUM 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 

(ETSETB) 

Departament d’Organització d’Empreses 

per Blanca Aguirre Santiago 

 

El present projecte final de carrera té com a principal objectiu elaborar un pla 

d’internacionalització d’una empresa de software educacional. El projecte s’estructura 

en diferents capítols on es defineix l’empresa en qüestió, els productes que ofereix, 

s’exposen els antecedents de mercat i s’analitza el nou entorn, per finalment 

aconseguir definir una estratègia exitosa d’entrada als mercats objectius. 
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Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

RESUMEN 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 

(ETSETB) 

Departament d’Organització d’Empreses 

por Blanca Aguirre Santiago 

 

El presente proyecto final de carrera tiene como principal objetivo elaborar un plan de 

internacionalización de una empresa de software educacional. El proyecto se 

estructura en diferentes capítulos donde se define la empresa en cuestión, los 

productos que ofrece, se exponen los antecedentes del mercado y se analiza el nuevo 

entorno, para finalmente conseguir definir una estrategia exitosa de entrada a los 

mercados objetivos. 
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Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

ABSTRACT 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 

(ETSETB) 

Departament d’Organització d’Empreses 

by Blanca Aguirre Santiago 

 

The main goal of this project is to plan the internationalization of an educational 

software company. The project is structured into different chapters where the 

company is defined, as well as the products offered, the market antecedents are 

exposed and the new environment is analysed, in order to finally define a successfully 

entry strategy to the target markets. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

1.1. Context del projecte 

Una de les principals característiques del món corporatiu dels últims anys ha estat el 

fenomen de la globalització. Cada vegada més empreses s’han adonat del potencial 

que té sortir a mercats estrangers i l’esperit conqueridor sembla que ha brollat de les 

més altes esferes d’empreses d’arreu del món. 

La globalització econòmica es pot definir com un procés pel qual les fronteres 

nacionals de l'activitat econòmica es van difuminant, provocant una major integració 

econòmica, política i social de tots els països i habitants del món. Però aquest procés 

no és fàcil.  

Per tal d’aconseguir assolir una internacionalització amb èxit, abans s’han d’analitzar 

els nous mercats de forma exhaustiva, per seguidament definir un pla d’acció amb 

estratègies de màrqueting d’entrada, que assegurin l’èxit d’aquesta. 

En aquest projecte doncs, s’estudiaran tots els conceptes i passos necessaris per 

elaborar un primer pla d’internacionalització d’una empresa i s’aplicaran al cas real 

d’una petita empresa dedicada a la venda de simuladors empresarials. 

1.2. Objectius del projecte 

El present projecte final de carrera té com a objectius: 

1. Endinsar al lector en el món dels simuladors empresarials o de negoci. 

 

2. Introduir al lector als conceptes i aspectes bàsics que s’han de tenir en compte 

a l’hora d’analitzar un nou mercat i de definir el pla d’internacionalització d’una 

empresa. 

 

3. Com a principal objectiu, elaborar un pla d’internacionalització d’una empresa 

de software educacional.  
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1.3. Estructura de la memòria 

La memòria d’aquest projecte final de carrera està dividida en 3 parts. La primera part 

dóna a conèixer al lector tots els aspectes relacionats amb l’empresa que vol iniciar el 

procés d’expansió. La segona part es centra en la planificació del procés 

d’internacionalització de la mateixa. Finalment, a la tercera part, es troben els annexos 

referenciats al llarg del projecte. 

La primera part inclou els capítols 2, 3 i 4: 

 Al capítol 2 es defineix la identitat de l’empresa en estudi. Es presenten 

aspectes tals com la descripció de l’empresa, la seva estructura jurídica, la seva 

missió, visió i valors, la imatge corporativa i el seu organigrama departamental. 

 

 Al capítol 3 es fa una petita introducció al món dels simuladors empresarials, 

per seguidament presentar tots els productes que ofereix l’empresa. 

 

 Al capítol 4 es realitza una anàlisi DAFO actual de l’empresa i s’exposen els 

antecedents de mercat d’aquesta. 

La segona part inclou el capítol 5: 

 El capítol 5 és el central del projecte. Es comença fent una justificació del 

perquè de la internacionalització de l’empresa, es segueix amb una anàlisi tant 

del Macroentorn com del Microentorn dels nous mercats, per acabar definint 

una nova gestió de màrqueting i una estratègia d’entrada als nous mercats. 

La tercera i última part està formada per 5 annexos: 

 En l’annex I es troba una part d’un document elaborat pel Departament 

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. En aquest, s’expliquen els 

tràmits que s’han de seguir per definir una empresa de treball autònom i les 

seves característiques. 
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 En l’annex II es troba una relació de captures de pantalla d’alguns dels 

simuladors que ofereix l’empresa en qüestió. 

 

 En l’annex III es troba un llistat amb universitats i escoles de negoci d’Amèrica 

Llatina. 

 

 En l’annex IV es troba un llistat dels clients potencials finals, que són les 

universitats i escoles de negoci de Mèxic i Perú. 

 

 En l’annex V es troba l’e-mail tipus de la campanya de mailing que es defineix 

com a una de les estratègies de màrqueting per a l’expansió. 
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2. IDENTITAT DE L’EMPRESA 

Un cop exposat el que es pretén aconseguir amb aquest projecte, els objectius que es 

volen assolir  i l’estructura que tindrà, en aquest capítol es parla de l’empresa de la 

qual es realitzarà el pla d’internacionalització.  

Primerament es fa una presentació teòrica dels conceptes bàsics que s’han de tenir en 

compte a l’hora de definir la identitat d’una empresa, per seguidament aplicar-los a 

Learning in Business Company. 

Per tal de poder-se fer una idea general d’una organització, poden descriure’s diversos 

aspectes d’aquesta. En aquest cas, es farà una descripció general de l’empresa, es 

veurà en quin àmbit geogràfic es mou i quina és la seva estructura jurídica, per a 

seguidament analitzar quins són la seva missió, visió i valors, presentar la imatge 

corporativa i finalment l’organigrama departamental. 

2.1. Conceptes teòrics 

2.1.1. Estructura jurídica 

Tota empresa té la necessitat de constituir-se com a una organització legal i ha de tenir 

alguna de les estructures que marca la llei per tal de ser una institució legal.  

Les estructures jurídiques d’empresa que contempla la llei a Catalunya són les 

següents: 

 Empresari individual o treball autònom: 

Es tracta d’una persona física que realitza en nom propi i per mig d’una empresa una 

activitat comercial, industrial o professional. 

No té regulació legal específica i aquesta està sotmesa al Codi de Comerç en matèria 

mercantil i al Codi Civil en matèria de drets i obligacions. 

En quant a la denominació de l’empresa, caldrà que aquesta tingui el nom de la 

persona física titular del negoci, si bé es podrà actuar amb nom comercial diferent. 



6 

L'aportació de capital és lliure, en funció de la voluntat de l’empresari i és ell mateix 

qui dirigeix i administra l’empresa. 

El titular de l’empresa respon il·limitadament de les obligacions contretes per aquesta, 

amb el seu patrimoni present i futur. No existeix separació entre el patrimoni de 

l’empresa i el de l’empresari. 

Aquest tipus d’estructura no precisa de procés previ de constitució. 

 Societat Civil (S.C.): 

Es tracta d’un contracte pel qual dues o més persones s'obliguen a posar en comú 

diners, béns o indústria, amb l‘objectiu de repartir-se el fruit o els beneficis. 

Està regulada pel Codi Civil (arts. 1.665 al 1.708) i pot ser universal o particular.  

La seva denominació no està regulada i és per tant lliure sempre que s’acompanyi de 

les sigles S.C.P. en el cas de la societat civil particular. 

No es requereix capital mínim per a la seva constitució, el capital està format per les 

aportacions dels socis que pot consistir en diners, indústria o béns. 

En quant a l’administració es poden preveure diverses formes: administrador únic, 

administradors mancomunats, administradors solidaris i forma en que es considera 

apoderats a tots els socis. 

En quant a responsabilitat davant de tercers respon la societat amb els seus béns i, a 

falta d'aquests, s’estableix un règim de responsabilitat personal i universal (amb tots 

els béns presents i futurs) dels socis pels deutes socials.  

La responsabilitat dels socis en quant a deutes socials, va en funció de la seva 

participació en la societat, sense que existeixi responsabilitat solidària entre els 

diferents socis. 

El número mínim de socis és de dos i poden ser de dues classes en funció de la seva 

aportació: socis capitalistes, si aporten béns o diners, o socis industrials, si aporten 

treball o indústria. 
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La societat es pot constituir en qualsevol forma, però en el cas que s’aportin béns 

immobles o drets reials serà necessària escriptura pública. 

 Societat de Responsabilitat Limitada (S.R.L.): 

Es tracta d’una societat capitalista de caràcter mercantil, amb personalitat jurídica 

pròpia, on el capital social està dividit en participacions, integrades per les aportacions 

dels socis i valorades econòmicament. 

Està regulada per la llei 2/1995 de 23 de març, de Societats de Responsabilitat 

Limitada. 

És de denominació lliure però limitada a la no coincidència. Al nom ha d'acompanyar 

“Societat de Responsabilitat Limitada”, “Societat Limitada” o bé les seves abreviatures 

“S.R.L.”, o “S.L.”. 

La societat ha de fixar el seu domicili en el lloc en què es troba el centre de la seva 

efectiva administració o direcció, o el lloc en que es troba el seu principal establiment 

o explotació. 

En quant al capital social, no podrà ser inferior a 3.005,06 euros, estarà dividit en 

participacions socials, iguals, indivisibles i acumulables, i haurà d’estar íntegrament 

subscrit i desemborsat en el moment de la constitució.  

Les aportacions de capital es distingeixen de dos tipus: les de caràcter dinerari i les 

aportacions denominades no dineràries, consistents en béns i drets susceptibles de 

valoració econòmica. 

L’objecte social de la societat ha de ser precís, possible i lícit, detallant als estatuts les 

activitats que l’integren. 

Com a òrgans socials ha de comptar amb una junta general i un òrgan d'administració. 

La responsabilitat dels socis (persones físiques o jurídiques) es limita a les aportacions 

realitzades per aquests. No responen per tant personalment i és la societat la que 

respon amb el seu patrimoni empresarial. 
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Els socis poden ser persones físiques o jurídiques i no hi ha número mínim ni màxim de 

socis.  

En quant a la transmissió de participacions socials, està prohibida la lliure transmissió 

voluntària per acte intervius de les participacions. Les restriccions es regeixen pel que 

disposen els estatuts, i a falta de previsió estatutària pel que estableix la Llei de 

Societats de Responsabilitat Limitada. La transmissió de les participacions s’ha de 

formalitzar en document públic. 

La distribució dels guanys socials es fa en funció de la participació en la societat de 

cada soci. 

Aquest tipus de societat compta amb dos subtipus més que són la Societat de 

Responsabilitat Limitada Unipersonal i la Societat Limitada de Nova Empresa. 

 Societat Anònima (S.A.): 

És una societat capitalista de caràcter mercantil, amb personalitat jurídica pròpia i 

independent dels socis, les aportacions dels quals configuren el capital social dividit en 

accions. 

Està regulada pel Real Decret 1564/1989, de 22 de desembre, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei de Societats Anònimes. 

És de denominació lliure sempre que sigui diferent que qualsevol altra societat inscrita. 

Cal afegir al nom “ Societat Anònima” o la abreviatura “S.A.”. 

La societat ha de fixar el seu domicili en el lloc en que es troba el centre de la seva 

efectiva administració o direcció, o el lloc en que es troba el seu principal establiment 

o explotació. 

El capital social no pot ser inferior a 60.101,21 euros dividit en accions, ha d’estar 

totalment subscrit en el moment de la constitució de la societat i desemborsat com a 

mínim en un 25% del valor nominal de cada una de les accions. Les accions poden ser 

nominatives o al portador. Les aportacions de capital es distingeixen de dos tipus: les 
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de caràcter dinerari i les aportacions denominades no dineràries, consistents en béns i 

drets susceptibles de valoració econòmica. 

L’objecte social de la societat ha de ser precís, possible i lícit, detallant als estatuts les 

activitats que l’integren. 

Ha de tenir com a òrgans socials una junta general d’accionistes i un òrgan 

d'administració. 

La responsabilitat dels accionistes es limita a les aportacions realitzades o 

compromeses. No responen per tant personalment i és la societat la que respon amb 

el seu patrimoni empresarial. Els accionistes poden ser persones físiques o jurídiques i 

no hi ha número mínim ni màxim d’accionistes. La figura de l’accionista pot ser 

independent, o no, de la condició de treballador. 

La transmissió d’accions pot estar representada per mitjà de títols, que poden ser al 

portador o nominatius, o d’anotacions en compte. 

La distribució dels guanys socials és en funció de la participació en la societat de cada 

accionista. 

Aquest tipus de societat compta amb un subtipus que és la Societat Anònima 

Unipersonal. 

 Societat Cooperativa (S.C.C.L.): 

És una societat que, amb plena autonomia i sota principis de lliure adhesió i de baixa 

voluntària, amb capital variable i estructura i gestió democràtica (1 persona 1 vot), 

associa persones físiques o jurídiques que tenen interessos o necessitats 

socioeconòmiques comuns, desenvolupant una activitat empresarial de base 

col·lectiva. 

Està regulada per la Llei 27/1999 de 16 de juliol, de cooperatives. A Catalunya és 

aplicable la Llei 18/2002, de 5 de juliol de cooperatives, modificada per la Llei 13/2003, 

de 13 de juny. 
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Es poden classificar d’acord amb el seu objecte en cooperatives agràries, marítimes, 

fluvials i lacustres, d'assegurances, de consumidors i usuaris, de crèdit, d'ensenyament, 

d'habitatge, de serveis, de treball associat i mixtes. 

També es poden classificar segons estiguin constituïdes per persones físiques o 

jurídiques. En el cas que estiguin constituïdes per persones físiques, són de primer grau 

i en el cas que estiguin constituïdes per persones jurídiques, es denominen de segon 

grau. 

La denominació és lliure però limitada a la no coincidència. Haurà d'incloure 

necessàriament el terme “societat cooperativa catalana”, o l’abreviatura corresponent 

(SCoopC, o S.C.C.) i han d’indicar el règim de responsabilitat dels socis, que pot ser 

limitada (S.C.C.L.) o il·limitada (S.C.C. Il·ltda). 

La societat ha de fixar el seu domicili en el lloc que es troba el centre de la seva 

efectiva administració o direcció, o el lloc en que es troba el seu principal establiment 

o explotació. 

La condició de soci sotmet a aquest a un règim de responsabilitat que, amb caràcter 

general, està limitada a l'import de les aportacions subscrites, tant si estan 

desemborsades com si no ho són. 

El capital social mínim és de 3.000 euros íntegrament subscrit i desemborsat, dividit en 

aportacions obligatòries i voluntàries. Les aportacions poden ser dineràries, que han 

d’ésser en moneda de curs legal, o no dineràries, que han de consistir en béns o drets 

patrimonials susceptibles de valoració econòmica, i s’acrediten mitjançant títols o 

llibretes de participació nominatius. 

Ha de tenir com a òrgans socials una assemblea general, un consell rector, la 

intervenció i un comitè de recursos. 

Els socis poden ser de 3 tipus: soci de treball, soci excedent i soci col·laborador. 

Els excedents nets repartibles es distribueixen als socis d'acord amb la seva 

participació en l'activitat, no d'acord amb el capital desemborsat.  
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 Societat Laboral (S.A.L.): 

Es tracta d’una Societat Anònima o de Responsabilitat Limitada en la qual a) la majoria 

del capital social és propietat dels treballadors, que presten els seus serveis retribuïts 

de forma personal i directa, amb una relació laboral per temps indefinit, b) el número 

d’hores–any treballades pels treballadors amb contracte indefinit no socis, no pot ser 

superior a certs límits en relació a les treballades pels socis, c) cap dels socis pot tenir 

més de un terç del capital. 

És regulada per la Llei 4/1997 de societats laborals i Real Decret 2114/1998, de 2 

d’octubre, sobre registre administratiu de societats laborals, i en el que no es troben 

previstes les normes que regulen la Societat Anònima o de la Societat Limitada 

depenent de la forma jurídica que adopti. 

És de denominació lliure però limitada a la no coincidència. En la denominació social 

haurà de fer-se constar “Societat Anònima Laboral” o “Societat de Responsabilitat 

Limitada Laboral” o les seves abreviatures S.A.L. o S.L.L. 

La societat ha de fixar el seu domicili en el lloc en que es troba el centre de la seva 

efectiva administració o direcció, o el lloc en que es troba el seu principal establiment 

o explotació. 

El capital mínim és de 60.101,21 euros totalment subscrit i, desemborsat com a mínim 

en un 25%. 

Les participacions o accions poden ser de tipus laboral o general. En el cas de les 

accions han de ser nominatives. 

La responsabilitat dels socis està limitada a les aportacions, no hi ha responsabilitat 

personal i és la pròpia societat que respon amb el seu patrimoni. 

Es distingeixen dues classes de socis, els laborals i els generals. 

Té un règim específic de transmissió de participacions o accions que facilita el 

manteniment d’aquestes dins del nucli dels treballadors de la societat. 
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2.1.2. Missió, Visió i Valors 

Els conceptes de missió, visió i valors són el pilar de tota organització, ja sigui lucrativa 

o sense ànim de lucre. Per tant és essencial que tota organització tingui aquests tres 

conceptes molt clars i ben definits. 

 Missió:  

La missió és el terme que fa referència a la raó de ser d’una organització, l’essència i el 

motiu de perquè existeix al món. Per tant, la missió constitueix una declaració de 

principis mitjançant la qual l'organització es presenta davant la societat.  

La missió en una empresa, en un sentit ampli, recull doncs tres components:  

o La definició dels negocis de l'empresa.  

o L'ideari o compromís ètic de l'empresa.  

o La visió o el propòsit estratègic que persegueix. 

També ha de tenir com a objectiu aportar alguna diferència competitiva i ha de ser 

coneguda per tot el personal. Elaborar una missió adequada a la realitat ajuda a 

l’empresa a gestionar l'estratègia correcta per aquesta en tot moment.  

 Visió: 

Cal que la visió defineixi en poques línies el paper o rol futur que l’organització vol 

prendre en la societat. Ha de ser una imatge realista i assolible, tenint en compte 

l’entorn i els recursos dels que disposa.  

La visió contesta a una sèrie de preguntes com podrien ser: 

o Com serà l’empresa en uns anys? 

o Com hauria de ser l’empresa en aquests moments? 

o Què vol ser l’empresa?  

o On vol arribar en un futur relativament llunyà?  
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Seria en altres paraules, com la part de la missió relativa al futur de l'empresa.  

Una sèrie de característiques essencials de la visó són:  

o Incorporar la idea de triomf.  

o Que sigui estable al llarg del temps.  

o Que impliqui l'esforç i el compromís de tota l'empresa en el seu 

conjunt.  

o Que sigui senzilla i atractiva. 

 

 Valors: 

Els valors són entre cinc i set factors de la cultura empresarial que es consideren 

essencials i que han de complir tots els membres de l'organització en tots els seus 

àmbits. Són el reflex de la idiosincràsia de l'empresa, els termes que munten les bases 

del dia a dia. Juguen un paper fonamental al fet de com s'han d’assolir els objectius. 

Serveixen com a criteris guia per a la presa de decisions. Han de ser unes creences i 

percepcions coherents amb la missió.  

Per tant, es pot concloure que aquests tres elements, tenen un doble caràcter de 

summa importància: comunicador i estratègic. Un caràcter comunicador tant intern 

com extern, ja que poden servir de guia per a les persones de l'organització, les noves 

incorporacions i tots els ens relacionats o interessats en l'empresa.  Un caràcter 

estratègic, ja que aquests factors són essencials a l'hora de generar plans estratègics i 

fixar els objectius estratègics de l'empresa. Si no es tenen ben definits, es pot caure en 

l'error de desviar la direcció en la qual es vol anar. 
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2.1.3. Imatge corporativa 

La imatge corporativa es refereix a com es percep una companyia. És una imatge 

generalment acceptada del que una companyia significa. Típicament, una imatge 

corporativa es dissenya per ser atractiva al públic, de manera que la companyia pugui 

provocar un interès entre els consumidors, crear buit en la seva ment, generar riquesa 

de marca i facilitar així les vendes del producte. Però existeixen altres factors que 

contribueixen a crear una imatge de companyia, com podrien ser els mitjans de 

comunicació, els periodistes, els sindicats o les organitzacions mediambientals, entre 

d’altres. 

Tot i així, les corporacions no són l'única forma d'organització que genera aquest tipus 

d'imatges. Els governs, les organitzacions caritatives, les organitzacions criminals, les 

organitzacions religioses, les organitzacions polítiques i les organitzacions educatives, 

per exemple, també tendeixen a tenir una imatge única, una imatge que és 

parcialment deliberada i parcialment accidental, parcialment acte-creada i parcialment 

exògena. 

La imatge corporativa pot estar composta per un o més elements, que de manera 

conjunta o independent compleixen una mateixa funció: accentuar la gràfica i la 

solidesa de la imatge corporativa, mitjançant la qual, els usuaris puguin reconèixer qui 

ofereix el producte o servei i per tant determinar característiques i valors del mateix.  

Com a elements de la imatge corporativa, podem trobar els següents: edificacions, 

presentació dels productes, marca o nom, color, personatges, icones, música, 

comunicació, mitjans, logotip, monograma, eslògan, emblema, etc. Però a part 

d’aquests, dins de la imatge d'una empresa també s'inclou la seva filosofia, missió, 

visió, valors, lleialtat, servei, integritat i innovació. 

En aquest capítol es parlarà de dos d’aquests elements que formen part de la imatge 

corporativa: el nom de l’empresa i el logotip. 
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 Nom de l’empresa: 

El nom d’una empresa és un factor primordial, que fa de signe d'identificació i que ha 

de projectar la personalitat d’aquesta.  

El nom té una funció lògica i una simbòlica, sobretot pel fet de que ha de ser el  tret 

identificador principal i ha d’ajudar a l’empresa a penetrar en una audiència.  

Existeixen mètodes creatius i mecanismes lingüístics per tal d’intentar crear el nom 

d’una empresa amb el major èxit possible. Alguns dels mètodes creatius són: analogia, 

evocació, amplificació, confiabilitat, combinatòria, excel·lència, etc. Alguns dels 

mecanismes lingüístics a usar poden ser: descriptius, simbòlics, patronímics, topònims, 

contraccions, etc.  

 Logotip 

Un logotip és un signe gràfic que identifica una empresa, un producte comercial o, en 

general, qualsevol entitat pública o privada. 

Perquè un logotip resulti congruent i reeixit, ha de seguir el principi fonamental del 

disseny on «menys és més». Aquesta simplicitat permet que sigui: llegible, escalable, 

reproduïble, distingible i sobretot memorable, per tal que impacti i no s'oblidi.  

Les marques construïdes exclusivament amb lletres arriben a tenir tanta força o més 

que aquelles que, si bé compten amb una icona gràfica, requereixen l'associació del 

text per posicionar-les des de l'inici. 

Així doncs, la funcionalitat d'un logotip radica en la seva capacitat per comunicar el 

missatge que es vol. Per aconseguir això, calen també colors i formes que contribueixin 

a que l'espectador final li doni aquesta interpretació i requereix l'ús apropiat de la 

semiòtica1 per aconseguir l'adequada comunicació del missatge.  

                                                           

1 Estudi de les diferents classes de signes i de les regles que en governen la generació i la 

producció, la transmissió i l’intercanvi, la recepció i la interpretació, amb l’objecte d’explicar el 

fenomen comunicatiu. 
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2.1.4. Organigrama 

Un organigrama és la representació gràfica de l'estructura d'una empresa o qualsevol 

altra organització. Representa les estructures departamentals i, en alguns casos, les 

persones que les dirigeixen. D’aquesta manera s’aconsegueix doncs, un esquema 

sobre les relacions jeràrquiques i competencials de vigor en l'organització.  

L'organigrama és, per tant, un model abstracte i sistemàtic que:  

o Exerceix un paper informatiu.  

o Presenta tots els elements d'autoritat, els nivells de jerarquia i la relació 

entre ells.  

Ha de tenir les següents característiques: 

o Ha de ser fàcil d'entendre i senzill d'utilitzar.  

o Ha de contenir únicament els elements indispensables.  

Existeixen diferents tipus d'organigrama:  

o Vertical: Mostra les jerarquies segons una piràmide, de dalt a baix.  

o Horitzontal: Mostra les jerarquies d'esquerra a dreta.  

o Mixt: És una combinació entre l'horitzontal i el vertical.  

o Circular: L'autoritat màxima està al centre, i al voltant d'ella es formen 

cercles concèntrics on figuren les autoritats en nivells decreixents.  

o Escalar: S'usen sagnies per assenyalar l'autoritat, com més gran és la 

sagnia, menor és l'autoritat d'aquest càrrec.  

o Tabular: És pràcticament escalar, amb l’única diferència de que el tabular 

no porta línies que uneixen els comandaments d'autoritat. 
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2.2. Learning in Business Company 

2.2.1. Descripció de l’empresa 

Learning in Business Company (LBC) és una microempresa2 de software educacional 

amb sèu a Barcelona (Espanya), que va néixer gràcies a l’esperit emprenedor del seu 

fundador l’any 2004.  

És una empresa especialitzada en el desenvolupament de mitjans formatius per a la 

gestió empresarial, basats en la metodologia dels simuladors empresarials o de negoci, 

també coneguts com Business Games. Des dels seus inicis, LBC ha realitzat 

investigacions sobre l'ús de simuladors en la formació e-learning, a part d’haver creat 

més de trenta simuladors diferents i haver impartit centenars de cursos en diferents 

universitats, escoles de negocis i empreses. 

LBC disposa d’una oferta variada de simuladors, gairebé tots en espanyol, amb els 

quals els participants poden integrar la teoria a la pràctica mitjançant el treball amb 

casos que requereixen l'anàlisi de situacions reals, avaluació de les possibles solucions, 

presa de decisions en base a la teoria i finalment la verificació dels resultats. 

En quant als productes que ofereix LBC, es troben dos tipus. El primer tipus són els 9 

simuladors que LBC ja té totalment desenvolupats. El segon tipus són els simuladors 

fets a mida, segons les necessitats del client. Tant en un tipus com en l’altre, a part del 

software en si, s’inclou un curs previ pel professorat que consta de dues parts: una 

primera per tal d’aprendre a utilitzar el programa i una segona part de tècniques de 

formació en el simulador en qüestió. 

LBC ofereix les opcions de venda o lloguer dels productes. En cas de compra del 

producte, un cop adquirida la llicència del software, el client disposa del producte de 

                                                           
2 Segons la Recomanació de la Comissió Europea de la Unió Europea de 6 de maig de 2003, 

basant-se en la Carta de la Petita Empresa emesa en el Consell Europeu de Santa Maria da 

Feira el juny de 2000, amb entrada en vigor l'1 de gener de 2005, és la unitat econòmica amb 

personalitat jurídica o física que reuneixi els següents requisits: menys de 10 empleats i una 

facturació i un balanç total inferior a 2 milions d’euros. 
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manera indefinida, sense necessitat de tornar a pagar cap renovació de llicència i sense 

límit en el número d’usuaris.  

El sector de mercat al qual s’ha dirigit LBC fins al moment ha estat a les universitats, a 

les escoles de negoci i a les empreses d’Espanya, tant Península Ibèrica, com Illes 

Balears i Illes Canàries. 

2.2.2. Estructura jurídica 

Learning in Business Company va ser constituïda l’any 2004 com una institució amb 

estructura jurídica d’empresari individual o treball autònom. Aquesta forma 

empresarial és idònia per a una empresa de reduïda grandària, en què hi ha un sol 

titular i uns quants treballadors contractats per aquest. 

Degut a que LBC va ser fundada per tan sols un empresari, en aquells moments va ser 

l’estructura que més s’adequava a les seves necessitats. D’aquesta manera, es podia 

iniciar l’activitat empresarial, amb finalitat de constituir-se en la modalitat uns anys 

més tard, amb pocs tràmits i conseqüentment poc capital. 

La resta de característiques d’una empresa amb estructura d’empresari individual o 

treball autònom, es poden trobar en el punt 2.1.1., on s’han descrit aquesta i la resta 

d’estructures jurídiques possibles. 

Degut a que el fundador, per motius personals, ara pot focalitzar-se més en l’empresa, 

es planteja que en un futur, l’empresa creixi i s’expandeixi. En tal cas, es faria un canvi 

en l’estructura jurídica d’aquesta, per tal d’adequar-la als nous requisits legals i 

necessitats. 

Per a més informació sobre l’estructura jurídica de treball autònom, dirigir-se a  

l’Annex I, on es troba la part referida a aquesta estructura extreta de la “Guia de 

tràmits i estructures jurídiques d’una empresa” creada pel Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
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2.2.3. Missió, Visió i Valors 

Tal i com s’ha vist a la part teòrica d’aquest capítol, tota empresa ha de disposar d’una 

missió, una visió i uns valors que la defineixen com a tal i en el cas de LCB són els que 

es troben a continuació. 

2.2.3.1. Missió 

Proporcionar mitjans formatius per a la gestió empresarial basats en la metodologia 

dels simuladors empresarials o de negoci, de manera que els participants puguin 

integrar la teoria a la pràctica a través de casos que requereixen l'anàlisi de situacions 

reals. Els simuladors estan pensats per a la formació d’estudiants universitaris o 

d’escoles de negoci, directius d’empreses i possibles emprenedors.  

2.2.3.2. Visió 

LBC té com a fita créixer i consolidar-se com una de les empreses líders i amb més 

experiència en el sector dels simuladors de negoci a tots els països de parla hispana. 

Per tal d’aconseguir-ho, un dels objectius de LBC a curt termini és internacionalitzar-se 

a alguns països d’Amèrica Llatina. 

 2.2.3.3. Valors 

Els valors que representen LBC com a empresa són els següents: 

 Col·laboració: Potencia el talent col·lectiu dins de l’empresa. 

 Integritat: És transparent  tan internament com de cara als clients. 

 Diversitat: Compta amb una gran diversitat de productes, per tal de poder satisfer 

les necessitats de varis perfils de clients. 

 Treball en equip: Fomenta la participació de tot l’equip per tal d’aconseguir un 

objectiu comú. 

 Orientació al client: Centra els esforços en la satisfacció dels clients. 

 Innovació: Intenta promoure millores contínues per tal d’assolir la màxima qualitat 

dels productes. 
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2.2.4. Imatge corporativa 

És quelcom essencial per una empresa el fet de disposar d’una bona imatge 

corporativa que resulti atractiva al mercat potencial, de manera que la companyia 

provoqui un interès, generi riquesa de marca i faciliti d’aquesta manera les vendes del 

producte en qüestió. 

A continuació, es parla sobre dos dels components de la imatge corporativa de 

l’empresa en estudi: el nom i el logotip. 

2.2.4.1. Nom de l’empresa 

El nom de l’empresa en qüestió, com ja s’ha vist anteriorment, és Learning in Business 

Company o de manera abreujada LBC. 

Estem en el cas d’una empresa que es dedica a vendre simuladors empresarials o de 

negoci, per tant el que es busca amb aquest nom és associar dos conceptes clau:  

- Learning: Reflexa el fet de que l’empresa “ven” o “ofereix” productes per a 

l’aprenentatge. 

- Business:  Es refereix a que aquest aprenentatge és aplicat al món de l’empresa i 

negocis. 

La tercera paraula que entra en joc és Company i s’afegeix per denotar que 

l’organització a la que s’està donant nom és una empresa.  

D’aquesta manera s’aconsegueix un nom que amb tres paraules dóna una idea concisa 

del que es vol transmetre: es tracta d’ una empresa que proporciona aprenentatge en 

el món dels negocis.  

2.2.4.2. Logotip 

En quant al logotip de Learning in Business Company, es tracta d’un disseny molt 

senzill, format per les tres inicials de les paraules que conformen el nom de l’empresa, 

és a dir l’acrònim, i una fletxa ascendent. El que es vol, és transmetre un concepte de 

millora: el fet de com l’usuari, utilitzant els simuladors de LBC, aconseguirà refermar i 

millorar els seus coneixements del món dels negocis o món empresarial. 
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Com es pot apreciar a la imatge que tenim a continuació, el logotip és d’un sol color. 

L'absència de varietat de color en el mateix, té com a objectiu poder usar-lo com un 

logotip monocromàtic als llocs on sigui necessari, de manera que la imatge corporativa 

de l’empresa es mantingui el més estable possible. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Organigrama departamental 

Per finalitzar amb aquest capítol sobre l’empresa en qüestió, a continuació es troba 

una descripció i representació gràfica de l’estructura departamental de l’empresa.  

Al ser una microempresa, LBC disposa d’una estructura departamental de tipus mixt, 

és a dir, d’una combinació entre una vertical i una horitzontal. D’aquesta manera 

s’aconsegueix que hi hagi una certa jerarquia bàsica i a la vegada amb la horitzontalitat 

es fomenta la col·laboració i comunicació entre els diferents departaments de 

l’empresa. 

La majoria d’empreses estan formades per una sèrie de  departaments com els que es 

troben a continuació: direcció general, departament de recursos humans, 

departament de finances, departament de producció, departament de tecnologia, 

departament de màrqueting, departament de vendes i departament jurídic entre 

d’altres. 

LBC 
Figura 1: Logotip de Learning in Business Company 
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En el cas de LBC al ser una empresa tan petita, amb menys de 10 treballadors, els 

departaments estan formats per poques persones i alguns fins i tot, són gestionats a la 

vegada per una mateixa persona. A continuació es pot trobar una representació gràfica 

de l’estructura per departaments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcció General i 
Departament de 

Recursos Humans 

Departament  
Jurídic i de 
Finances 

Departament de 
Tecnologia 

Departament de 
Màrqueting i 

Vendes 

Figura 2: Organigrama departamental de Learning in Business Company 
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3. PRODUCTES 

Com s’ha vist en el capítol anterior, Learning in Business Company, és una empresa de 

software educacional que es dedica a vendre simuladors empresarials o de negoci. Així 

doncs, en aquest capítol es tractarà d’entrar una mica en aquest món, per 

seguidament presentar els simuladors dels que disposa LBC. 

3.1. Conceptes teòrics 

3.1.1. Què són els simuladors empresarials? 

Varis estudis han revelat que bona part de les empreses fracassen degut a la 

inexperiència del propietari en qüestions administratives, conflictes financers, 

problemes fiscals, vendes, cobraments o motius de producció. Per a poder evitar que 

això passi, o que al menys es donin menys casos, existeix la possibilitat de recórrer als 

simuladors empresarials.  

Un simulador empresarial és una eina de suport en el procés d'aprenentatge, que 

permet establir un ambient virtual de negocis per tal que els participants tinguin 

l'oportunitat de participar, a través d'un conjunt de decisions, en el procés de direcció 

d'una empresa o d'una àrea específica de la mateixa. Reprodueix una sèrie d’entorns 

sectorials i situacions empresarials, que permeten als usuaris posar en pràctica els seus 

coneixements i desenvolupar noves capacitats directives. Permet també que els 

empresaris tinguin la possibilitat de prendre decisions sense els riscs del món real i 

ofereix a emprenedors l’oportunitat de tenir el seu primer contacte amb el món dels 

negocis. 

Així, el propòsit dels simuladors és mostrar els aspectes claus que s'han de tenir en 

compte a l’hora de prendre decisions com a directiu d'una empresa, per tal de que es 

duguin a terme amb èxit les principals activitats d’aquesta. Els simuladors permeten 

doncs, mostrar l'impacte que causen les decisions directives sobre la resta d’activitats i 

departaments  d'una empresa.  
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Les decisions que prenen els participants durant la simulació solen estar relacionades 

amb els aspectes claus de la direcció general d'un negoci o d'una àrea específica d'una 

empresa com la de finances, recursos humans, operacions, logística o màrqueting.  

Normalment, la participació en aquests tipus de simuladors es desenvolupa en equips. 

Durant el transcurs de la simulació, als equips de treballs se'ls assigna una empresa en 

una indústria determinada. Seguidament, els membres de l'equip adopten el paper 

d'un equip de gerents, analitzen la informació de l'àrea que els correspon i finalment 

prenen les decisions més convenients que corresponguin a l'administració de l'àrea 

que tenen a càrrec, tenint en compte tant les decisions de les altres àrees, com 

l'objectiu general de l'empresa. 

3.1.2. Història dels simuladors empresarials 

Tot i que pugui semblar sorprenent, la història de les primeres simulacions es remunta 

a fa milers d’anys a la Xina, amb l’aparició dels primers jocs de guerra; uns jocs 

estratègics molt semblants als escacs de principis del segle XVII. Al món occidental, en 

canvi, els jocs de guerra no apareixen fins a meitat del segle XIX , durant la Segona 

Guerra Mundial i són utilitzats durant molt de temps pels britànics i els nord-americans 

per posar a prova estratègies de batalla. Entre els anys 1930 i 1940 els oficials militars 

entrenats amb jocs de guerra, comencen a utilitzar el seu entrenament militar per 

administrar els negocis civils, i així doncs l’any 1955 apareix el primer simulador de 

negoci: el Rand Corporation, que simula la gestió d'inventari de la Força Aèria d'Estats 

Units. 

L’any 1956 apareix el primer joc de negoci i economia quan l'American Management 

Association desenvolupa el primer joc de gestió de presa de decisions, que anomena 

Top Management Decision Game. Es converteix, doncs, en el primer joc empresarial 

competitiu no militar. En aquest simulador, cinc equips de jugadors dirigeixen 

empreses que competeixen en una hipotètica indústria d’un sol producte. Els equips 

prenen decisions trimestrals sobre el preu, el volum de producció, els pressupostos, la 

investigació i el desenvolupament, la publicitat i les vendes. Entre els anys 1955 i 1957 

només apareixen un o dos jocs nous per any. 
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Durant l’època compresa entre l’any 1958 i 1961, s’experimenta un creixement en la 

producció de jocs de negocis. En un resum dels simuladors existents, confeccionat a 

principis de la dècada dels 60, s’indica l’existència, en aquells moments, de 89 jocs de 

negocis diferents, desenvolupats per empreses industrials, associacions empresarials, 

institucions educatives o unitats governamentals. Se sap que ja a l’any 1971, centenars 

de jocs de gestió han estat desenvolupats per diverses universitats, empreses i 

organitzacions de recerca. Aquests jocs de gestió s’utilitzen tant per a fins 

d'investigació, com per a la formació en diverses disciplines com ara gestió, 

funcionament d'empreses, economia, teoria de l'organització, psicologia, gestió de la 

producció, finances, comptabilitat i comercialització.   

A finals de la dècada dels 80 s’estima que hi ha aproximadament 228 jocs disponibles 

als EUA i que hi ha al voltant de 8500 educadors que utilitzen jocs d'empresa. En 

aquells moments hi ha també un creixement en l’ús d’aquests dins del món 

empresarial. Tot i això, s’estima que només el 12,5% de les empreses de negocis dels 

Estats Units utilitza jocs de negocis. 

L’increment de l’ús dels jocs de negoci en el món acadèmic és produït pels següents 

factors: l'augment del nombre d'estudiants, de nous cursos i de l'adopció de diversos 

estils en els mètodes d’aprenentatge i sobretot dels creixents avenços i disponibilitat 

de la tecnologia.  

Es descriu però, a finals dels 90 un canvi en els objectius dels jocs de negoci. Mentre 

que a principis dels 80 els simuladors s’utilitzen per pronosticar el comportament 

d'una varietat de variables que van des del flux de caixa i el rendiment financer d'una 

empresa, a les taxes d'inflació i d'atur d'una economia; durant els últims 15 anys una 

nova forma de pensar sobre la simulació sorgeix. La nova filosofia, en lloc de centrar-se 

en la predicció, es converteix progressivament en una eina per ajudar els equips 

directius a entendre la seva empresa i els problemes i oportunitats de la indústria. El 

funcionament dels simuladors de negoci canvia de la següent manera: passa de predir 

el futur a intentar comprendre com múltiples possibles futurs podrien estar vinculats a 

les decisions i accions que es prenen en el present, i passa d’intentar dissenyar la millor 
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estratègia a analitzar la solidesa de la millor estratègia sota diferents suposicions sobre 

com podria ser el futur, o sobre com el passat afecta als fets que ara percebem. 

A finals de 1990, les empreses de consultoria i formació comencen a dissenyar i 

personalitzar simuladors de negoci per a empreses privades que volen millorar els seus 

programes de desenvolupament de lideratge corporatiu. Les simulacions de negocis 

sovint es centren en l'estratègia i visió per als negocis. Els simuladors de negocis 

permeten als participants posar a prova les seves habilitats per prendre decisions, 

cometre errors i aprendre de la seva experiència.  

Avui en dia, els simuladors empresarials, són un mètode d’aprenentatge molt utilitzat 

tant en universitats i escoles de negoci com en empreses, gràcies al creixent interès 

que s’està experimentant en aquest camp i als avenços tecnològics  dels que es 

disposen avui en dia. 

3.1.3. Classificació dels simuladors empresarials 

Els simuladors empresarials poden tenir diferents tipus de classificacions segons les 

propietats que es tinguin en compte. A continuació s’esmenta la classificació que donà 

William D. Biggs  als anys 90 en el seu llibre “Introduction to Computerized Business 

Management Simulations”. 

 Simulador funcional o de direcció general d’una empresa: 

o Simulador funcional: Dissenyat per a focalitzar als participants en la 

presa de decisions d’una àrea funcional en concret, com podria ser d’un 

departament en concret.  

o Simulador general: Dissenyat per dotar als participants de l'experiència 

de prendre decisions al nivell executiu més alt d’una empresa, en el qual 

les decisions d'una àrea funcional interactuen amb les decisions preses 

en altres àrees o departaments de l'empresa. 

 

 Simulador competitiu o no competitiu: 

o Simulador competitiu: Les decisions dels participants afecten a les 

decisions dels altres participants. 
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o Simulador no competitiu: Les decisions dels participants només els 

afecten a ells mateixos, sense tenir cap repercussió en les decisions dels 

altres. 

 Simulador interactiu o no interactiu: 

o Simulador interactiu: Els participants responen a les preguntes que els 

va fent el simulador i reben una resposta immediata, per seguidament 

poder seguir prenent decisions addicionals segons aquestes respostes. 

o  Simulador no interactiu: Les respostes dels participants són entregades 

a l’administrador del joc. 

  Simulador genèric o sectorial: 

o Simulador genèric: En aquest simulador es representa una empresa 

completa, de manera que el participant hagi de prendre decisions en 

totes les àrees funcionals d’aquesta.  

o Simulador sectorial: Aquest tipus de simuladors són ideals per a 

representar de manera fidedigne la indústria d’un sector en concret. 

Aquí l’objectiu és que el participant aprengui de la manera més propera 

possible com funciona un negoci d’un sector concret. 

 Simulador de participació individual o per equips. 

 Simulador determinista o estocàstic: 

o Simulador determinista: En aquests simuladors tot està definit a priori i 

no hi intervé l’atzar. 

o Simulador estocàstic: En aquest tipus de simuladors probabilístics 

s’inclou un cert factor d’atzar, fent aparèixer elements aleatoris, tal i 

com podria succeir a la vida real. 

 Classificació segons el grau de complexitat dels simuladors. 

 Classificació segons el període de temps de la simulació: pot ser des d’un dia fins a 

una setmana, un trimestre o un any. 
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3.2. Simuladors de LBC 

LBC disposa de dos tipus de productes: una família de 9 simuladors ja desenvolupats i 

simuladors personalitzats, que responen exactament a les necessitats que el client 

tingui.  

En quant als 9 simuladors ja desenvolupats de que disposa LBC, 8 dels quals són 

totalment en espanyol, es poden distingir tres tipus: els generalistes, els sectorials i els 

conductuals.  

Generalistes Sectorials Conductuals 

Virtual Enterprise 

Enterprise Decision Management 

Business Game 

SimBanca 

Restaurant Simulator 

E-logistics Internet 

Proman 

Best Logistics 

Lean Simulator 
 

Taula 1: Classificació dels simuladors empresarials de LBC 

Els simuladors generalistes representen una empresa completa, generant la necessitat 

al participant de prendre decisions en totes les àrees funcionals d’aquesta. Són ideals 

per a directius, ja que els entrena per a la presa de decisions generals a les que 

s’hauran d’enfrontar en les seves respectives empreses. 

Els simuladors sectorials són programes específics, ideals per a representar de manera 

fidedigne la indústria d’un sector en concret. L’objectiu és que el participant aprengui 

com funciona un negoci d’un sector concret. Tots els simuladors sectorials de LBC, 

inclouen la part financera-econòmica. 

Els simuladors conductuals són programes no competitius que canvien la conducta 

dels participants a través d’una sèrie de preguntes i un feedback posterior a les 

respostes. 

Seguidament es pot trobar una descripció detallada de cada simulador. 
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3.2.1. Virtual Enterprise 

Família: Generalista 

Descripció general: 

Virtual Enterprise és un simulador que disposa de la possibilitat de tenir fins a vuit 

productes. Els mercats possibles són vuit (set a Espanya i un a l’estranger). Hi ha 

diverses fàbriques i magatzems a cada zona.  

Es poden personalitzar els atributs dels productes i així mateix es pot millorar els 

processos i els productes mitjançant R&D.  

La política de recursos humans és molt completa i les fàbriques, maquinària i 

components es poden ajustar al màxim per optimitzar les operacions.  

La comunicació es fa amb un fitxer que es pot enviar al formador. El mercat és de 

semi-competència perfecta. Existeixen marques blanques que competeixen de forma 

automàtica amb els participants reals. No hi ha limitació pel nombre de participants. 

Objectius: 

 Contribuir a la formació de futurs enginyers o executius, dotant-los d'una visió 

global i pràctica sobre el món de l'empresa.  

 Mostrar l'impacte que causen les decisions preses en cadascuna d'elles, sobre el 

funcionament global.  

 Permet establir un ambient virtual de negocis per tal que els usuaris tinguin 

l'oportunitat de gestionar una empresa i desenvolupin habilitats com el lideratge, 

decisió, confiança, esperit d'equip, etc. 

Model funcional:  

El simulador té un model funcional amb variables d’entrada i de sortida que segons les 

decisions que prendrà el participant durant el procés, variaran. 

Com a variables d’entrada té: les decisions, l’estat anterior i l’entorn econòmic actual. 
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 Decisions: El programa va presentant varies situacions, en funció del que el 

programador cregui oportú, en que els participants han de prendre decisions. 

Existeixen un gran nombre de paràmetres, que cada usuari modificarà, segons el 

seu criteri per a aconseguir una òptima gestió de l’empresa. 

 Estat anterior: Una vegada finalitzat cada període, el simulador de mercat 

s’encarrega de processar totes les dades i preparar un nou període que l’usuari 

haurà de gestionar tenint en compte les decisions preses durant el període 

anterior. 

 Entorn econòmic actual: Posició d’un jugador respecte un altre al final del període 

i demanda de cada producte a la zona d’influència per al període següent. 

Com a variables de sortida té: el compte de pèrdues i guanys, el balanç, la tresoreria i 

els ràtios de rendibilitat3.   

Característiques tècniques:  

Virtual Enterprise està desenvolupat en un entorn de programació Visual Basic 6.0, 

orientat a plataformes i sistemes operatius Windows. 

Utilitza la Base de Dades Acces com a complement, on es conté tota la informació 

necessària per a la gestió i funcionament del programa, tant de la part de client, com 

de càlcul i administració. S’accedeix a ella mitjançant SQL4, llenguatge d’accés a 

informació i bases de dades. 

 

                                                           
3 La rendibilitat o taxa de retorn és la ràtio financera o taxa entre el retorn que genera una 

inversió, i la quantitat invertida, amb la particularitat que s'expressa com a percentatge anual. 

És per tant, una mesura en forma de percentatge de l'eficiència d'una inversió. 

4 El llenguatge de consulta estructurat o SQL és un llenguatge declaratiu d'accés a bases de 

dades relacionals que permet especificar diversos tipus d'operacions en elles. Una de les seves 

característiques és el maneig de l'àlgebra i el càlcul relacional que permeten efectuar consultes 

amb la finalitat de recuperar de forma senzilla informació d'interès de bases de dades, així com 

fer canvis en elles. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%A0tio_financera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Taxa_(finances)
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Retorn&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Efici%C3%A8ncia_econ%C3%B2mica
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3.2.2. Enterprise Decision Management  

Família: Generalista 

Descripció general: 

Enterprise Decision Management és el mateix simulador que el Virtual Enterprise però 

en anglès. Per la qual cosa comparteix els mateixos objectius, model funcional i 

característiques tècniques que el simulador Virtual Enterprise. 

3.2.3. LBC Business Game 

Família: Generalista 

Descripció general: 

LBC Business Game és un simulador que disposa de 15 productes reals, 7 mercats 

(segons les Àrees Nielsen5 a Espanya o els països MERCOSUR6), fins a 8 equips reals 

que competeixen entre si i productes de marques blanques.  

És un simulador complex, en entorn real, en què els participants poden prendre fins a 

més de 500 decisions en un període.  

El mercat no és un oligopoli7 com a la majoria de simuladors que es desenvolupen, sinó 

una semi-competència perfecta. D’aquesta manera, els participants dirigeixen 

empreses que competeixen entre si amb una limitació màxima en nombre per mercat 

de sis empreses, però a més competeixen amb altres empreses fictícies que imiten els 

                                                           
5 Denominació que rep cada un dels territoris geogràfics d'Espanya analitzats pels estudis de 

l'empresa d'investigació de mercats Nielsen. D'acord amb els estudis Nielsen, el territori 

espanyol es divideix en deu àrees (8 peninsulars i 2 de Canàries). Les àrees peninsulars agrupen 

diverses províncies, excepte l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la de Madrid. 

6 El Mercat Comú del Sud (Mercosur), és un bloc subregional integrat per Argentina, Brasil, 

Paraguai, Uruguai i Veneçuela. Té com a països associats a Bolívia, Xile, Colòmbia, Equador i 

Perú. Com països observadors té a Nova Zelanda i Mèxic. 

7 Un oligopoli és un tipus de mercat de competència imperfecta, que es caracteritza per 

tenir pocs oferents i molts demandants, un producte homogeni o heterogeni , informació 

imperfecta i barreres d’entrada legals, naturals i de mercat. 
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comportaments de les empreses dels participants sense sotmetre’s al requisit de 

l'optimització del benefici. D'aquesta manera, en qualsevol producte que es 

comercialitzi, encara que sigui en mercats nous, hi haurà moltes empreses que 

competeixin entre si i que reprodueixin un model de semi-competència perfecta.  

L'avaluació es fa de forma automàtica i basant-se en quatre àrees: màrqueting, 

operacions, recursos humans i finances.  

L'informe de mercat és molt complet i permet al participant una adequada informació 

prèvia a la presa de decisions.  

El formador pot personalitzar pràcticament totes les dades (demanda, mercat, 

productes, costos, etc.).  

Objectius: 

 Aconseguir entendre la interconnexió existent entre totes les àrees que formen 

una empresa. D'aquesta manera es permet mostrar l'impacte que causen les 

decisions preses en cadascuna d'elles, sobre el funcionament global.  

 Aprendre a gestionar els recursos humans d’una empresa per als diferents 

departaments. 

 Posar en pràctica els coneixements de finances. 

 Establir un ambient virtual de negocis per tal que els usuaris tinguin l'oportunitat 

de gestionar una empresa i desenvolupin habilitats com el lideratge, decisió, 

confiança, esperit d'equip, etc. 

Model funcional:  

Aquest simulador té com a variables d’entrada: un informe de mercat complet, les 

decisions, l’estat anterior i l’entorn econòmic actual. 

Com a variables de sortida té: el compte de pèrdues i guanys, el balanç, la tresoreria i 

els ràtios de rendibilitat. 
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Característiques tècniques: 

LBC Business Game està desenvolupat en un entorn de programació Visual Basic 6.0, 

orientat a plataformes i sistemes operatius Windows, però al ser la versió antiga del 

Virtual Enterprise està programat perquè funcioni en Windows de 32 bits. 

Utilitza la Base de Dades Acces com a complement. 

3.2.4. SimBanca 

Família: Sectorial 

Descripció general: 

SimBanca és un simulador que té com a objectiu ajudar a formar directors de sucursals 

bancàries, combinant situacions conductuals amb un entorn competitiu de productes. 

Per a garantir l’èxit d’aquesta aplicació, s’ha realitzat una formació de tipus conductual 

amb el Banc Atlàntic. 

Durant el transcurs del programa s'han de prendre decisions de productes d'actiu, de 

passiu i d'intermediació i en cada període apareixen situacions a resoldre amb clients, 

personal i la direcció regional.  

La informació macroeconòmica i microeconòmica és molt completa i s'ha recollit d'una 

situació real.  

Objectius: 

 Mostrar els aspectes clau que cal tenir en compte en les decisions que han de 

prendre els directius d'una entitat bancària per implantar les principals activitats 

durant l'administració de la mateixa, considerant tant els factors interns com els 

externs que l'afecten, així com les variables més importants del context que 

influeixen en aquesta administració.  

 Aconseguir entendre les diferents relacions que existeixen entre totes les parts 

que intervenen en el funcionament de l'oficina: l'equip humà d'aquesta o dels 
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clients. D'aquesta manera es permet mostrar l'impacte que causen les decisions 

directives sobre el funcionament global d'una entitat bancària.  

 Establir un ambient virtual de negocis per tal que els usuaris tinguin l'oportunitat 

de participar en el procés de direcció d'una entitat bancària, empresa o d'una àrea 

específica d’aquestes, i desenvolupin habilitats com el lideratge, la decisió, la 

confiança, etc. 

Model funcional: 

Aquest simulador estratègic i operatiu integral, té un model funcional amb les 

següents variables d’entrada: decisions, estat anterior i entorn econòmic actual. 

 Decisions:   

o Productes: De cada producte bancari amb els quals es treballa es poden 

variar certs elements, canviant també l'estratègia seguida.  

o Treballadors de l’oficina: Es pot decidir el cost i les hores invertides en 

formació dels treballadors.  

o Casos Inbox: Amb clients, treballadors o central.  

 Estat anterior: Volum del mercat obtingut, en percentatge de participació, en el 

període anterior. 

 Entorn econòmic actual: Posició d'un jugador respecte als altres al final del 

període, demanda de cada producte a la zona d'influència per al període següent i 

dades sobre les oficines (despeses, nombre d’empleats). 

Com a variables de sortida té: el volum de productes, la segmentació, la fidelització, el 

risc, l’equilibri actiu-passiu, la rendibilitat i la satisfacció dels clients i l’oficina central. 

Característiques tècniques:  

SimBanca està desenvolupat en un entorn de programació Visual Basic 6.0, orientat a 

plataformes i sistemes operatius Windows. 

Com a complements utilitza Flash MX, Crystal Reports 8.0 i la Base de Dades Acces.  
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 Flash MX: És un potent programa de generació d'arxius i continguts multimèdia, 

que permet crear components animats i millorar l'aspecte gràfic i visual de 

l'aplicació. 

 Crystal Reports 8.0: És un programa de creació d'informes, que es nodreix de les 

dades procedents de la mateixa base de dades utilitzada per l'aplicació. Això 

permet una total integració amb el programa i la generació d'outputs. 

 Base de Dades Acces: Es conté tota la informació necessària per a la gestió i 

funcionament del programa, tant de la part de client, com de càlcul i 

administració. S’accedeix a ella mitjançant SQL, llenguatge d’accés a informació i 

bases de dades. 

3.2.5. Restaurant Simulator 

Família: Sectorial 

Descripció general: 

Restaurant Simulator és un programa que per al seu desenvolupament s’ha inspirat en 

restaurants reals, gràcies a la col·laboració d'experts en el sector.  

L'inici del programa comença amb el disseny del restaurant, la seva superfície, el seu 

mobiliari, etc., per seguidament passar a la presa de decisions dels menús, els 

components, les compres, el personal, els preus, etc. 

L'entorn és d'oligopoli i poden competir un nombre il·limitat de participants.  

Les decisions es poden guardar en un fitxer o enviar-se directament per Internet al 

formador. 

Objectius: 

 Mostrar els aspectes clau que cal tenir en compte quan es vol iniciar un negoci 

com un restaurant, cafè o bar, considerant tant els factors interns com els externs 

que l'afecten. 
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 Aconseguir entendre les diferents relacions que existeixen entre totes les parts 

que intervenen en el funcionament del negoci: l'equip humà, els proveïdors, els 

clients, etc.  

Model funcional:  

Aquest simulador sectorial té com a variables d’entrada un informe de l’entorn en el 

que es troba l’establiment, un informe de la competència i les decisions. 

Les variables de sortida són: els guanys, la satisfacció dels clients, la rendibilitat del 

negoci i el posicionament respecte la competència. 

Característiques tècniques:  

Restaurant Simulator està desenvolupat en un entorn de programació Visual Basic 6.0, 

orientat a plataformes i sistemes operatius Windows. 

Utilitza la Base de Dades Acces com a complement. 

3.2.6. E-logistics Internet 

Família: Sectorial 

Descripció general: 

E-logistics Internet és un simulador que funciona totalment a través d’Internet. Els 

participants (en nombre il·limitat) només necessiten un ordinador amb navegador i 

accés a Internet. Les decisions es guarden contínuament al servidor.  

El participant comença decidint la ubicació d'una fàbrica d'automòbils en diversos 

països del món. A continuació ha de comprar les màquines, contractar el personal, 

comprar els components, és a dir, realitzar totes les operacions necessàries per crear 

el negoci.  

En el segon període apareixen diversos proveïdors per a cada component, les entitats 

bancàries i un informe de mercat complet.  
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En el tercer i quart períodes es complica la competició amb vendes estacionals i estocs 

sobrants. 

Objectius: 

 Mostrar els aspectes clau que cal tenir en compte quan s’inicia un negoci 

internacional, com és una empresa de fabricació d’automòbils que té fàbriques a 

diversos llocs del món.  

 Aconseguir posar en pràctica el procés on intervenen totes les operacions 

necessàries per posar en marxa el negoci.  

 Aprendre com afrontar situacions de vendes estacionals i estocs sobrants. 

Model funcional: 

E-logistics Internet té com a variables d’entrada: les decisions, l’estat anterior, l’entorn 

econòmic actual i un estudi de mercat internacional complet. 

Les variables de sortida són:  el compte de pèrdues i guanys, la tresoreria, la 

rendibilitat i els estocs sobrants finals.   

Característiques tècniques: 

E-logistics Internet està desenvolupat en un entorn de programació Visual Basic 6.0, 

orientat a plataformes i sistemes operatius Windows. 

Utilitza la Base de Dades Acces com a complement. 

3.2.7. Proman 

Família: Conductual 

Descripció general: 

Proman és un simulador que té com a objectiu principal formar Project Líders 

presentant situacions similars a les que es trobarien en la realitat.  
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Tota la informació per a la presa de decisions s'ha de trobar mitjançant el programa 

Microsoft Project. És a dir, el programa aconsegueix a més de millorar les habilitats 

directives dels Project Líders, un coneixement profund del programa Project.  

Després d'unes preguntes prèvies de selecció, si el participant és acceptat, haurà de 

dirigir dos projectes. 

Es presenten 65 situacions que s'han de resoldre segons quatre opcions i la informació 

es busca en un fitxer de Microsoft Project. A continuació el programa ofereix un 

feedback sobre l'opció escollida i presenta una avaluació segons quatre variables: 

satisfacció del client, dels empleats, risc i rendibilitat. 

Objectius: 

 Mostrar els aspectes claus que cal tenir en compte en les decisions que han de 

prendre els directius que dirigeixen projectes, és a dir els Project Managers. S’han 

considerat tant els factors interns com els externs que l'afecten, així com les 

variables més importants del context que influeixen en aquesta gestió.  

 Aconseguir entendre les diferents relacions que existeixen entre totes les parts 

que intervenen en un projecte. D'aquesta manera es permet mostrar l'impacte 

que causen les decisions directives sobre el funcionament global.  

 Establir un ambient virtual de negocis per tal que els usuaris tinguin l'oportunitat 

de participar en el procés de direcció d'un projecte i desenvolupin habilitats com 

el lideratge, la decisió, la confiança, etc. 

Model funcional: 

Aquest simulador de presa de decisions i operatiu integral, té un model funcional amb 

les següents variables d’entrada: decisions, documentació de cada projecte i teoria de 

gestió de projectes. 

 Decisions: El programa va presentant diverses situacions on els participants han de 

prendre decisions. Hi ha un total de 65 preses de decisions ordenades 

cronològicament. El nivell de dificultat va augmentant per afavorir l'aprenentatge. 
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 Documentació de projectes: Cada projecte consta d’una àmplia documentació 

presentada en format Microsoft Word i Microsoft Project. 

 Teoria de gestió de projectes: Per augmentar l'efectivitat de l'aprenentatge es 

lliura una àmplia documentació sobre gestió de projectes, especialment sobre la 

metodologia PMBOK8. 

Com a variables de sortida té: la satisfacció dels clients, la satisfacció del personal, la 

qualitat i els riscos.  

Característiques tècniques:  

Proman està desenvolupat en un entorn de programació Visual Basic 6.0, orientat a 

plataformes i sistemes operatius Windows. 

Com a complements utilitza Flash MX, Crystal Reports 8.0 i la Base de Dades Acces.  

3.2.8. Best Logistics 

Família: Conductual 

Descripció general: 

Best Logistics és un simulador que té  com a objectiu proporcionar una eina formativa 

d'avaluació de les capacitats individuals per gestionar una empresa des del punt de 

vista d'un director de logística, treballant amb casos pràctics que poden ajudar al 

participant a identificar les problemàtiques diàries que poden aparèixer en la seva 

pròpia empresa, sempre amb un suport teòric que l'ajudarà en les seves decisions.  

Per aconseguir aquest objectiu LBC ha dut a terme el desenvolupament i disseny d'un 

programa de simulació conductual que permetrà a l'usuari escollir entre un conjunt 

                                                           
8 Desenvolupada pel Project Management Institute (PMI), la Guia del PMBOK és el conjunt de 

coneixements en direcció, gestió i administració de projectes generalment reconeguts com 

«bones pràctiques», i que es constitueix com a estàndard d'administració de projectes. La guia 

PMBOK  comprèn dues grans seccions, la primera sobre els processos i contextos d'un projecte, 

la segona sobre les àrees de coneixements específics per a la gestió d'un projecte. 
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tancat de respostes a diferents situacions plantejades relacionades amb la gestió d'una 

empresa a fi i efecte d'aconseguir millorar-la. 

Objectius: 

 Recrear en tota la seva capacitat el funcionament i la problemàtica del dia a dia d'un 

director logístic.  

 Complementar la formació teòrica en gestió logística empresarial.  

 Fomentar la participació i la discussió, en equips de treball, davant els processos de 

presa de decisions.  

 Aconseguir una forma àgil d'aprendre, amb obtenció de respostes ràpides davant 

de qualsevol obstacle. 

Model funcional: 

Aquest simulador de presa de decisions consta amb decisions, documentació d’ajuda i 

seguiment, teoria de gestió logística i descripció de l’empresa a estudiar com a 

variables d’entrada. 

Com a variables de sortida té : la satisfacció del personal, la qualitat, el compliment de 

els objectius i els riscos.  

Característiques tècniques:  

Best Logistics està desenvolupat en un entorn de programació Visual Basic 6.0, orientat 

a plataformes i sistemes operatius Windows. 

Com a complements utilitza Flash MX, Crystal Reports 8.0 i la Base de Dades Acces. 
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3.2.9. Lean Simulator 

Família: Conductual 

Descripció general: 

Lean Simulator és un simulador conductual que permet entendre la filosofia Lean9 i 

aplicar-la a dos casos reals.  

El programa presenta 37 preguntes sobre dos casos reals en què s'ha d'aplicar la 

filosofia Lean. El participant és el director de millora de processos i després d'una 

anàlisi prèvia de la situació inicial ha d'aplicar un conjunt de millores que estaran 

guiades a través de les preguntes.  

La informació es busca en una sèrie de fitxers. Després de cada resposta, a continuació 

el programa ofereix un feedback sobre l'opció escollida i presenta una avaluació 

segons quatre variables: satisfacció del client, dels empleats, risc i rendibilitat. 

Objectius: 

 Entendre els conceptes de millora de la filosofia Lean i aplicar-los a casos reals. 

 Aconseguir lliurar el màxim valor als clients, utilitzant per a tal fi els mínims 

recursos necessaris, actuant com a director de millora de processos. 

Model funcional:  

Les variables d’entrada d’aquest simulador són: decisions, documentació d’ajuda i 

seguiment, teoria de filosofia Lean i descripció dels dos casos reals a estudiar. 

Les variables de sortida: Un feedback i una avaluació final segons la satisfacció del 

client, dels empleats, el risc i la rendibilitat. 

 

 

                                                           
9 Lean és un model de gestió enfocat a la creació de flux per poder lliurar el màxim valor per als 

clients, utilitzant per a això els mínims recursos necessaris. 
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Característiques tècniques:  

Lean Simulator està desenvolupat en un entorn de programació Visual Basic 6.0, 

orientat a plataformes i sistemes operatius Windows. 

Utilitza la Base de Dades Acces com a complement. 

Per a poder veure captures de pantalla d’alguns dels simuladors anteriorment 

esmentats, dirigir-se a l’Annex II. 
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4. ANÀLISI ACTUAL DE LBC 

Un cop descrita la identitat de l’empresa i presentats els seus productes, s’analitzarà 

quina és la situació d’aquesta dins del mercat al que pertany actualment. En aquest 

capítol doncs, s’estudiaran quins són els factors interns i externs que afecten a LBC 

fent ús de l’anàlisi DAFO i es veurà una relació dels productes venuts fins al moment. 

Abans d’entrar a fer l’anàlisi que s’ha comentat, es farà una breu introducció teòrica 

sobre l’anàlisi DAFO. 

4.1. Conceptes teòrics 

4.1.1. Anàlisi DAFO 

L'anàlisi DAFO, també coneguda com anàlisi FODA, és una metodologia d'estudi de la 

situació d'una empresa o un projecte, on s’analitzen les seves característiques internes 

(debilitats i fortaleses) i la seva situació externa (amenaces i oportunitats) en una 

matriu quadrada. Prové de les sigles en anglès SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats).  

És una eina que ajuda a conèixer la situació real en què es troba una organització, 

empresa o projecte i així poder planificar una bona estratègia de futur.  

Durant l'etapa de planificació estratègica, a partir de l'anàlisi DAFO que s’ha 

confeccionat, s'han de poder contestar aquestes 4 preguntes:  

 Com es pot destacar cada fortalesa?  

 Com es pot gaudir cada oportunitat?  

 Com es pot defensar cada debilitat?  

 Com es pot aturar cada amenaça?  

L'objectiu de l'anàlisi DAFO és determinar els avantatges competitius de l'empresa sota 

anàlisi i l'estratègia genèrica a emprar per la mateixa que més li convingui en funció de 

les seves característiques pròpies i de les del mercat en què es mou.  
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L'anàlisi DAFO consta de quatre passos. Primer es fa una anàlisi externa. Després 

s’analitzen les característiques internes de l’empresa. Un cop completades les dues 

anàlisi es confecciona la matriu de Debilitats – Amenaces - Fortaleses – Oportunitats. 

Finalment, si s’ha confeccionat una bona matriu DAFO, es pot determinar quina és la 

millor estratègia a emprar per l’empresa.  

 Anàlisi externa: 

L'organització no existeix ni pot existir fora de l’entorn que l'envolta, així que l'anàlisi 

externa permet fixar les oportunitats i amenaces que el context pot presentar-li a una 

organització.  

El procés per determinar aquestes oportunitats i amenaces es pot realitzar establint 

primer de tot els principals fets o esdeveniments de l'ambient que tenen o podrien 

tenir alguna relació amb l'organització, tant de caràcter polític, legal, social, com 

tecnològic. Per seguidament determinar quins d'aquests factors podrien tenir 

influència sobre l'organització en termes de facilitar o restringir l'assoliment 

d'objectius. És a dir, s’haurà de distingir entre circumstàncies que representin una 

bona oportunitat que l'organització podrà aprofitar, ja sigui per desenvolupar-se 

encara més o per resoldre un problema, i les que més aviat representin amenaces per 

a l'organització i que puguin fer més greus els seus problemes.  

Les oportunitats són aquells factors, positius, que es generen en l'entorn i que, un cop 

identificats, poden ser aprofitats. Algunes preguntes que es poden realitzar i que 

poden ajudar a detectar oportunitats són:  

o Quines circumstàncies milloren la situació de l'empresa?  

o Quines tendències del mercat poden afavorir a l’empresa?  

o Quins canvis de tecnologia s'estan presentant en el mercat?  

o Quins canvis en la normativitat legal i / o política s'estan presentant?  

o Quins canvis en els patrons socials i d'estils de vida s'estan presentant?  

Les amenaces són situacions negatives, externes a l’empresa, que poden atemptar 

contra aquesta, de manera que arribat el cas, pot ser necessari dissenyar una 
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estratègia adequada per poder sortejar-les. Igual que amb les oportunitats, es poden 

realitzar preguntes que ajudin a detectar amenaces:  

o A quins obstacles s'enfronta l'empresa?  

o Què estan fent els competidors?  

o Es tenen problemes de recursos de capital?  

o Pot alguna de les amenaces impedir totalment l'activitat de l'empresa? 

 

 Anàlisi interna:  

Els elements interns que s'han d'analitzar corresponen a les fortaleses i debilitats que 

pot tenir l’empresa respecte a la disponibilitat de recursos de capital, personal, actius, 

qualitat de producte, estructura interna, estructura de mercat i percepció dels 

consumidors entre d'altres.  

L'anàlisi interna permet fixar les fortaleses i debilitats de l'organització, realitzant un 

estudi que permet conèixer la quantitat i qualitat dels recursos i processos amb què 

compta.  

Per realitzar l'anàlisi interna d'una empresa, s’han d'aplicar diferents tècniques que 

permetin identificar dins de l'organització quins atributs li permeten generar un 

avantatge competitiu sobre la resta dels seus competidors.  

Les fortaleses són tots aquells elements interns i positius que diferencien l’empresa 

d'altres de la mateixa classe. Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que 

poden contribuir a detectar les fortaleses són:  

o Quina consistència té l'empresa?  

o Què fa l'empresa millor que qualsevol altra?  

o A quins recursos de baix cost o de manera única es té accés?  

o Què percep la gent del mercat com una fortalesa?  

o Quins elements faciliten obtenir una venda?  

Les debilitats es refereixen a tots aquells elements, recursos, habilitats i actituds que 

l'empresa ja té i que constitueixen barreres per aconseguir la bona marxa de 
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l'organització. Es poden classificar en: aspectes del servei que s’ofereix, aspectes 

financers, aspectes de mercat, aspectes organitzacionals i aspectes de control.  

Les debilitats són problemes interns, que un cop identificats i desenvolupant una 

estratègia adequada, s'han d’eliminar. Algunes de les preguntes que poden ajudar a 

detectar-les són:  

o Què es pot evitar?  

o Què s'hauria de millorar?  

o Quins desavantatges hi ha a l'empresa?  

o Què percep la gent del mercat com una debilitat?  

o Quins factors redueixen les vendes? 

 

 Matriu DAFO: 

Un cop acabades l’anàlisi interna i externa, es crea una matriu DAFO, que serveix com 

a quadre resum de tota l’anàlisi. 

 
Fortaleses Debilitats 

Anàlisi 

Interna 

Capacitats diferents 

Avantatges naturals 

Recursos superiors 

Recursos i capacitats escasses 

Resistència al canvi 

Problemes de motivació del personal 

 
Oportunitats Amenaces 

Anàlisi 
Externa 

Noves tecnologies 
Debilitament de competidors 

Posicionament estratègic 

Alts riscos  
Canvis en l’entorn 

 

Taula 2: Matriu DAFO 

Així doncs, de la combinació de fortaleses i oportunitats sorgeixen les potencialitats, 

les quals assenyalen les línies d'acció més prometedores per a l'organització. En canvi, 

les limitacions, determinades per una combinació de debilitats i amenaces, serveixen 

com a advertència.  
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Mentre que els riscos, de la combinació de fortaleses i amenaces, i els desafiaments, 

de la combinació de debilitats i oportunitats, exigiran una acurada consideració a 

l'hora de marcar el rumb que l'organització haurà d'assumir cap al futur desitjable. 

4.2. Antecedents del mercat i contextualització de LBC 

4.2.1. Anàlisi DAFO actual 

Per a poder definir l’estratègia d’una empresa és essencial, tal i com s’ha vist a la part 

teòrica d’aquest capítol, tenir ben clars quins són els factors interns i externs que 

afecten a la mateixa. Així doncs, per tal d’aconseguir crear una bona matriu DAFO que 

doni una idea de en quin mercat i en quina situació es troba LBC abans de la 

internacionalització, s’analitzaran els factors externs, amenaces i oportunitats, i els 

factors interns, debilitats i fortaleses, per separat. 

4.2.1.1. Anàlisi externa: Amenaces i Oportunitats 

Per tal de començar l’anàlisi és fonamental tenir en compte que l’empresa competeix 

en un mercat col·lectiu i variable. Per això és necessari plantejar-se una anàlisi de la 

companyia des del punt de vista extern. 

En quant a amenaces, un dels factors que s’han de tenir en compte és que avui dia 

l’evolució de les tecnologies és tan ràpida que és possible que LBC, al tractar-se d’una 

microempresa, i per tant, amb menys recursos humans que d’altres empreses, no la 

pugui seguir. També s’ha de tenir en compte, que cada vegada és més clar el potencial 

d’aquest sector i van apareixent més empreses que ofereixen el mateix. Per últim, no 

s’ha d’oblidar que estem en una època de crisi que és possible que afecti als recursos 

del mercat potencial de LBC. 

D’altra banda, també existeixen una sèrie d’oportunitats a tenir en compte. En aquests 

moments s’està experimentant un creixent interès en els mètodes d’aprenentatge que 

ofereix LBC. A Espanya, és un sector relativament nou i això implica que no hi ha un 

gran número d’empreses fortes posicionades que ofereixin aquest servei. Per acabar, 

és un avantatge el fet de que existeixin tantes universitats i escoles de negoci a 

Espanya. 
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4.2.1.2. Anàlisi interna: Debilitats i Fortaleses 

Una vegada plantejada l’anàlisi d’oportunitats i amenaces externes, el següent pas és 

estudiar quines són les debilitats i fortaleses internes. 

Una de les principals debilitats de LBC és el fet que és una empresa molt petita. Això 

pot derivar en que no tingui prou recursos per adaptar-se tan ràpidament a les 

tecnologies canviants d’avui dia. A més, és una empresa amb una sola sèu a Barcelona, 

amb la qual cosa, dur a terme reunions amb clients o clients potencials per diferents 

punts del país, incloses les illes Canàries o Balears, no és tan fàcil. Degut a la dedicació 

limitada que han pogut prestar fins ara els membres de LBC a l’empresa, aquesta no és 

una empresa líder en el sector a Espanya. 

Tot i així, LBC té una sèrie de fortaleses que es tenen en compte i s’intenten potenciar. 

Per començar, LBC és una empresa amb molts anys d’experiència en el sector dels 

simuladors de negoci o empresarials. Una altra fortalesa que fa destacar a LBC davant 

dels seus competidors, és que aproximadament el 90% dels seus productes són en 

espanyol. Durant molts anys les empreses que venien aquest tipus de productes, els 

oferien gaire bé tots en anglès, i per tant aquest buit és el que va aprofitar LBC per fer-

se un lloc al mercat. Per últim, LBC ofereix una sèrie d’avantatges en els seus productes 

com la compra de llicència permanent dels productes a un preu molt baix, amb 

número il·limitat d’usuaris i amb la possibilitat de crear simuladors personalitzats. 
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4.2.1.3. Matriu DAFO 

Així doncs, si es resumeix de forma gràfica tot el que s’ha exposat en els dos punts 

anteriors s’obte la següent matriu DAFO:  

 

Figura 3: Matriu DAFO actual de LBC 

4.2.2. Relació de vendes fins al moment 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, LBC des de la seva creació fins al moment ha 

centrat el seu mercat a Espanya i no ha tingut intenció d’expandir-se cap a altres 

països. Per tant ha dirigit els seus esforços a vendre productes només en aquest país. 

En aquests moments però, degut a motius que s’explicaran en el següent capítol, LBC 

vol internacionalitzant-se cap a Amèrica Llatina. 

 

FORTALESES 
 

· 10 anys d'experiència en el sector 
 

· Llicències permanents a preu 
baix i número d'usuaris il·limitat 
 

· Possibilitat de personalitzar els 
productes 
 

· Simuladors 100% en espanyol 

 

DEBILITATS 
 

· Empresa petita 
 

· Empresa amb una sola sèu a 
Barcelona  
 

· Dedicació parcial dels membres 
de LBC 

 

OPORTUNITATS 
 

· Creixent interès en aquestes 
metodologies d'aprenentatge 
 

· Sector de mercat relativament 
nou, amb poques empreses 
posicionades 
 

· Gran número d'universitats i 
escoles de negoci a Espanya 

 

AMENACES 
 

· Evolució massa ràpida de les 
tecnologies 
 

· Número creixent d'empreses 
competidores 
 

· La crisi econòmica espanyola 
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Un cop feta l’anàlisi DAFO per veure el mercat actual en que es troba LBC, es veuran 

doncs unes quantes dades dels productes venuts fins ara, que poden ajudar a 

l’empresa a prendre decisions a l’hora de definir l’estratègia d’internacionalització cap 

a Amèrica Llatina. Per analitzar aquestes dades, es crearan gràfiques per sectors, 

comunitats autònomes i productes. 

4.2.2.1. Vendes per sectors 

A continuació, es mostra un gràfic on es veu el tant per cent de simuladors venuts a 

empreses, universitats i escoles de negoci, per tal de comprovar en quin dels sectors 

han estat més exitosos els productes de LBC. 

 

Figura 4: Vendes per sectors de LBC des de la seva fundació fins l'actualitat 

Com es pot observar el sector on més simuladors s’han venut és el de les universitats 

amb una clara majoria, seguit per les escoles de negoci i per últim per les empreses. 

Així doncs, d’aquí es pot extreure la conclusió de que el sector on més èxit tenen els 

simuladors empresarials és en el de l’ensenyament, més que en l’empresarial. Això 

podrà ajudar a l’hora de definir l’estratègia per a la internacionalització de l’empresa. 
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4.2.2.2. Vendes per productes 

Tot seguit es mostra un gràfic amb el tant per cent de simuladors de cada tipus que 

LBC ha venut fins al moment. 

 

Figura 5: Vendes per productes de LBC des de la seva fundació fins l'actualitat 

Observant la figura 5 es poden extreure varies conclusions en quant als productes que 

ofereix LBC. Es pot observar que el simulador Virtual Enterprise és el més venut. A la 

vegada LBC Business Game, que és la versió antiga de VE, té el segon percentatge més 

elevat de venda. Aquests dos simuladors són de tipus genèric, per tant es pot afirmar 

que es té un interès especial en aquests tipus de simuladors. Això té sentit, ja que els 

simuladors conductuals o per sectors solen estar més dirigits a empresaris i els 

generalistes a estudiants que estan aprenent com funciona una empresa, i com s’ha 

vist abans LBC ha venut més a universitats i escoles de negoci que a empreses. 

S’observa també que el simulador menys venut és el Enterprise Decision Management 

i això és degut a que, tot i ser també un simulador genèric és tot en anglès. Per tant 
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s’observa que el fet de que a un país de parla hispana es venguin simuladors en anglès 

no té tant d’èxit com que es venguin en l’idioma vehicular. 

En quant a la resta de simuladors, tot i que amb petites diferències, tots tenen un 

percentatge de vendes semblant, amb Lean Simulator com el simulador que destaca 

més entre ells. 

4.2.2.3. Vendes per comunitats autònomes 

Finalment, tot i que aquest últim gràfic potser no tindrà tant d’interès per a la 

estratègia d’internacionalització de l’empresa, com s’està analitzant a LBC en el seu 

estat actual, també s’afegeix. El que es veu és doncs, un gràfic amb els percentatges de 

simuladors venuts per comunitat autònoma.  

 

Figura 6: Vendes per comunitats autònomes de LBC des de la seva fundació fins l'actualitat 
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Com es pot observar al gràfic, hi ha comunitats autònomes on no s’ha venut res. Però 

si s’investiga una mica, es pot trobar el document “Dades i xifres del sistema 

universitari espanyol” publicat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern 

d’Espanya (en aquest cas s’ha mirat el del curs 2012-2013), on s’observa que aquestes 

comunitats autònomes són les mateixes que pràcticament no ofereixen estudis 

universitaris empresarials.  
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5. PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ 

En aquest capítol, després d’haver definit la identitat de l’empresa, els seus productes, 

els antecedents del mercat i la seva contextualització, es passarà a realitzar el pla 

d’internacionalització de la mateixa,  ja que tal com va dir Eisenhower10, aquesta és 

una eina indispensable per assegurar l'èxit de la missió.  

El capítol s’estructurarà en tres parts. Primerament s’explicarà el perquè de la 

internacionalització de LBC, cap a quins països ho vol fer i perquè. Després, com a la 

resta de capítols, es farà una introducció teòrica del tema i s’explicaran els conceptes 

necessaris per a la posterior aplicació dels mateixos en el cas d’estudi. Finalment es 

definirà l’estratègia que utilitzarà LBC per a la seva internacionalització a Amèrica 

Llatina. 

5.1. Justificació de la internacionalització de LBC 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, LBC és una empresa de software educacional, 

que va ser creada en part gràcies a l’experiència del seu fundador en el camp dels 

simuladors empresarials i a l’esperit emprenedor del mateix. Però el principal motiu 

que va impulsar la creació de l’empresa, va ser que es va distingir un buit dins del 

mercat de parla hispana. Els simuladors empresarials eren un producte que començava 

a ser exitós, però la gran majoria d’empreses només oferien simuladors en anglès. Així 

doncs, es va decidir que era una oportunitat que calia aprofitar i com no es tenien els 

recursos suficients per arribar als països d’Amèrica Llatina, i ja que la sèu de l’empresa 

es trobaria a Espanya,  LBC va prendre la decisió de que només centraria els esforços 

en intentar sortir al mercat nacional. 

Des de la seva creació fins al moment, LBC ha anat venent productes a universitats, 

escoles de negoci i empreses espanyoles, tal i com s’ha vist anteriorment. Però ara 

degut a una sèrie de motius que es descriuran a continuació, LBC ha pres la decisió de 

                                                           
10 Els plans són inútils, però la planificació és indispensable” Dwight D. Eisenhower, trenta-

quatrè president dels Estats Units d’Amèrica, el 14 de novembre de 1957 a la conferència de la 

NDER. 
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posar en marxa un pla d’internacionalització cap a països llatins per obrir-se a un 

mercat més ampli. 

Com moltes altres empreses, un dels principals motius és que aquí a Espanya s’està 

vivint una situació de crisi que aboca a les empreses a intentar expandir el mercat a 

altres indrets. Sumat a aquest problema, durant els últims anys s’ha experimentat un 

cert creixement d’empreses competidores, que també han començat a oferir els 

simuladors en espanyol. Per tant, el fet d’internacionalitzar-se és una solució que 

podria ajudar a compensar una major competència, mantenint o fins i tot 

incrementant les vendes i els beneficis.  

El fet de que estiguem en un moment d’evolució tecnològica i de que ara existeixin 

tants mètodes a l’abast de qualsevol per comunicar-se amb gent d’altres països, fa que 

ara l’empresa, tot i tenir només una sèu a Barcelona, pugui aspirar doncs a tenir 

negocis en un altre continent. 

Sumat a tots els altres motius, val a dir que el director de LBC està totalment dedicat a 

l’empresa en aquests moments i vol fer-la créixer i donar-la a conèixer per convertir-se 

en una empresa líder en el sector a curt termini. Internacionalitzar-se ajudarà a 

adquirir experiència i coneixements, a partir de l'actuació dels competidors estrangers 

i de les exigències dels consumidors d'altres mercats i a millorar la reputació de 

l'empresa, ja que sortir a l'exterior contribueix a transmetre una millor imatge davant 

els diferents agents amb els quals es relaciona l'empresa com a clients. 

Així doncs, per tal de que l’estratègia final acabi sent exitosa, s’haurà de realitzar un 

pla d’internacionalització on s’analitzi primer com està el mercat als països d’interès, 

quins són els clients potencials, a quins països d’Amèrica Llatina li interessa més dirigir-

se i quins són els seus competidors, entre d’altres. 
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5.2. Pla general de la internacionalització d’una empresa 

5.2.1. El fenomen globalitzador 

Una de les principals característiques del món corporatiu dels últims anys ha estat el 

fenomen de la globalització. Al contrari del que passava en l'anterior decenni, l'àmbit 

de l'activitat econòmica que més ha augmentat en el món és la que té lloc entre 

entitats residents en països diferents.  

La globalització econòmica es pot definir com un procés pel qual les fronteres 

nacionals de l'activitat econòmica es van difuminant, permetent un accés més fàcil als 

factors de producció i als mercats de béns acabats, provocant una major integració 

econòmica, política i social de tots els països i habitants del món. El principal motor ha 

estat i és la creixent internacionalització de les empreses.  

A mesura que una empresa es va internacionalitzant, ha de desenvolupar la seva 

capacitat per relacionar-se amb clients, proveïdors, intermediaris, socis, empleats, 

governs i institucions d'altres nacionalitats. Cal, així mateix, adaptar-se a diferents 

normes legals, barreres comercials i diferències culturals i econòmiques. Per a això ha 

de dedicar recursos i fer front a diversos obstacles i riscos. Per aquesta raó, la 

internacionalització és un procés que es realitza de forma gradual. 

5.2.2. Riscos i avantatges de la internacionalització  

5.2.2.1. Riscos 

Tot i que quan una empresa pren la decisió d’internacionalitzar-se és per créixer i anar 

a millor, abans d'abordar el procés, cal ser conscient dels riscos que comporta. Els més 

importants són:  

 Per sortir a l'exterior l'empresa ha de tenir una motivació clara i precisa que el 

porti a actuar: l'èxit del projecte dependrà de l'existència de compromís, 

motivació i convenciment estratègic que permeti superar els nombrosos obstacles 

i dificultats que apareixeran.  

 L'exportació no és un procés a curt termini amb resultats immediats, sinó que 

l'esforç realitzat triga a donar resultats.  
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 La internacionalització exigeix una dedicació permanent de recursos especialitzats.  

 La llista de requisits operatius per accedir a nous mercats és llarga i heterogènia.  

 Fora de l'àrea euro, les operacions comercials han de considerar el risc de tipus de 

canvi. 

 Existeix l'anomenat risc de país que implica la possibilitat d'una evolució negativa 

de les condicions polítiques i econòmiques dels mercats de destinació.  

5.2.2.2. Avantatges o motius  

En general, els avantatges del procés d'internacionalització compensen amb escreix els 

riscos. Aquests són els més significatius:  

 Optimitzar recursos: el desenvolupament de mercats (exteriors o no), és una 

estratègia que genera economies d'escala, ja que la major part de les activitats de 

l'empresa ja hauran estat desenvolupades per a l'adequada cobertura dels 

mercats actuals.  

 La internacionalització és també una alternativa adequada per a empreses de les 

quals el mercat nacional està saturat i on la captació de noves vendes exigeix 

realitzar una inversió important que redueix la rendibilitat de les seves accions, 

sobretot si es tracta de mercats madurs en els quals és difícil incrementar la 

demanda. 

 Allargar el cicle de vida dels productes: l'exportació a països menys desenvolupats 

permet a l'empresa sostenir i fins i tot impulsar el nivell de vendes de productes 

que al mercat nacional estan obsolets i en declivi. 

 Compensar una major competència: l'entrada de nous competidors tendeix a 

reduir la quota de mercat de l'empresa i els seus beneficis. Amb l'exportació, 

l'empresa pot acudir a mercats menys competits i mantenir o fins i tot 

incrementar les vendes i els beneficis. 

 Mantenir l'activitat i diversificar riscos: en una conjuntura d'estancament o 

recessió, l'activitat exportadora és una manera de donar sortida als excedents que 

el mercat domèstic no és capaç d'absorbir, derivant-los cap a països o mercats on 

els cicles econòmics no coincideixen amb la situació nacional.  
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 Millorar la reputació de l'empresa: sortir a l'exterior contribueix a transmetre una 

millor imatge davant els diferents agents amb els quals es relaciona l'empresa com 

a clients, proveïdors, bancs, inversors, institucions, etc.  

 Compensar l'estacionalitat de la demanda o l'oferta: l'exportació ajuda a reduir les 

oscil·lacions en les vendes i beneficis de les empreses, sobretot en els sectors en 

què hi ha una forta estacionalitat.  

 Adquirir experiència i coneixements a partir de l'actuació dels competidors 

estrangers i de les exigències dels consumidors d'altres mercats.  

 Seguir als clients actuals de l'empresa des del mercat nacional fins a altres mercats 

exteriors. 

5.2.3. Fases  

El procés d'Internacionalització d'una empresa sol començar per les activitats 

comercials, és a dir, mitjançant l'exportació dels seus productes o serveis, ja que són 

aquelles les quals menors inversions i risc comporten. Tractar d'assolir els nivells més 

avançats sense haver afermat una activitat exportadora eficient i haver acumulat 

l'aprenentatge, experiència i recursos de tota mena que genera, pot ser un error.  

L'evolució més habitual es pot resumir en la següent trajectòria:  

1. Empresa nacional: serveix al mercat en el qual neix i on està ubicada. 

2. Exportadora ocasional: sortida a l'exterior, internacionalització de l'activitat 

comercial, realització d'exportacions puntuals com a resposta a oportunitats 

esporàdiques, amb un compromís mínim d'inversions o recursos per a 

desenvolupar-les.  

3. Exportadora habitual: consolidació de l'activitat exportadora en alguns països, 

creant una estructura exportadora bàsica (responsable o departament 

d'exportació) que s'encarrega del desenvolupament d'aquests nous mercats. Les 

vendes procedents de l'exterior comencen a representar una part important del 

total de vendes de l'empresa.  

4. Filial a l'exterior: l'augment del pes dels mercats internacionals obliga a desplaçar 

a l'exterior recursos de manera permanent, per poder atendre'ls adequadament. 

Se sol dur a terme a través de la creació de filials comercials o sucursals, i fins i tot, 
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de vegades, mitjançant plantes de producció. En tot cas, el mercat nacional 

d'origen continua sent el més important i l'empresa segueix depenent d'aquest en 

gran mesura. 

5. Empresa multinacional: la internacionalització abasta el conjunt d'activitats i 

àmbits de l'empresa. No només es ven en diferents mercats internacionals, sinó 

que també es reparteixen les plantes de producció al llarg del món i l'empresa 

capta finançament en diferents divises i mercats financers. El mercat nacional 

passa a ser un mercat més. 

5.2.4. Passos a seguir en el procés d’internacionalització 

Tot seguit s’explica quins serien els passos a seguir, abans de definir una estratègia de 

penetració de mercat a qualsevol país, per tal de que aquesta sigui exitosa. 

5.2.4.1. Anàlisi dels nous mercats 

La selecció del mercat o mercats de destí és un dels factors determinants de l'èxit o 

fracàs de les empreses en l'àmbit internacional, especialment en les primeres etapes 

del procés d'internacionalització. Els mercats destí condicionaran el desenvolupament 

internacional, la planificació comercial i el potencial de creixement. 

5.2.4.1.1. Identificació i selecció de nous mercats 

Igual que no és possible acudir a tots els països del món, tampoc és convenient 

analitzar tots els mercats mundials, sinó realitzar un procés de filtrat progressiu amb 

les següents etapes:  

 Preselecció inicial: conjunt de països considerats com a prioritaris per l'empresa 

per presentar un elevat potencial de vendes o perquè s'adapten a altres objectius 

de l'empresa com el potencial de transferència de tecnologia. Per a cada sector se 

seleccionen mercats específics en funció dels factors que influeixen en la demanda 

dels seus productes, com per exemple:  

o Dimensió del mercat: demanda i producció del producte, PIB nacional, 

població, etc. 

o Taxa de creixement del mercat.  

o Proximitat geogràfica.  
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o Similitud al mercat d'origen en termes de cultura, capacitat de compra, 

etc. 

o Nivell de competència.  

Com a referència, aquesta preselecció pot derivar en un conjunt aproximat de vint a 

vint-i-cinc països. En tot cas, en aquesta primera etapa s'han d'incloure països en els 

quals l'empresa està interessada per considerar que el seu mercat és important, 

aquells als quals l'empresa hagi exportat prèviament i, sobretot, països amb elevats 

volums d'importació del producte.  

 Rànquing en funció de les possibilitats de vendes: aquesta classificació es realitza a 

partir d'un conjunt ampli de criteris i dades objectives, que s'agrupen en tres 

blocs:  

o Atractiu del mercat: reflecteixen el potencial de demanda del producte, 

la facilitat d'introducció al mercat, el nivell de risc associat al mateix o la 

possible existència d'oportunitats prèvies que s’hagin presentat a 

l'empresa.  

o Fortalesa competitiva de les exportacions espanyoles: tracten de 

reflectir la imatge d'Espanya al país i mostrar tant la posició competitiva 

de les exportacions espanyoles en aquest país com la possible existència 

d'avantatges competitius de l'empresa o de les empreses espanyoles 

que operen en aquest mercat. Per a la seva estimació se sol acudir a: 

 Quota de les importacions espanyoles en el mercat objectiu 

(importacions espanyoles / importacions totals que va realitzar 

el país). 

 Contribució del mercat a les exportacions espanyoles totals 

d'aquest producte (exportacions d'Espanya del producte al país / 

exportacions totals espanyoles del producte). 

 Índexs de creixement de les transaccions comercials del 

producte en cada mercat. 

o Dificultats operatives a la importació: la legislació de cada país incideix 

directament en la facilitat per exportar i ha de ser un factor bàsic en la 
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selecció final dels mercats destí. Per calibrar el nivell de proteccionisme, 

es recorre als índexs internacionals disponibles, en concret: 

 Facilitat per fer negocis 

 Obertura d'empresa 

 Fortalesa de protecció d'inversors  

 Intensitat de la competència local  

 Barreres comercials  

 Aranzel al comerç exterior  

 Càrregues administratives en duanes 

5.2.4.1.2. Estudi del mercat objectiu 

Per determinar finalment els països destí, s'ha d'obtenir informació precisa i detallada 

sobre l'estructura de cada mercat candidat i la manera de comercialització del 

producte en qüestió: mida de la demanda i evolució prevista, perfil del consumidor, 

accessibilitat, requeriments legals, competència, canals de distribució, preus, barreres 

d'accés, etc. Aquesta informació ha de servir per confirmar que el resultat del procés 

de selecció previ ha estat correcte i que el mercat és adequat per als productes de 

l'empresa.  

Aquest coneixement, així mateix, constituirà la base sobre la qual dissenyar l'estratègia 

de comercialització: preu, presentació, accions de promoció, distribució, etc.  

L'estudi de mercat ha de comprendre tant una aproximació general del país com un 

examen detallat del sector i del consumidor, així com la identificació de les 

oportunitats de venda i les recomanacions a seguir per a una òptima comercialització.  

5.2.4.2. Anàlisi de l’entorn general 

Hi ha una sèrie d'amenaces i oportunitats a detectar tant en el Macroentorn: polític, 

econòmic, social, demogràfic, legal, tecnològic i ecològic,  com en el Microentorn: 

clients, competidors, proveïdors, xarxes de distribució i administració de cada mercat.  

L'empresa ha d'adaptar els seus factors interns a l'entorn per intentar aconseguir la 

millor situació competitiva possible. Per tenir èxit, l'empresa a més ha d'elaborar una 

oferta adaptada a les particularitats d'aquest mercat, adequant la seva estratègia a la 
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situació particular d'aquest nou entorn per mantenir la seva capacitat competitiva. Les 

diferències en els entorns de negoci dels diferents mercats forcen a l'empresa a 

preparar ofertes adaptades a cada un d'ells.  

Els principals obstacles als quals s'enfronta l'empresa en un nou mercat són:  

 Distàncies lingüístiques i culturals. 

 Distància geogràfica.  

 Situació socio-econòmica del mercat de destinació: La situació social, política i 

econòmica pot ser una font d'inestabilitat i provocar situacions de risc que convé 

anticipar i eludir tant com sigui possible. 

 Barreres aranzelàries. 

 Normes tècniques.  

No obstant això, les tendències de l'entorn internacional dels últims anys propicien 

l'accés als mercats internacionals per part de les empreses a causa, principalment, de 

l'homogeneïtzació dels contextos de negoci dels diferents països, donant lloc a noves 

oportunitats per a l'exportació. Entre les principals tendències es poden assenyalar:  

 Entorn polític-institucional: major número d’organismes i institucions multilaterals 

i processos d'integració econòmica regional que promouen la liberalització dels 

mercats i l'eliminació de les traves al comerç entre els països que els conformen.  

 Entorn econòmic: gairebé tots els països es regeixen per un sistema econòmic de 

mercat, incentivant la liberalització del comerç, la desregulació dels mercats i el 

foment de la lliure competència.  

 Entorn tecnològic: hi ha una tendència a l'apropament tecnològic entre els 

diferents països que fa possible la deslocalització de les activitats productives a 

qualsevol lloc del món.  

 Entorn físic: s'ha produït una intensificació reguladora derivada del fenomen 'eco' 

que s'ha propagat a nivell mundial per la creixent sensibilitat dels agents polítics, 

socials i econòmics. 

 Entorn socio-cultural: d'una banda s'ha produït una certa uniformització de les 

pautes de comportament i preferències dels consumidors en alguns sectors i per 
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una altra s'observa el creixement de les posicions que defensen el reconeixement 

de les diferències culturals. En aquest equilibri es troba part de la fórmula d'èxit: 

aprofitament de la globalització de la demanda incorporant els valors de les 

especificitats locals. 

5.2.4.3. Anàlisi del Macroentorn 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, existeixen una sèrie d'amenaces i oportunitats a 

detectar en el Macroentorn. Així doncs, el primer pas que s’haurà de realitzar, serà el 

d’analitzar factors com els: geogràfics, econòmics, polítics, socio-culturals, legals i 

ecològics dels nous mercats als quals es vol penetrar.  

 Macroentorn geogràfic: S'incrementa el temps de lliurament de les mercaderies i 

s'encareix el transport del producte. La distància també dificulta la comunicació 

directa de l'empresa amb els distribuïdors i consumidors. Per tant s’haurà 

d’analitzar bé quin cas és el que afecta a l’empresa en qüestió. 

 Macroentorn socio-econòmic: Influeix en la capacitat d'adquisició dels productes 

que comercialitza l'empresa. La situació social, política i econòmica pot ser una 

font d'inestabilitat i provocar situacions de risc que convé anticipar i eludir tant 

com sigui possible. 

 Macroentorn polític: Al igual que s’ha comentat en el Macroentorn socio-

econòmic, la situació política dels països als quals es vol penetrar, serà important 

per a definir una bona estratègia i s’haurà d’analitzar. 

 Macroentorn socio-cultural: S’haurà de tenir en compte i analitzar quins són els 

idiomes, la manera de pensar, la cultura empresarial i de negocis, els gustos dels 

consumidors i la comunicació amb el mercat dels països als quals es vol adreçar. 

 Macroentorn legal: Tenir clares les lleis dels països en els quals volem entrar és 

indispensable. 

 Macroentorn tecnològic: S’hauran d’analitzar quines són les tendències 

tecnològiques dels països d’interès i els requisits que hauran de tenir els productes 

que s’ofereixin, d’acord amb l’evolució tecnològica del país. 
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5.2.4.4. Anàlisi del Microentorn 

Després d’haver analitzat el Macroentorn, es passarà a analitzar també el Microentorn. 

Això significa que s’haurà de fer una anàlisi exhaustiva de quins són els clients 

potencials de l’empresa, quines són les empreses competidores i quines són les 

diferències, per tal de poder potenciar les avantatges competitives de l’empresa en 

qüestió. Per acabar, fer una anàlisi tant interna com externa del mercat al que es vol 

entrar. Per tal de dur a terme aquesta anàlisi es pot fer servir la matriu DAFO, que no 

es descriurà teòricament en aquest apartat, doncs es troba al capítol 4. 

5.2.4.4.1. Les cinc forces competitives de Porter 

L’anàlisi de la competència és una necessitat del procés de planificació estratègica i té 

diverses funcions importants aquesta, tals com: 

 Ajudar a la gerència a comprendre els seus avantatges competitius i desavantatges 

relatius als competidors.  

 Generar comprensió del passat dels competidors, el present i les estratègies 

futures. 

 Proporcionar una base fundada per desenvolupar estratègies per tal d’aconseguir 

un avantatge competitiu en el futur.  

 Ajudar a pronosticar els rendiments que es poden fer a partir de les inversions 

futures. 

Aleshores, quines serien les preguntes que s'haurien de fer les empreses en dur a 

terme una anàlisi de la competència? A continuació es llisten unes quantes com a 

exemple: 

 Qui són els competidors? 

 Què és el que plantegen les amenaces?  

 Quin és el perfil dels competidors?  

 Quins són els objectius dels competidors?  

 Quines estratègies són les que els competidors persegueixen i quin és l'èxit 

d’aquestes estratègies?  

 Quines són les fortaleses i debilitats dels competidors?  
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 Com són els competidors a l’hora de respondre a qualsevol canvi en la forma de 

fer negocis?  

Però en aquest projecte, per tal de realitzar un bon estudi de competència on es 

tinguin en compte més factors que els simples competidors directes, es farà servir el 

mètode conegut com: Les cinc forces competitives de Porter, que tot seguit s’explica. 

L'anàlisi de les cinc forces competitives de Porter és una eina estratègica elaborada per 

l’enginyer i professor de la Harvard Business School, Michael Porter, l’any 1979. 

L'objectiu d'aquest model és calcular la rendibilitat d'un sector, tenint en compte el 

valor actual i la projecció de l’empresa en el mateix.  

Es tracta d'una eina de màrqueting estratègic especialment útil per analitzar el mercat 

del projecte empresarial i definir una estratègia adequada per a poder abordar-lo. Per 

empreses que tot just surten al mercat o volen introduir-se en un nou mercat, resulta 

útil definir les cinc forces competitives de Porter per tal de poder completar l'apartat 

d’anàlisi de mercat. Per a aquelles empreses que porten diversos anys en el mercat, 

també és convenient revisar periòdicament aquesta eina estratègica, ja que la rivalitat 

competitiva d'un sector està sempre en contínua evolució.  

Segons Porter indica en el seu model, la rivalitat amb els competidors ve donada per 

quatre elements o forces que combinades creen una cinquena força: la rivalitat entre 

els competidors. Les cinc forces queden configurades de la següent manera:  

 Força 1: Poder de negociació dels clients. 

Si els clients són molts, estan molt ben organitzats i es posen d'acord en quant als 

preus que estan disposats a pagar es genera una amenaça per a l'empresa. Ja que 

aquests adquiriran la possibilitat de plantar-se en un preu que els sembli oportú però 

que generalment serà menor del qual l'empresa estaria disposada a acceptar.  
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 Força 2: Poder de negociació dels proveïdors. 

És una amenaça imposada sobre la indústria per part dels proveïdors, a causa del 

poder del que aquests disposen. La capacitat de negociar amb els proveïdors varia 

segons el tipus d’empresa. Les empreses que poden optar per una gran quantitat de 

proveïdors generalment no es senten amenaçades per aquests, ja que tenen moltes 

opcions. Però en canvi altres empreses més específiques en les que hi hagi molt pocs 

proveïdors hauran d’ajustar-se i negociar amb el que ells proposin, ja que no tindran 

gaires més opcions. 

Alguns dels factors associats a la segona força són: la tendència del comprador a 

substituir, l’evolució dels preus relatius de substitució, els costos de canvi de 

comprador, la percepció del nivell de diferenciació de productes, el nombre de 

productes substituts disponibles al mercat i la facilitat de substitució. 

 Força 3: Amenaça de nous entrants. 

Aquest punt es refereix a les barreres d'entrada de nous productes o competidors. 

Com més fàcil sigui entrar més gran serà l'amenaça.  

 Força 4: Amenaça de productes substitutius. 

Existeixen tipus d’empreses que ofereixen productes molt difícils de copiar i això els 

permet fixar els preus en solitari i per tant els suposa una alta rendibilitat. D'altra 

banda, mercats en els que hi ha molts productes iguals o similars, suposen en general 

una baixa rendibilitat, ja que hi ha molta competència entre els productes i les 

empreses.  

Alguns dels factors associats a aquesta força són: la propensió del comprador a 

substituir, els preus relatius dels productes substituts, el cost o facilitat del comprador, 

el nivell percebut de diferenciació de producte o servei, la disponibilitat de substituts 

propers i l’existència de suficients proveïdors. 
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 Força 5: Rivalitat entre els competidors. 

Més que una força, la rivalitat entre els competidors és el resultat de les quatre forces 

anteriors. La rivalitat defineix la rendibilitat d'un sector: com menys competitivitat es 

trobi en un sector, més rendible serà i viceversa.  

Porter va identificar sis barreres d'entrada que poden usar-se per crear a l'organització 

un avantatge competitiu:  

o Economies d'escala.  

o Diferenciació del producte.  

o Inversions de capital.  

o Desavantatge en costos independentment de l'escala.  

o Accés als canals de distribució.  

o Política governamental. 

A continuació es troba un esquema de les cinc forces de Porter per tal d’acabar 

d’entendre quina relació existeix entre elles. 

 

 

Figura 7: Esquema del model de les cinc forces competitives de Porter 
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5.2.4.4.2. Anàlisi de clients potencials 

Cada dia les empreses estan més interessades en saber qui són els seus clients i com 

poden arribar-hi. Cada vegada s’opera més lluny dels dominis propis i es vol arribar als 

clients que es troben en països més llunyans. Per tant, és necessari que les empreses 

realitzin els estudis de mercat adequats que els permetin arribar només al perfil de 

clients potencials que necessiten.  

Per a  generar una bona llista de clients potencials, primer cal reunir la informació 

primària (bases de dades generalistes, directoris empresarials, etc.) per a continuació 

realitzar tots els filtres que siguin necessaris per a obtenir uns resultats depurats i 

operatius, en els quals estiguin representades aquelles organitzacions que amb més 

probabilitat puguin estar interessades a convertir-se en clients reals del negoci.  

El filtrat de les bases de dades primàries és una tasca sovint de gran complexitat, ja 

que habitualment no hi ha informació adequadament classificada i jerarquitzada, per 

subsectors d'activitat, zones geogràfiques detallades, volum de negoci, etc., de manera 

que cal emprar abundant temps i recursos per poder generar llistats autènticament 

útils de clients potencials. 

5.2.4.5. Gestió de màrqueting 

Després d’haver analitzat l’entorn i de prendre la decisió de sortir a l'exterior, 

l'empresa ha de dissenyar una estratègia de màrqueting específica. Aquesta estratègia 

s'haurà d'ajustar a les característiques que presenti cada mercat en particular i 

requereix de la consideració de diversos o de tots els elements que formen el 

màrqueting mix: producte, preu, distribució, publicitat i promoció. És poc probable que 

l'empresa aconsegueixi introduir el seu producte en el nou mercat d'una manera 

competitiva sense necessitat de cap adaptació.  

 Adaptació del producte:  

En primer lloc, com ja s'ha indicat, l'empresa ha de decidir quins són els productes de 

la seva cartera que compten amb més possibilitats de venda en el mercat exterior. De 

vegades, la competitivitat d'un producte varia d'un país a un altre, en funció de les 
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característiques de cadascun dels seus mercats: gustos i poder de compra dels 

consumidors, reglamentacions legals, característiques econòmiques del país, etc. 

Les adaptacions del producte abasten factors diversos, des del propi nom fins 

l'etiquetatge. De vegades, és convenient crear variants. 

 Fixació internacional de preus:  

En la determinació del preu d'un producte es tenen en compte preferentment tres 

factors:  

o La demanda: La percepció de valor per part dels consumidors, que 

suposa el nivell màxim de preus. Per sobre d'aquest nivell l'empresa 

tindrà molt difícil la venda.  

o Els costos: Representen el nivell mínim de preus. Per sota d'aquest 

nivell l'empresa incorreria en pèrdues.  

o La competència: Per a la fixació definitiva del preu, s'ha de posicionar el 

producte en termes comparatius amb els competidors.  

En l'entorn internacional, el preu de venda ha de reflectir la realitat operativa i les 

despeses peculiars que comporta el comerç exterior, que serien:  

o Factors interns: Costos, objectius, marge comercial, imatge de marca i 

elements del màrqueting mix.  

o Factors externs: Demanda, cicle de vida del producte, situació 

econòmica del  mercat destí, restriccions aranzelàries, competència, 

canals de comercialització, tipus de canvi, condicions de pagament, 

finançament i assegurança de  cobrament i risc país. 

o Posicionament: Evolució i grandària del segment d'interès, renda 

disponible,  gustos i preferències del consumidor objectiu, preus, 

qualitat i quota de mercat dels productes competidors.  

Bona part d'aquests factors mostra una certa inestabilitat que obliga a una gestió 

dinàmica de l'estratègia de preus.  
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 Canals de distribució:  

El canal de distribució suposa un dels elements clau per a l'assentament d'una 

empresa en un nou mercat. En l'entorn internacional, caben en principi fins a set línies 

possibles: distribuïdor internacional operant des del mercat original de l'empresa, 

distribuïdor local al mercat de destí, empresa mixta amb un soci local, agent comercial 

propi, punt de venda propi en el mercat de destí, empresa filial o delegació i Internet. 

L'empresa exportadora haurà d'analitzar l'estructura de venda majorista i minorista del 

país per poder seleccionar el tipus de distribució que millor s'adapti a les 

característiques dels seus productes i, en últim terme, als seus objectius en el mercat.  

La selecció del canal de distribució té gran importància perquè es tracta d'una decisió a 

llarg termini que no podrà ser canviada fàcilment i que condiciona l'expansió de 

l'empresa al mercat. Així mateix, la negociació amb les parts implicades tindrà una 

importància cabdal, tant per l'efecte sobre el repartiment d'ingressos i càrregues com 

pel procés de presa de decisions i assumpció de responsabilitats.  

En qualsevol cas, l'empresa ha de tenir present que la importància, tipologia i funcions 

dels diferents agents de distribució majoristes i minoristes varien notablement d'un 

mercat a un altre, per les seves peculiaritats legals, culturals i econòmiques.  

 Promoció internacional:  

La selecció de les activitats de promoció per part de les empreses  exportadores 

dependrà essencialment dels recursos de què disposen. En el cas d’empreses amb 

recursos reduïts, concentren la major part del seu esforç en els viatges de negocis i no 

solen desenvolupar activitats més exigents en termes d'inversió econòmica com, per 

exemple, la publicitat a l'exterior.  

Les activitats més habituals són:  

o Viatges de negocis: Permeten detectar oportunitats comercials, 

contactar amb possibles distribuïdors, assistir a esdeveniments firals, 

buscar nous mercats, etc. Resulta productiu fer coincidir el viatge de 
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negocis a un país amb la celebració en el mateix d'un esdeveniment firal 

com: missions comercials sectorials, viatges de prospecció de mercats i 

fires comercials internacionals. 

o Suports publicitaris: existeix una àmplia gamma de suports, i l'elecció 

dependrà del pressupost disponible, el tipus de producte, el mercat de 

destí, etc. Els suports més utilitzats solen ser: publicitat i fullets, 

mailings, catàlegs, etc. 

5.2.4.6. Definir una estratègia d’entrada 

Un cop realitzada la tria dels països als quals s’internacionalitzarà l’empresa, d’haver 

analitzat els seus entorns i d’haver definit unes gestions de màrqueting per cada un, 

caldrà definir una estratègia d’entrada. 

Hi ha molts tipus d’estratègies d’entrar a un mercat i se solen classificar al voltant de 

tres tipus: indirecta, directa i mixta. 

 Estratègia d'entrada indirecta: 

Es tracta de comercialitzar el producte a través d'un intermediari radicat al país 

d’origen de l'empresa, de manera que per aquesta és una venda nacional més, evitant 

els obstacles habituals del comerç internacional. Evita, a més, destinar recursos al 

desenvolupament de nous mercats, en ser realitzades aquestes tasques per 

l’intermediari que finalment exporta el producte. Aquest tipus d'estratègies són una 

alternativa per a empreses que no disposen de suficients recursos per crear el seu 

propi canal de distribució. Les modalitats més habituals són:  

o “Trading companies”: Companyies que adquireixen en ferm la 

mercaderia per a la seva revenda posterior a l'exterior.  

o Agent de compra o broker: Intermediari que exporta per compte del 

client, a canvi d'una comissió, encarregant-se dels aspectes addicionals 

a la venda com el transport, l'assegurança i la gestió de cobrament. 
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Com tot, té certes avantatges i certs inconvenients, que són els que es llisten a la taula 

següent: 

Avantatges Inconvenients 

Exigeix un nivell reduït d’inversió. 

No exigeix mantenir una estructura 

exportadora interna. 

Es perd el control de la venda dels 

productes. 

No s’obté coneixement del mercat 

de destí. 

Redueix la rendibilitat de les 

operacions perquè gran part del 

valor afegit se’l queden els 

intermediaris. 

Taula 3: Avantatges i inconvenients d'una estratègia d'entrada indirecta a un mercat 

 Estratègia d'entrada directa:  

La pròpia empresa s'encarrega de comercialitzar el producte a l'exterior, afrontant els 

obstacles propis del comerç exterior. Per a això ha de dedicar els recursos necessaris i 

disposar d'una mínima estructura exportadora pròpia. L'estratègia d'entrada directa 

implica que l'empresa assumeix realment l'objectiu d'internacionalització dins de la 

seva política comercial.  

Les modalitats més habituals d'exportació directa, molt vinculades a la fórmula de 

distribució seleccionada, serien:  

o Importador distribuïdor: Compra, emmagatzema i distribueix el 

producte al país importador. Generalment adquireix els productes, de 

manera que equival a un client.  

o Agent importador: És una empresa resident al país importador que 

representa l'empresa exportadora i que pot assumir més o menys 

funcions en la comercialització. De vegades es tracta d'agents 
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comissionistes que operen per compte de l'empresa sense assumir els 

riscos de l'operació. En altres, són agents independents que treballen 

per compte propi i que adquireixen la mercaderia, la venen i 

assumeixen tots els riscos. 

o Xarxa comercial al país de destinació: Delegació pròpia que acull 

empleats de l'empresa exportadora residint al país importador. 

o Filial o sucursal comercial de l'exportador radicada al país de destinació. 

o Filial de producció al país de destinació. L'empresa produeix i 

comercialitza al país destí, amb la qual cosa arriba al grau màxim 

d'internacionalització. 

Les avantatges i inconvenients d’aquesta estratègia d’entrada es troben a continuació: 

Avantatges Inconvenients 

L’empresa exportadora controla tot 

el procés d’exportació. 

Permet mantenir una política 

comercial pròpia i independent. 

Desenvolupament de la marca en el 

mercat de destí. 

Permet obtenir un coneixement 

directe i profund del mercat. 

Elevada exigència d’inversions en 

estructura. 

Concentració del risc: l’empresa 

assumeix tots els compromisos 

associats a la distribució. 

Taula 4: Avantatges i inconvenients d'una estratègia d'entrada directa a un mercat 

 Estratègia d’entrada mixta o de cooperació: 

Es basa en la cooperació entre empreses, que comparteixen recursos, capacitats i 

avantatges competitius a l'hora d’introduir els seus productes en el mercat de 

destinació. El més habitual és que l'activitat comercial la realitzi una altra empresa amb 
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presència en aquest mercat, minimitzant les inversions necessàries per desenvolupar 

el mercat internacional.  

Les formes més comunes d'entrada mixta són:  

o “Piggyback” ("a cavall de"): Consisteix en aprofitar la xarxa de 

distribució d'una empresa ja instal·lada al mercat, a canvi d'una 

comissió sobre el total de vendes aconseguides. El producte ha de ser 

complementari respecte dels quals ja distribueix l'empresa propietària 

o, almenys, no ser un producte competidor. 

o Consorci d'exportació: Agrupació d'empreses, del mateix o diferent 

sector, que constitueixen una nova companyia per a l'exportació dels 

seus productes. A efectes pràctics, equivaldria al departament 

d'exportació dels seus socis. 

o  Transferència de tecnologia: Cessió de drets intangibles  a una empresa 

instal·lada a l'exterior. 

o Llicència internacional: Subcontractació de la fabricació i venda del 

producte a una empresa instal·lada al país destí a canvi d'un cànon o 

royalty. 

o Franquícia internacional: Llicència centrada en els procediments de 

gestió i comercialització de la marca, que es concedeix a un tercer 

instal·lat al mercat de destinació per a la seva explotació. 

o Joint venture: Societat en copropietat que opera al país de destinació. 

Admeten diferents fórmules jurídiques: Agrupació d'Interès Econòmic -

AIE-, Unió Temporal d'Empreses -UTE- o simples acords formals sense 

creació de persones jurídiques independents. 

o Aliances internacionals: Poden ser horitzontals (fabricants del mateix 

tipus de producte) o verticals (proveïdors o empreses clients), i 

responen a la necessitat d'augmentar recursos per afrontar la 

competència internacional. 

o Altres tipus d'acords:  

 Contractes de gestió: Una empresa gestora realitza la gestió 

operativa del negoci per compte del propietari. 
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 Fabricació per contracte: Es paga a una empresa local del mercat 

de destí perquè fabriqui en el seu nom encara que la 

comercialització del producte la realitza l'empresa propietària 

del producte. 

Com en els altres dos casos, a continuació es pot torbar una taula amb els avantatges i 

inconvenients d’aquesta estratègia:  

Avantatges Inconvenients 

No cal mantenir estructura 

exportadora. 

Ajuda a superar amb més facilitat 

les barreres inicials. 

Repartiment de les càrregues 

d’infraestructura. 

Permet mantenir fluxos constants 

d’exportació i accedir a una xarxa 

comercial àmplia. 

Fomenta l’intercanvi de 

coneixements. 

Protecció relativa contra riscos 

polítics. 

Permet obtenir subvencions en el 

país de destí. 

Permet oferir serveis d’assistència 

tècnica i postvenda. 

Possible competència directa entre 

els socis. 

Dificultat de localització dels 

coparticipants adequats. 

Necessitat d’adaptar-se a la política 

comercial del grup. 

Taula 5: : Avantatges i inconvenients d'una estratègia d'entrada mixta a un mercat 
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5.3. Internacionalització de LBC a Amèrica Llatina 

Arribat a aquest punt, un cop definits quins són els passos per a l’elaboració d’una 

estratègia d’internacionalització i explicats els motius de perquè LBC es vol 

internacionalitzar, es pot passar ja a aplicar els conceptes apresos i analitzar i elaborar 

el pla d’internacionalització de Learning in Business Company. 

5.3.1. Anàlisi dels nous mercats 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la selecció del mercat o mercats de destí és un 

dels factors determinants de l'èxit o fracàs de les empreses en l'àmbit internacional, en 

les primeres etapes del procés d'internacionalització. Per això, LBC començarà 

identificant i seleccionant els mercats als quals s’expandirà. 

5.3.1.1 Identificació i selecció dels nous mercats 

LBC és una empresa molt petita, i per tant, tot i que té la intenció de créixer per tal de 

poder assumir el procés d’internacionalització, no pot començar amb molts països a la 

vegada. Serà necessari doncs, que seleccioni dos o tres països a on entrar poc a poc i 

quan vagi aprenent d’aquests nous mercats i comenci a créixer més, podrà expandir-se 

a més països.  

Al igual que no és possible acudir a gaires països, s’ha de ser conscient de que tampoc 

és convenient analitzar massa mercats, sinó realitzar un procés de filtratge progressiu.  

En el cas de LBC serà fàcil definir el primer filtre. Tal i com s’ha comentat anteriorment, 

LBC ofereix simuladors empresarials en espanyol, per tant el primer gran grup de 

països que quedaran després del primer filtratge seran els països d’Amèrica Llatina on 

l’idioma oficial sigui l’espanyol. Aquests països són els següents: 

o Argentina 

o Bolívia 

o Colòmbia 

o Costa Rica 

o Cuba 

o El Salvador 
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o Equador 

o Guatemala 

o Hondures 

o Mèxic 

o Nicaragua 

o Panamà 

o Paraguai 

o Perú 

o República Dominicana 

o Uruguai 

o Veneçuela 

o Xile 

Amb aquest primer filtratge s’aconsegueixen doncs divuit països, que segueixen sent 

massa tant per expandir-se com per analitzar-los detalladament. Per tant, s’aplicarà un 

segon filtratge.  

En aquest cas, ja que LBC en alguna ocasió ja havia exportat prèviament productes en 

alguns d’aquests països, es farà el segon filtratge i es seleccionaran els països on LBC 

hagi venut alguna vegada. Aquesta decisió es pren, ja que LBC degut a les vendes 

anteriors té més coneixements d’aquests mercats i a la vegada s’ha comprovat que són 

països on l’interès pels productes que ofereix LBC és creixent. D’aquesta manera 

queda doncs, una selecció de 6 països, que són: 

o Equador 

o Mèxic 

o Panamà 

o Perú 

o Uruguai 

o Xile 

 



79 

Ara que ja s’ha acotat la selecció dels països a sis, com que LBC el que ofereix són 

programes de software i per tant no tindrà problemes d’importació, per acabar de 

decidir en quins països finals començarà l’expansió l’empresa, es basarà la decisió en 

l’atractiu del mercat. 

Tal i com s’ha vist en el capítol 4, aproximadament un 80% del mercat de LBC són les 

universitats i escoles de negoci, per tant una característica dels països que es tindran 

en compte, serà el número d’universitats amb estudis empresarials i escoles de negoci 

que tenen, ja que serà on més quantitat de clients potencials s’aconseguiran. 

Així doncs, per tal filtratge s’han buscat les universitats amb estudis empresarials i les 

escoles de negoci dels sis països triats i alguns més i tal i com es pot veure al llistat 

d’universitats dividides per països de l’Annex III, els països amb més universitats amb 

estudis empresarials i escoles de negoci, són: Mèxic i Perú. 

5.3.1.2. Estudi del mercat objectiu 

Ara, un cop feta la selecció de Mèxic i Perú com els països als quals s’expandirà primer 

LBC, tal i com s’ha comentat anteriorment, s’ha de confirmar que el resultat del procés 

de selecció previ ha estat correcte i que el mercat és adequat per als productes de 

l'empresa. S’haurà d’obtenir doncs informació precisa i detallada sobre l'estructura de 

cada mercat candidat i la manera de comercialització del producte en qüestió: mida de 

la demanda i evolució prevista, perfil del consumidor, accessibilitat, requeriments 

legals, competència, canals de distribució, preus, barreres d'accés, etc. 

L'estudi de mercat ha de comprendre tant una aproximació general del país com un 

examen detallat del sector i del consumidor, així com la identificació de les 

oportunitats de venda i les recomanacions a seguir per a una òptima comercialització. 

Per tant, a partir d’aquest punt, es començarà l’anàlisi d’aquests dos països tant en 

Macroentorn, com en Microentorn, per posteriorment definir el pla de gestió de 

màrqueting i finalment l’estratègia d’entrada a aquests dos països. 
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5.3.2. Anàlisi del Macroentorn 

En aquest apartat es farà una anàlisi del Macroentorn, per tal d’analitzar els factors 

geogràfics, econòmics, socio-culturals i tecnològics de Mèxic i Perú. D’aquesta manera 

es tindrà una idea de en quin punt estan els països i en quines coses s’haurà d’adaptar 

LBC per a aconseguir la millor estratègia d’entrada als mercats. 

5.3.2.1. Geogràfic 

En quant al Macroentorn geogràfic, amb l’expansió a aquests dos països s’haurà de 

tenir en compte que es troben a un continent diferent, molt lluny de la seu de LBC. Tot 

i així, al ser una empresa de software on no s’han de lliurar mercaderies físiques i per 

tant tampoc s’ha de pagar cap tipus de transport, l’única cosa que s’haurà de tenir en 

compte en aquest sentit, ja que tindrà repercussió en LBC, serà la dificultat de tenir 

comunicació directa amb els clients.  

Per tant, en aquest cas no serà necessari l’estudi geogràfic de les infraestructures de 

transport per l’arribada de mercaderies. El que sí que es mirarà en  aquesta anàlisi de 

l’entorn geogràfic és per quines zones es concentren la major part de les universitats i 

escoles de negoci. Si s’observa altre cop l’Annex III, es podrà veure que hi consta la 

ciutat on està cada universitat o escola, per tant d’aquí s’extraurà la següent 

informació. 

 Mèxic:  Es mostra una taula de les ciutats amb els seus corresponents estats o 

districte federal, on hi consta el número d’escoles o universitats que hi ha. 

Ciutat Número de centres Estat o Districte Federal 

Mèxic D.F. 9 Districte Federal de Mèxic 

Vàries 9 Estat de Mèxic 

Hidalgo 8 Estat d’Hidalgo 

Puebla 4 Estat de Puebla 

Monterrey 3 Estat de Nuevo León 

Tlaxcala y Tepeyanco 3 Estat de Tlaxcala 

Guadalajara 2 Estat de Jalisco 

Colima 2 Estat de Colima 

Aguascalientes 2 Estat d’Aguascalientes 

Guanajuato 2 Estat de Guanajuato 

Morelos 1 Estat de Morelos 

Coahuila 1 Estat de Coahuila de Zaragoza 
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Veracruz 1 Estat de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Guerrero 1 Estat de Guerrero 

Tamaulipas 1 Estat de Tamaulipas 

Quintana Roo 1 Estat de quintana Roo 

Nayarit 1 Estat de Nayarit 

Chiapas 1 Estat de Chiapas 

Yucatán 1 Estat de Yucatan 

Zacatecas 1 Estat de Zacatecas 

Altres 0 Altres 

Taula 6: Llistat amb el número d'universitats o escoles de negoci per estats de Mèxic 

Així doncs, com s’observa, el Districte Federal de Mèxic i l’Estat de Mèxic són les 

regions amb més universitats i escoles de negoci de les 32 existents. La següent regió 

amb més número d’universitats és amb també diferència, l’Estat d’Hidalgo, seguit per 

l’Estat de Puebla. Tot i així, hi ha 17 estats més amb alguna universitat o escola de 

negoci, que també serien d’interès. 

A continuació es troba un mapa de Mèxic amb la subdivisió dels 31 estats i el districte 

federal:  

 

Figura 8: Mapa de Mèxic amb la subdivisió dels 31 estats i el districte federal 
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 Perú: Es mostra una taula de les ciutats amb els seus corresponents 

departaments, on hi consta el número d’escoles o universitats que hi ha a Perú. 

Ciutat Número de centres Departament 

Lima i El Salvador 11 Departament de Lima 

Arequipa 3 Departament d’Arequipa 

Tacna 2 Departament de Tacna 

Puno 2 Departament de Puno 

Tumbes 1 Departament de Tumbes 

Iquito 1 Departament de Loreto 

Trujillo 1 Departament de La Libertad 

Chiclayo 1 Departament de Lambayeque 

Cusco 1 Departament de Cusco 

Apurimac 1 Departament d’Apurimac 

Moquegua 1 Departament de Moquegua 

Cajamarca 1 Departament de Cajamarca 

Huancavelica 1 Departament de Huancavelica 

Cayhuayna 1 Departament de Huanuco 

Altres 0 Altres 

Taula 7: Llistat amb el número d'universitats o escoles de negoci per departaments de Perú 

Així doncs, el Departament de Lima és la regió amb més universitats i escoles de negoci 

dels 24 existents. La següent regió amb més número d’universitats és el Departament 

d’Arequipa. A part d’aquestes dues regions, es troben 13 departaments més amb 

alguna universitat o escola de negoci, que també entren en el target. 

A continuació es troba un mapa de Perú amb la subdivisió dels 24 departaments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Mapa de Perú amb la subdivisió dels 24 departaments 
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Tal i com es pot observar, en els dos casos, les universitats es troben en les principals 

ciutats, que habitualment són també les capitals dels estats o departaments de Mèxic i 

Perú respectivament.  

5.3.2.2. Econòmic 

Per a la confecció d’aquest apartat s’ha investigat en documents i papers que estan 

especificats a la bibliografia, d’on s’extreu la següent anàlisi econòmica: 

 Mèxic: 

Mèxic és un país amb una economia de lliure mercat, orientada a les exportacions. És 

la segona economia més gran d’Amèrica Llatina, la tercera de tota Amèrica, per 

darrera d’Estats Units i Brasil, i la tretzena mundial. D’aquesta manera ha aconseguit 

posicionar-se com un país de renta mitja-alta.  

Tot i això, Mèxic és un país on hi ha molta pobresa, on les riqueses estan molt poc 

repartides. De totes maneres, és un país que lluita any a any per a intentar reduir els 

percentatges de pobresa. 

Des de la crisi del 1994, les administracions presidencials han millorat els ciments 

macroeconòmics. La nació va ser influïda per les crisis sud-americanes i ha mantingut 

tasses de creixement positives, encara que baixes, després de l’estancament econòmic 

del 2001. 

Però un dels principals problemes de Mèxic, és que és un país amb una forta 

dependència comercial, financera i tecnològica externa. És doncs, un sistema 

capitalista, dependent i per tant als països desenvolupats, com podria ser Estats Units, 

els és fàcil penetrar-hi, per tal d’obtenir majors beneficis i invertint d’aquesta manera a 

Mèxic. 

Així doncs, amb aquesta petita anàlisi, s’observa que és una economia de lliure mercat, 

i la tercera més gran d’Amèrica, amb la qual cosa a priori és un bon mercat on apostar. 
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 Perú: 

En els últims anys l'economia peruana ha tingut un nivell de creixement notable 

respecte a les altres economies del món. Segons el Fons Monetari Internacional, el país 

va tenir l'any 2008 la segona inflació més baixa del món després de França i per tant va 

ser una de les economies, en aquest sentit, més sòlides de la regió.  

La Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib va estimar que l'any 2012 

l'economia peruana creixeria un 5,9%. Tot i així la seva enorme dependència 

d’exportació de metalls i minerals i la importació d'aliments fa que l'economia sigui 

molt dependent de la fluctuació dels preus a nivell global.  

Per als propers anys està previst un menor creixement així com riscos inflacionistes a 

causa de la possible devaluació dels preus de les matèries primeres segons evolucioni 

la crisi als països desenvolupats.  

És el quart millor país emergent més prometedor per als inversors, segons el rànquing 

elaborat per la revista Bloomberg Markets. La inflació en l'any 2012 va ser de 2,65%, la 

tercera inflació més baixa de la regió. 

Segons el directori executiu del Fons Monetari Internacional el país s'ha convertit en 

una de les economies de creixement més puixant i més estables d'Amèrica Llatina. Al 

juliol de 2014, l'agència Moody's ha elevat la qualificació creditícia del país de Baa2 a 

A3 a causa de les expectatives del creixement de l'economia, l'enfortiment del seu 

acompliment fiscal i el seu potencial d'expansió. 

Després de l’anàlisi es pot concloure doncs, que Perú és també un país en creixement 

on és propici invertir i per tant, l’expansió pot ser fructífera. 
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5.3.2.3. Polític 

 Mèxic: 

Segons la Constitució Política dels Estats Units Mexicans, el país és una República 

Democràtica, Representativa i Federal integrada per 32 estats lliures sobirans i un 

districte federal o capital, sèu dels poders de la federació. Els governs de les entitats 

federatives i de la federació es divideixen en tres poders: executiu, legislatiu i judicial.  

El Poder Executiu Federal resideix en la Presidència de la República. És exercit pel 

president, cap d'Estat i de govern al mateix temps. El president té la facultat de 

nomenar als titulars de les secretaries d'Estat, que són per això integrants del gabinet 

presidencial. El mandat del president dura sis anys, i no existeix la possibilitat de 

reelecció ni vicepresidència posterior. En el cas que un president de la República no 

pugui concloure el seu mandat, la presidència interina queda en mans de la persona 

electa pel Congrés, o, si s’escau, per la Comissió Permanent. 

El president actual és Enrique Peña Nieto, des de desembre de 2012 i forma part del 

Partit Revolucionari Institucional. 

A Mèxic, actualment aproximadament la meitat de la població no està a favor del 

president Enrique Peña. Pensen que no s’ha fet una bona gestió dels recursos 

econòmics. Tot i així, estan d’acord en altres accions del president i, ara per ara, Mèxic 

és un país relativament estable, sense revoltes que poguessin entorpir els plans 

d’expansió cap aquest país de LBC. 

 Perú: 

Perú és una república presidencialista de representació democràtica amb un sistema 

multi-partidista. El govern s'estructura segons el principi de separació de poders: el 

poder executiu, el legislatiu i el judicial. A més, la Constitució estableix deu organismes 

denominats “constitucionalment autònoms”, de funcions específiques i independents 

dels tres poders de l'Estat. Aquests organismes són: el Tribunal Constitucional, el 

Ministeri Públic, la Defensoria del Poble, la Controlaria General de la República, el 

Consell Nacional de la Magistratura, la Superintendència de Banca, Assegurances i AFP, 
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el Jurat Nacional d'Eleccions, l'Oficina Nacional de Processos Electorals, el Registre 

Nacional d'Identificació i Estat Civil i el Banc Central de Reserva. El govern peruà és 

directament triat, el vot és obligatori per a tots els ciutadans entre els 18 i 70 anys.  

Segons l'actual constitució, el President de la República és el cap d'estat i el cap de 

govern, és triat cada cinc anys i no pot ser immediatament reelegit. El president 

designa al Consell de Ministres, que està compost pels caps de les carteres sectorials, i 

per un president del Consell.  

El President de la República és el cap del poder executiu. El president no té 

responsabilitat política sobre les seves decisions de govern. En el Cap d'Estat resideix 

exclusivament la defensa nacional, duta a terme per les Forces Armades. El país es 

troba subdividit en vint-i-quatre departaments i una Província Constitucional.  

L'actual cap d'estat i de govern és Ollanta Humala, des de juliol de 2011 i és el 

fundador del Partit Nacionalista Peruà.  

Tot i que el país no està en una situació crítica, de la mateixa manera que Mèxic, hi ha 

una part del poble que no està d’acord amb el govern. Però ara per ara la situació 

política de Perú està en una situació estable i no ha de representar cap problema per 

l’entrada de LBC al mercat.  

5.3.2.4. Socio-cultural 

La situació socio-cultural serà també un factor important en els plans 

d’internacionalització d’una empresa.  

Un dels factors socio-culturals que poden afectar a una empresa quan pren la decisió 

d’internacionalitzar-se, és l’idioma. Degut a que LBC es vol expandir a dos mercats amb 

el mateix idioma que el del seu país d’origen, en aquest sentit no caldrà fer cap 

adaptació. 

En quant a altres aspectes socio-culturals, en aquest cas, la situació social que més pot 

afectar a l’empresa és la relacionada amb l’educació, ja que ofereix software 

educacional. Per tant, a continuació s’analitzarà l’estructura educativa dels països i 

l’estat actual. 
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 Mèxic: 

Als Estats Units Mexicans la Secretaria d'Educació Pública (SEP) és la institució 

encarregada d'administrar els diferents nivells educatius del país des del 25 de 

setembre de 1921, data de la seva creació. 

En els seus inicis l'activitat de la SEP es va caracteritzar per la seva amplitud i intensitat: 

organització de cursos, obertura d'escoles, edició de llibres i fundació de biblioteques. 

Mesures que, en conjunt, van enfortir un projecte educatiu nacionalista que 

recuperava també les millors tradicions de la cultura universal.  

L’educació superior que s’ofereix a Mèxic és la de llicenciatura, mestratge i doctorat. 

Això ofereix una gran varietat d’opcions en quant a titulacions empresarials i de 

negoci, que serà les que interessaran a LBC. 

 Perú: 

L'Educació al Perú està sota la jurisdicció del Ministeri d'Educació, el qual està a càrrec 

de formular, implementar i supervisar la política nacional d'educació. D'acord a la 

Constitució, l'educació inicial, primària i secundària és obligatòria. A les institucions de 

l'Estat és gratuïta.  

Les universitats públiques garanteixen el dret a l’educació gratuïta als estudiants que 

tinguin un rendiment acadèmic satisfactori i no comptin amb els recursos econòmics 

necessaris per cobrir els costos.  

Hi ha persones que pensen que el sistema educatiu es caracteritza per un baix 

acompliment en rendiment escolar i que la manca de polítiques educatives estables i la 

presència d'escoles privades de baixa qualitat impedeixen un sistema eficient. 

Tot i així, existeix un ampli ventall d’universitats públiques i privades i d’escoles de 

negoci on LBC pot vendre els seus productes. Així que en principi és un entorn      

socio-cultural favorable. 
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5.3.2.5. Tecnològic 

Avui en dia estem en un món d’avenços tecnològics, que evoluciona a gran velocitat, i 

al que bona part dels països mundials té accés. Ni Mèxic ni Perú en són l’excepció, ja 

que són països desenvolupats, i per tant els arriba el mateix tipus de tecnologies 

bàsiques que tenim a Espanya.  

Els clients potencials de LBC són universitats, escoles de negoci i empreses i en  

aquestes organitzacions es disposa d’ordinadors, que són l’únic suport que es 

necessita per córrer els simuladors de LBC. Per tant, en aquest sentit, l’entorn 

tecnològic no serà quelcom que dificulti a LBC expandir-se a Mèxic o Perú 

5.3.3. Anàlisi del Microentorn 

En aquest apartat es passarà a analitzar el Microentorn de Mèxic i Perú. Els factors més 

importants en els que se centrarà seran la competència, els clients potencials i l’anàlisi 

DAFO.  

5.3.3.1. Anàlisi de competència 

Es farà un estudi exhaustiu de quina és la competència de LBC, quines són les 

empreses competidores i quins són els factors diferenciadors, per tal de poder 

potenciar els avantatges competitius de l’empresa en qüestió i destacar per sobre de la 

resta. 

5.3.3.1.1. Les cinc forces competitives de Porter  

Per tal d’analitzar la competència que tindrà LBC dins dels dos nous mercats, 

s’utilitzarà el mètode de les cinc forces competitives de Porter ja explicat a la part 

teòrica d’aquest capítol. 

Com ja s’ha vist anteriorment, per tal de completar l’anàlisi a través del model de 

Porter, s’hauran d’analitzar quatre tipus de forces que combinades crearan una 

cinquena força: la rivalitat entre els competidors. 
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 F1: Poder de negociació dels clients:  

S’ha de tenir en compte el poder de negociació que poden aplicar els possibles clients 

a l’hora d’acceptar el producte que l’empresa vol vendre. 

En el cas de LBC, la major part dels clients seran centres educatius. Aquestes són 

organitzacions on generalment s’assignen recursos econòmics concrets als diversos 

departaments, que ells mateixos hauran de gestionar i distribuir entre les diferents 

activitats i recursos de l’any.  

Serà important, doncs, l’època en la que negociar amb les universitats o escoles. Això 

és degut a que normalment els recursos econòmics es reparteixen en un moment 

determinat de l’any. Per tant, si s’intenta tancar una venda just al principi, es tenen 

més possibilitats d’èxit i de que el client no negociï tant, ja que disposarà de gaire bé 

tot el pressupost. En canvi, si s’intenta tancar una venda més tard, és possible que ja 

tingui aparaulats altres recursos pel pressupost i no s’aconsegueixi realitzar la venda o 

s’intenti negociar el preu per un de més baix. 

Tot i així, LBC ofereix productes més barats que la resta dels seus competidors. A la 

vegada, un cop es compra el simulador, s’obté una llicencia permanent i amb número 

il·limitat d’usuaris. Amb la qual cosa, tenint tot això en compte, és poc probable que 

els clients negociïn un preu més baix, ja que no és fàcil trobar productes amb aquestes 

característiques a aquest preu. 

 F2: Poder de negociació dels proveïdors:  

En aquest cas, com LBC és una empresa de software, on el producte és intangible, no 

tindrà cap tipus de contacte amb proveïdors. No és necessari analitzar aquesta força 

del model de Porter. 
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 F3: Amenaça de nous entrants:  

Al igual que per LBC no serà gaire difícil entrar en aquest sector de negoci d’aquests 

dos nous mercats, per altres empreses tampoc ho serà i és quelcom a tenir present. 

Això és degut al fet de que al ser una empresa de software, molts tràmits i recursos 

que es necessitarien per una empresa que fabriqués productes tangibles, es 

simplifiquen. No hi ha, doncs, gaires barreres d’entrada. A part d’això, Mèxic i Perú son 

dos països de lliure mercat on moltes empreses de fora que inicien un procés 

d’expansió, hi entren. 

 Tot i així, no són moltes les empreses que es dediquen a oferir simuladors 

empresarials, i les que els ofereixen en espanyol, que serien els nostres competidors 

més directes, ja estan dins del mercat al que es vol dirigir LBC. També s’haurà de tenir 

en compte però, que les que no ofereixen simuladors en espanyol, podrien decidir fer 

un canvi en el seu model i començar a fabricar-los, per tal d’entrar en aquests nous 

mercats. 

 F4: Amenaça de productes substitutius:  

Els simuladors empresarials, són un tipus de software educatiu, per tant compta amb 

l’inconvenient de que existeixen molts altres productes substitutius de tota mena, que 

persegueixen el mateix objectiu que aquests. 

El que busquen els simuladors empresarials, és iniciar als participants al món dels 

negocis, ja siguin de caire generalista o sectorial, o guiar a través de simuladors 

conductuals als participants per tal de que aprenguin a prendre decisions.  

Per a tal fi, existeixen també altres productes que no tenen perquè ser simuladors, 

com llibres interactius ja siguin en paper com electrònics, classes on es poden realitzar 

casos pràctics, cursos, pràctiques en empresa, concursos, etc. 

S’ha de ser conscient doncs, de que tot i que els simuladors són uns productes amb 

molt potencial i útils, hi ha altres maneres d’aprendre o d’arribar a l’objectiu que 

busquen aquests, i que per tant no tothom estarà interessat en adquirir-los. 
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 F5: Rivalitat entre els competidors:  

D’aquesta manera, s’arriba a la cinquena força competitiva, que com s’ha comentat es 

veu afectada per les altres quatre. Aquí es veuran les empreses competidores directes 

que té LBC. 

LBC compta amb 5 empreses importants que ofereixen tipus de productes semblants i 

en espanyol. Aquestes empreses són per ordre d’importància (en quant a mida 

d’empresa i quantitat de clients): Labsag, SimVenture, Company Game, SimMarket i 

Simuladores Empresariales S.L.  

Existeixen un gran nombre de diferències en quant a productes, suports i preus, que 

s’analitzaran al següent apartat.  

5.3.3.1.2. Empreses competidores i diferenciació  

En aquest apartat es presentaran les característiques de les diferents empreses i es 

farà una comparativa final per veure en què són millors o pitjors que LBC, per a que 

aquesta aprofiti les avantatges competitives i les potenciï. 

Labsag: 

 És una empresa britànica creada al 2003, amb sèu a Regne Unit i amb oficines 

representants a varis països de Sud-Amèrica i Amèrica Central. És una empresa que 

compta amb un gran nombre d’universitats i escoles de Sud-Amèrica com a clients. De 

fet, és l’empresa de simuladors empresarials que més clients té en aquests mercats. 

El que ofereixen és un paquet de 10 simuladors en administració i gerència, en 

castellà. No es poden comprar per separat i els simuladors són sobre els següents 

temes: gerència financera, gerència d’operacions, màrqueting estratègic, màrqueting i 

logística, gerència de serveis (hospitals), gerència de serveis (hotels), gerència 

publicitària, plantejament global estratègic, macroeconomia i gerència general 

integral. 

Proporcionen una URL pròpia per a cada universitat que contracta Labsag, que té la 

forma www.labsagNomUni.com. Es necessita connexió a Internet per a fer servir els 
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simuladors. Ofereixen assessorament durant els dos primers anys impartit a través 

d’un xat. 

La llicencia té una duració de 5 anys, a la fi dels quals es pot renovar per un període 

igual.  La llicència no és per alumne, és il·limitat el nombre de participants. La llicència 

de 5 anys té un preu d’aproximadament 30.000€. 

Company Game (CG): 

És una empresa amb sèu a Barcelona, que ofereix simuladors en castellà. Compta amb 

universitats i escoles de negoci de Sud-Amèrica i Espanya com a clients.  

Ofereixen una oferta variada de 13 simuladors de diverses temàtiques, que es poden 

adquirir per separat, a través d’accés 100% on-line. Així doncs, els temes que abasten 

són: estratègia d’internacionalització, gestió econòmica-financera, màrqueting de 

producte, gestió d’operacions, gestió de recursos humans, màrqueting de serveis 

(hotel), introducció a la gestió empresarial, gestió de cartera, gestió del risc, gestió i 

desenvolupament de persones i gestió de projectes i emprenedoria. També ofereixen 

l’opció de comprar simuladors a mida. 

Organitzen concursos i reptes on poden participar estudiants de vàries universitats. 

D’aquesta manera aconsegueixen fer publicitat a la vegada que alumnes provin els 

seus productes. 

SimMarket (SM): 

És una empresa amb sèu a Vizcaya, amb més de 10 anys d’experiència. Tenen el seu 

mercat potencial centrat a Espanya i estan immersos en ple procés 

d’internacionalització, amb les seves primeres operacions a Colòmbia, a través d’una 

filial. 

Els temes que es tracten dins de la seva cartera són: l'emprenedoria, la presa de 

decisions, el treball en equip, la competitivitat, la sostenibilitat i la innovació.  La seva 

gamma de productes està composta principalment per simuladors de negocis, els 

sectors empresarials als quals representen són empreses de serveis, industrials, de 
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base biotecnològica i creació de Pimes. Ofereixen també simuladors de gestió 

mediambiental. 

Els simuladors que tenen a la venda són amb llicència il·limitada, presa de decisions 

il·limitada, varis casos pràctics per simulador i accés a administrador amb 

estadístiques. També disposen de simuladors on-line gratuïts, amb llicència limitada i 

la possibilitat de prendre dues decisions per setmana.  

 De la mateixa manera que Company Game, organitzen també  concursos dirigits a 

estudiants universitaris. 

SimVenture (SV): 

És una empresa multinacional creada l’any 2006 amb sèu principal a Regne Unit. El seu 

mercat potencial està repartit per molts països del món. Ofereixen simuladors en 

molts idiomes. 

Ofereixen simuladors que s’accedeixen a través d’un software. Els simuladors toquen 

una gran varietat de temàtiques empresarials i nivells educatius. 

Tenen varies opcions de compra. Ofereixen llicències per nombre il·limitat d’estudiants 

o llicències individuals. A la vegada, ofereixen llicències permanents o anuals. Els preus 

generals per a simuladors d’estudis universitaris, serien aproximadament:  

 

Llicència anual 

individual 

Llicència permanent 

individual 

Llicència il·limitada 

anual 

Llicència il·limitada 

permanent 

100€ 250€ 6.250€ 12.500€ 

Taula 8: Relació de preus dels simuladors de l'empresa SimVenture 
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Simuladores Empresariales S.L. (SE): 

És una spin-off tecnològic de la Universitat Autònoma de Madrid. El seu equip 

multidisciplinari està format per professionals, professors i enginyers informàtics, amb 

més de 15 anys d’experiència en el sector. 

Els simuladors s’han utilitzat en varies ocasions en la formació d'estudiants 

universitaris de postgrau i directius i desenvolupen diverses eines a la mesura 

d'empreses que així ho sol·licitin. Ara també ofereixen productes al sector de la 

formació d'universitaris i professionals, mitjançant simuladors online susceptibles 

d'utilitzar-se de forma autònoma per institucions i professionals de la formació en 

Administració d'Empreses. 

Un cop finalitzada la recollida d’informació que ha estat possible tenint en compte els 

recursos amb els que s’ha comptat, i analitzades les característiques de cada empresa, 

es procedeix a crear una taula resum on es compara a LBC amb la resta d’empreses i 

s’avalua si és millor o pitjor que aquestes en cada tret. 

Es procedirà de la següent manera: LBC tindrà una puntuació de tres punts en tots els 

camps, com a valor de referència, i la resta d’empreses podran tenir una puntuació de 

un a cinc punts, depenent de si en aquell aspecte són millors o pitjors que LBC. 

D’aquesta manera el que s’aconseguirà serà veure d’una manera rapida i molt visual, 

en quins aspectes LBC destaca en front dels seus competidors. 

 

 

 

 

 

 

● = Molt pitjors 

●● = Pitjors 

●●● = Iguals 

●●●●= Millors 

●●●●● = Molt millors 

-- = No es té informació  
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 LBC LABSAG CG SM SV SE 

Productes ●●● ●●●● ●●● ●●● ●●●● ●●● 

Varietat de 

productes 
●●● ●● ●●● ●●●● ●●●● ● 

Preu ●●● ● -- -- ●● -- 

Reputació ●●● ●●●●● ●●●● ●●● ●●●●● ●● 

Tràfic de 

clients 
●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●●● -- 

Sistema de 

venda 
●●● ● ●●● ●●● ●●● ●●● 

Antiguitat ●●● ●●● ●●● ●●● ●● ●●● 

Mida 

empresa 
●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●●● ●● 

Importància 

en el sector 
●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●● ●● 

Capacitat 

econòmica 
●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●●● ●● 

Taula 9: Comparativa entre LBC i les empreses competidores 
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5.3.3.1.3. Avantatges competitius  

Gràcies a la recollida d’informació que s’ha realitzat de les empreses competidores, la 

posterior anàlisi i la taula comparativa, es poden diferenciar fàcilment quins són els 

principals avantatges competitius de LBC i que per tant haurà d’intentar potenciar. 

S’observa que el major avantatge competitiu del que disposa LBC és el preu de venda 

dels simuladors, combinat amb la varietat de productes que oferta i les 

característiques de venda del producte.  

En quant a antiguitat i experiència en el sector, totes les empreses estan bastant 

igualades. De la mateixa manera que en quant a la qualitat dels productes. 

Amb el que LBC no podrà competir de moment, serà amb la mida de les empreses, la 

capacitat econòmica i la reputació de tres de les empreses competidores. 

Com s’observa fàcilment, hi ha doncs 3 empreses relativament superiors, dues de les 

quals són ja multinacionals, i una cinquena empresa espanyola, que té unes 

característiques més semblants en quant a estructura d’empresa a LBC, però amb 

alguns punts més febles. 

Per tant, de tot això, s’extreu que LBC haurà de prendre una estratègia d’entrada on 

potenciï el preu, la facilitat de la venda i el sistema de venda dels productes i la varietat 

de productes. Pot plantejar-se inclús desenvolupar més simuladors per tenir més 

varietat. Ha de recalcar sobretot la possibilitat de crear simuladors a mida del client, ja 

que només dues empreses més ho ofereixen.  

5.3.3.2. Clients potencials d’Amèrica Llatina  

Després d’haver estudiat quina és la competència de LBC, toca investigar quins podrien 

ser els clients potencials de l’empresa als quals s’hauria de dirigir. Per a tal fi, seran 

d’ajuda els resultats obtinguts al capítol 4 sobre els antecedents de mercat, ja que 

facilitaran dades en les quals es podrà basar la selecció de clients potencials. 

Tal i com s’ha vist, els dos  grans sectors on LBC ven productes són el sector educatiu i 

el sector empresarial. Dins del sector educatiu es troben tant universitats on 

s’imparteixin estudis empresarials, com escoles de negoci. En el sector empresarial, 
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qualsevol empresa pública o privada que vulgui millorar els seus programes de 

desenvolupament de lideratge corporatiu, podria ser client potencial de LBC, permeten 

als participants posar a prova les seves habilitats per prendre decisions, cometre errors 

i aprendre de la seva experiència. 

Així doncs, només a Mèxic i Perú, LBC té un gran nombre de clients potencials. Si 

s’observa però, l’anàlisi d’antecedents de mercat es comprova, que aproximadament 

el 80% de vendes de LBC s’ha realitzat al sector educatiu. Per tant, per començar la 

internacionalització LBC, es centrarà en els centres universitaris on s’imparteixin 

estudis empresarials i en les escoles de negoci d’aquests dos països. 

El llistat de clients potencials finals als que LBC es dirigirà i pels que portarà a terme 

una campanya de màrqueting, que més endavant es dissenyarà, quedarà doncs com el 

que es pot trobar a l’Annex IV. 

Si es mira el percentatge que correspondrà a cada país en quant a nombre 

d’universitats o escoles de negoci del total de centres als quals es dirigirà LBC, quedarà 

un gràfic com el que s’observa a continuació, on Mèxic predomina i per tant s’hauran 

de centrar més recursos en aquest país. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Percentatge de número de centres educatius per país del total 

En quant al sector empresarial, no es tanquen portes a oferir productes, però degut a 

que seria un mercat molt més ampli i on els productes de LBC tenen menys èxit, els 

esforços es centraran, per tal de començar la internacionalització, només en el sector 

educatiu. Tot i això, LBC té la seva pàgina web, on qualsevol persona pot informar-se i 

68% 

32% 
Mèxic

Perú
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posar-se en contacte amb l’empresa, de tal manera que LBC estarà oberta també a 

qualsevol empresa interessada. 

5.3.3.3. Anàlisi DAFO dels nous mercats 

Ara es prosseguirà a fer una anàlisi tant interna com externa del mercat al que volem 

entrar, per tal de veure quines són les amenaces i oportunitats dels nous mercats i 

quines debilitats i fortaleses pot tenir LBC dins d’aquests. Per tal de dur a terme 

aquesta anàlisi es farà servir la matriu DAFO, de la mateixa manera que en el capítol 4 

on s’analitzaven els factors interns i externs de LBC en el mercat espanyol. 

Un cop realitzada l’anàlisi i depenent de les amenaces, debilitats, oportunitats i 

fortaleses que es trobin, es podrà definir quin tipus d’estratègia utilitzar; si ofensiva, 

defensiva, d’adaptació o de supervivència. 

5.3.3.3.1. Anàlisi externa: Amenaces i Oportunitats 

Per tal de definir bé l’estratègia, s’hauran d’analitzar doncs les amenaces i oportunitats 

dels dos nous mercats objectiu de LBC: Mèxic i Perú. 

En quant a les amenaces, com a Espanya, s’haurà de tenir en compte el factor de la 

rapidesa de l’evolució de les tecnologies esmentat en l’anterior anàlisi externa. En 

aquest cas d’estudi, on s’està tenint en compte la voluntat de LBC d’entrar a aquests 

dos nous mercats, representarà una amenaça el fet de que tal i com hem vist en 

l’anàlisi de competència, en aquests mercats existeixen empreses competidores molt 

ben posicionades i amb clients fidelitzats. A l’entrar a un nou mercat, l’empresa no és 

coneguda, i per tant això juga a la contra, ja que haurà de guanyar la confiança dels 

clients des de zero. Per últim, no s’ha d’oblidar que estem en una època de crisi 

bastant estesa mundialment, i que és possible que també afecti als recursos dels 

clients potencials als que es vol dirigir LBC. 

De la mateixa manera, existeixen també una sèrie d’oportunitats que ajudaran a 

l’empresa a trobar el seu lloc al mercat. Com passava a Espanya, als països americans 

s’està experimentant també un creixent interès en els mètodes d’aprenentatge amb 

simuladors empresarials. Tot i que com hem comentat, ja hi ha empreses 

competidores ben posicionades, aquest sector és relativament nou també a Amèrica 
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Llatina i això serà quelcom que ajudarà a que sigui més fàcil posicionar-se als nous 

mercats. Per acabar, també és una avantatge per a l’empresa el gran número 

d’universitats i escoles de negoci que existeixen als dos nous mercats.  

5.3.3.3.2. Anàlisi interna: Debilitats i Fortaleses 

Una vegada plantejada l’anàlisi d’oportunitats i amenaces externes, el següent pas és 

estudiar quines són les debilitats i fortaleses internes dels nous mercats. 

Tot i que per l’expansió LBC té intenció de créixer, s’ha de ser conscient de les 

limitacions existents i de que seguirà sent una empresa relativament petita amb menys 

recursos que les competidores. A més, és una empresa amb una sola sèu a Barcelona, 

amb la qual cosa, dur a terme la internacionalització cap a Mèxic i Perú, sense la 

possibilitat de tenir un contacte més directe amb els clients, suposarà una dificultat. 

També s’haurà de tenir en compte que LBC no té gaire experiència en aquests mercats.  

LBC però, té una sèrie de fortaleses que s’han de tenir en compte i potenciar. Per 

començar, és una empresa amb molts anys d’experiència en el sector dels simuladors 

de negoci o empresarials. Una altra fortalesa que fa destacar LBC en els nous mercats 

davant d’alguns competidors, és que aproximadament el 90% dels seus productes són 

en espanyol, ja que prové d’un mercat nacional on la demanda era la mateixa. A part 

d’això, seguirà potenciant els avantatges dels seus productes, com la compra de 

llicència permanent dels productes a un preu molt baix, amb número il·limitat 

d’usuaris i amb la possibilitat de crear simuladors personalitzats. Per acabar, serà una 

petita fortalesa el fet de que LBC ja hagi realitzat algunes vendes a algunes universitats 

de Mèxic i Perú, ja que, tot i no ser una mostra molt significativa, ha derivat en que 

l’empresa tingui coneixements dels nous mercats als que es vol expandir. 
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5.3.3.3.3. Matriu DAFO 

Així doncs, si resumim de forma gràfica tot el que hem exposat en els dos punts 

anteriors obtenim la següent matriu DAFO per als dos nous mercats:  

 

Figura 11: Matriu DAFO de LBC en els nous mercats 

 

 

 

 

 

 

FORTALESES 
 

· Anys d'experiència en el sector 
 

· Llicències permanents a preu 
baix i número d'usuaris il·limitat 
 

· Personalització de productes 
 

· Simuladors 100% en espanyol 

· Experiència anterior esporàdica 
en els nous mercats 

 

DEBILITATS 
 

· Empresa petita 
 

· Empresa amb una sola sèu a 
Barcelona 
 

· Poca experiència en els nous 
merctas  

 

OPORTUNITATS 
 

· Creixent interès en aquestes 
metodologies d'aprenentatge 
 

· Sector de mercat en expansió 
 

· Gran número d'universitats i 
escoles de negoci a Amèrica 
Llatina 

 

AMENACES 
 

· Evolució massa ràpida de les 
tecnologies 
 

· Existència d'empreses 
competidores ben posicionades i 
amb clients fidelitzats 

· Empresa poc coneguda en els 
nous mercats 
 

· La crisi  econòmica 
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5.3.4. Gestió de màrqueting  

Després d’haver realitzat el procés d’anàlisi tant del Macroentorn com del 

Microentorn, el següent pas és elaborar una pla de gestió de màrqueting que s’adapti 

a la voluntat d’internacionalitzar-se de LBC.  

Aquesta estratègia s'haurà d'ajustar a les característiques que presenten els dos 

mercats als quals es dirigeix LBC. Per a dissenyar-la s’haurà de considerar adaptar 

diversos dels elements que formen el màrqueting mix: producte, preu, distribució, 

publicitat i promoció, ja que és poc probable que l'empresa aconsegueixi introduir els 

productes en els nous mercats sense necessitat de cap adaptació.  

5.3.4.1. Adaptació del producte 

Com ja s’ha comentat a la part teòrica d’aquest capítol, quan una empresa 

s’internacionalitza ha de decidir quins són els productes dels que ofereix que tenen 

més possibilitats de venda en el mercat exterior, si tots o només una part. Això és 

degut a que  a vegades l’atractiu d’un producte varia d’un país a un altre, en funció de 

les característiques del mercat. 

Així doncs, si s’analitza el cas de LBC, s’arriba a la conclusió de que tots els productes 

que ofereix, poden ser d’interès pel nou mercat, però que s’hauran de potenciar més 

un que d’altres. 

Per començar, dels 9 productes que té, el simulador Enterprise Decision Management 

no serà el que més interès generi dins dels nous mercats, ja que l’idioma d’aquest 

simulador és l’anglès, i precisament s’internacionalitza cap a països de parla hispana. 

Però degut a que EDM és la versió anglesa del simulador Virtual Enterprise, serà un 

valor afegit per si alguna universitat o empresa multinacional prefereix el producte en 

anglès en lloc d’espanyol. 

En quant a la resta de simuladors, tots poden generar un interès en els clients 

potencials, però degut a que les universitats o escoles de negoci normalment 

s’interessen més per simuladors de caire generalista, per tal de poder formar els 
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alumnes amb una visió global de l’empresa, els simuladors que més es potenciaran 

seran els generalistes.  

Dins d’aquest grup es troben, com s’ha comentat al capítol 2, Virtual Enterprise per 64 

bits, Enterprise Decision Management que és el mateix en anglès, i LBC Business 

Game, que és la versió de 32 bits de VE. Així doncs, es té un simulador generalista que 

pot generar bastant d’interès en les universitats o escoles de negoci, en dos idiomes i 

per aquells centres on encara vagin amb ordinadors de 32 bits, amb la versió 

corresponent per aquests. 

En quant a la resta de simuladors, els sectorials i els conductuals, si es torna enrere i es 

revisa l’anàlisi de l’històric de vendes de LBC, es comprovarà que també generen 

interès. A Mèxic i Perú, s’ofereixen molta varietat d’estudis semblants als que 

s’ofereixen a Espanya, tal i com es pot veure a l’Annex IV, així doncs es pot deduir que 

aquests productes també generaran interès en les noves universitats. 

El que sí es podria plantejar LBC, seria el fet de crear algun altre simulador generalista 

o alguna variant, per tenir més d’una opció, i que els clients potencials tinguessin més 

catàleg d’on escollir. 

L’opció de comprar simuladors personalitzats, se seguirà oferint, ja que és un tipus de 

producte que com s’ha vist, no ofereixen totes les empreses competidores, i és una 

opció que pot atraure a més clients potencials. 

També se seguiran mantenint les característiques de llicència permanent i número 

d’usuaris il·limitat, ja que és el que genera més atractiu dels productes de LBC i és el 

que li dóna un avantatge competitiu en front de les empreses competidores . 
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5.3.4.2. Adaptació del preu  

De la mateixa manera que pot ser necessari adaptar el producte, també és possible 

que sigui necessari adaptar els preus, a l’hora d’entrar a un nou mercat. 

Com s’ha vist en l’anàlisi de competència, LBC ofereix productes a preu molt baix, ja 

que donat que estan totalment desenvolupats i que LBC al ser una empresa petita no 

te gaires despeses, se segueixen generant beneficis.  

Es decideix doncs, que com LBC serà una empresa nova dins d’aquests dos mercats, i 

que una de les avantatges respecte a la seva competència és el preu, i les opcions 

d’oferir la venda d’una llicència permanent i per número d’usuaris il·limitat, es seguirà 

mantenint aquest preu de venda per a l’entrada a aquests dos mercats. 

En el cas dels simuladors personalitzats, el preu variarà i es decidirà en funció de: les 

funcionalitats que demani el client i en el temps que el vulgui obtenir.  

5.3.4.3. Canals de distribució 

En les empreses que volen internacionalitzar-se i que ofereixen productes tangibles, un 

dels aspectes més importants de la gestió de màrqueting per a la internacionalització 

és el canal o canals que s’utilitzaran per a la distribució dels productes als nous països. 

LBC, però, degut a que és una empresa de software, distribueix els seus productes de 

manera telemàtica i, per tant, com que no necessita transportar productes tangibles 

dins dels nous mercats, no necessitarà planificar aquest aspecte de la gestió de 

màrqueting.  

Tot i així, tal i com s’explicarà en l’estratègia d’entrada, LBC crearà una petita sèu a 

cada país, Mèxic i Perú, per tal de rebre clients quan sigui necessari viatjar per tenir 

contacte directe amb ells i des d’allà podrà facilitar productes o complements que 

poguessin ser necessaris en algun cas, de manera tangible, com si fos una via de 

distribució. D’aquesta manera es compensarà aquesta debilitat del DAFO. 
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5.3.4.4. Comunicació: promoció internacional 

Ja que LBC és una empresa amb recursos reduïts, no podrà invertir molt en promoció 

internacional i destinarà els seus recursos a possibles viatges de negocis. 

Tot i així, s’haurà de pensar alguna manera d’arribar a les universitats, per tal de que 

LBC comenci a donar-se a conèixer i a obrir-se portes a noves vendes. Per tant, per tal 

de pal·liar la falta de recursos econòmics, LBC iniciarà una sèrie de campanyes. 

 Campanya de mailing:  

Es dedicaran recursos humans a generar una base de dades amb els contactes 

adequats a qui enviar la informació de LBC, de totes les universitats de Mèxic i Perú 

recollides al llistat de l’Annex IV.  

Seguidament, es crearà un e-mail tipus adaptable a cada universitat, que es pot trobar 

a l’Annex V, on es faci una introducció de qui és LBC, es posi en context, es presentin 

els productes, la web i es proposi la possibilitat de reunir-se telemàticament, per tal 

d’ampliar la informació.  

A continuació es farà una primera ronda d’e-mails a totes les universitats. S’esperarà 

uns dies a possibles respostes i es dedicarà temps a respondre-les i a possibles 

reunions. Com moltes universitats segurament no contestaran, es farà una segona 

ronda de recordatori al cap d’uns dies. 

Per acabar, es començarà la ronda de trucades, per tal d’oferir els productes a les 

universitats via telefònica, que és una manera més directe de comunicar-se amb 

aquestes. 

 Campanya de xarxes socials: 

Avui en dia, és possible fer publicitat sense necessitat d’invertir gaires quantitats de 

diners, gràcies a les xarxes socials. 
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Així doncs, LBC, a part de tenir la seva web oficial, on es podrà trobar tota la 

informació sobre l’empresa, els productes, els antics clients, algunes demostracions 

dels productes i el contacte, tindrà presència a les xarxes socials. 

Avui en dia les xarxes socials amb més impacte a la societat, i en particular als països 

d’Amèrica Llatina, són Facebook, Twitter i Google+, per tant LBC crearà pàgines en 

aquestes tres xarxes i començarà una petita campanya de publicitat a través d’elles. 

5.3.5. Estratègia d’entrada 

Per tal de definir una estratègia d’entrada, es diferenciaran dos aspectes. Un serà el 

tipus d’estratègia i l’altre serà el tipus d’entrada als nous mercats. 

De l’anàlisi DAFO que s’ha fet dins de l’anàlisi del Microentorn, es determinarà el tipus 

d’estratègia a utilitzar en els nous mercats.  Es valorarà doncs, quina de les 4  (ofensiva, 

defensiva, adaptativa, supervivència) s’adapta millor tenint en compte les amenaces, 

oportunitats, debilitats i fortaleses de LBC. 

 Ofensiva: Utilitza les fortaleses de l’empresa per tal d‘aprofitar les oportunitats. 

 Defensiva: Minimitza les amenaces exteriors utilitzant les fortaleses internes. 

 Adaptativa: Busca millorar les debilitats internes aprofitant les oportunitats 

externes. 

 Supervivència: Consisteix en disminuir i neutralitzar les amenaces. 

L’estratègia més realista que es deriva de la matriu DAFO de LBC, és l’estratègia 

ofensiva. Ja que es poden utilitzar les fortaleses per tal d’aprofitar les oportunitats que 

ofereixen els nous mercats. Tant els anys d’experiència en el sector com les 

característiques de venda del producte, poden ser una eina que ajudi a LBC a aprofitar 

les oportunitats, que són el creixent interès en aquest sector i el gran nombre 

d’universitats i escoles de negoci que es troben a Amèrica Llatina. 

En canvi, si s’intentés dur a terme una estratègia defensiva, no seria quelcom fàcil, ja 

que no hi ha manera de relacionar les fortaleses amb les amenaces. Les 

característiques de venda del producte i els anys d’experiència en el sector, no podrien 

pal·liar les amenaces que sofriria LBC dins d’aquests dos mercats. 
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En quant a les altres dues estratègies, la de supervivència no quadra amb uns plans 

d’expansió d’una empresa, si no mes bé al inrevés, i per l’adaptativa, tot i que LBC 

haurà de passar per un procés d’adaptació als nous mercats, no usarà només això com 

a estratègia, ja que les oportunitats no acaben de pal·liar ben bé les debilitats. 

En quant a tipus d’entrada al mercat que s’han presentat a la part teòrica, LBC es 

decantarà per una entrada directa. Per a tal fi, llogarà un petit local a cada país, que 

farà de sèu, on en cas de necessitat podrà rebre clients per tenir contacte directe amb 

ells i des d’allà podrà facilitar productes o complements que poguessin ser necessaris 

en algun cas, de manera tangible. Per tant el tipus d’entrada serà a través d’una xarxa 

comercial al país. 

Com és una empresa de software que no precisa cap tipus de fabricació de productes, 

no es necessita cap lloc de producció, ni empleats als països importadors. A les petites 

sèus del país només hi haurà algú del país exportador, en cas de necessitat. Faran més 

bé de despatxos de reunió.  

Així doncs, Learning in Business Company utilitzarà una estratègia ofensiva amb una 

entrada al mercat directa de tipus xarxa comercial als països de destí. 
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6. CONCLUSIONS I LÍNIES FUTURES 

6.1. Conclusions 

Durant la redacció d’aquest projecte s’ha intentat tractar la informació de manera 

coherent i lògica, així com d’adjuntar el material necessari per tal de facilitar la 

comprensió de la mateixa. 

Dels 3 objectius que es marcaven al principi del projecte, s’han aconseguit complir tots 

i cada un d’ells. Per un cantó, s’ha endinsat al lector al món dels simuladors 

empresarials, a través d’una descripció inicial i de les referències contínues als 

mateixos durant el transcurs del projecte. 

D’altra banda, s’ha introduït al lector a tots els conceptes bàsics i aspectes que s’han 

de tenir en compte a l’hora d’analitzar un nou mercat i de definir un pla d’expansió 

d’una empresa, començant cada capítol amb una teorització de tot el que es tractaria 

al mateix. 

Per acabar s’ha assolit el principal objectiu d’analitzar nous mercats i triar quins serien 

els més idonis per començar amb el procés d’internacionalització de Learning in 

Business Company, a la vegada que s’ha definit la nova estratègia de màrqueting i 

d’entrada del pla d’internacionalització de la mateixa. 

Un cop finalitzat aquest projecte, s’ha pogut comprovar el que ja s’intuïa al principi del 

mateix: internacionalitzar-se pot ser quelcom molt atractiu i productiu per una 

empresa, però per dur a terme el procés primer s’ha de destinar molts recursos, molt 

temps i molta paciència a realitzar un pla que pugui resultar en una estratègia 

d’entrada d’èxit als nous mercats. 
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6.2. Línies futures 

Tot seguit s’exposa una sèrie d’idees que han sorgit durant la redacció d’aquest 

projecte i que podrien aplicar-se com a possibles línies de projecte futures:  

 La primera, seria la d’aplicar les estratègies d’internacionalització que es 

descriuen en el present projecte i analitzar quins són els resultats, per tal 

d’anar adaptant el pla i millorar-lo. 

  

 Després d’haver vist com es realitza el primer procés d’internacionalització 

d’una empresa petita, es podria seguir amb un pla d’ampliació del procés a 

nous mercats, per tal d’arribar a més indrets del món. 

 

 Elaborar un pla d’acció de creixement de l’empresa en qüestió, canviant 

finalment l’estructura jurídica de la mateixa a una societat. 

 

 Per últim, es podria portar a terme un projecte de racionalització de l’empresa, 

és a dir, buscar els mètodes i la manera de fer que l’empresa fos més efectiva, 

amb mètodes com per exemple el benchmarking.  
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Guia TRÀMITS i FORMES JURÍDIQUES 

8.1. ANNEX I: Guia de tràmits i forma jurídica d’una empresa de treball autònom 
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Resum 

Quadre resum 

Forma jurídica 
Factor 

fonamental 
Núm. socis 

mínim 
Responsabilitat 

Capital 
mínim 

Fiscalitat 
directe 

Societat 
Cooperativa 

(Cooperativa) 
Treball 3 

Limitada o Il·limitada 
(segons s’estableixi en 

estatuts) 
3.000€ 

Impost de 
societats amb 

reducció 

Societat Limitada 
Laboral (SLL) 

Treball/Capital 3 Limitada 3.005,06€ 
Impost de 
societats 

Societat Anònima 
Laboral (SAL) 

Capital 3 Limitada 60.121,21€ 
Impost de 
societats 

Treball Autònom Treball 1 Il·limitada -- IRPF 

Societat Civil 
Privada (SCP) 

Treball 2 Il·limitada 
No hi ha 
mínim 

establert 
IRPF 

Societat Limitada 
(SL) 

Capital 1 Limitada 3.005,06€ 
Impost de 
societats 

Societat Limitada 
Nova Empresa 

(SLNE) 
Capital 1 Limitada 3.012€ 

Impost de 
societats 

Societat Anònima 
(SA) 

Capital 1 Limitada 60.121,21€ 
Impost de 
societats 

Comunitat de Béns Capital 2 Il·limitada Bé comú IRPF 

Cooperatives _____________________________________________________________________ 3 

Societat Limitada Laboral __________________________________________________________ 13 

Societat Anònima Laboral __________________________________________________________ 22 

Treball autònom __________________________________________________________________ 31 

Societat civil particular _____________________________________________________________ 36 

Societat Limitada _________________________________________________________________ 42 

Societat Limitada Nova Empresa _____________________________________________________ 50 

Societat Anònima _________________________________________________________________ 58 

Comunitat de Béns _______________________________________________________________ 66 

Annexes ________________________________________________________________________ 72 
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4. Treball autònom

Definició: 

L'empresari o empresària individual, popularment conegut com treballador/a autònom/a, és la persona 
física que realitza en nom propi una activitat econòmica (comercial, industrial o professional) amb finalitat 
de lucre i de forma habitual. L'activitat empresarial adoptarà el nom de la persona física titular del negoci, 
encara que és possible actuar amb un nom comercial. 

Característiques: 

Segons el Codi Civil, es considera empresari o empresària individual (comerciant) a qui reuneix les 
condicions següents: 
1. Capacitat legal: cal ser major d'edat (o menor emancipat) i tenir la lliure disposició dels seus béns
2. Habitualitat: els actes empresarials aïllats no impliquen la condició d'empresari o empresària individual
3. Actuar en nom propi, assumint drets i obligacions derivats de l'activitat empresarial

Trets Diferencials: 

- És la forma més senzilla i econòmica de dur a terme una activitat empresarial, ja que no requereix un 
procés previ de constitució. 

- La responsabilitat s'estén a tot el seu patrimoni personal i és il·limitada. En cas de matrimoni, els béns 
del cònjuge poden quedar afectats si l'empresari/a està casat/da en règim de societat de guanys. A 
Catalunya el règim econòmic del matrimoni és el de separació de béns, per tant els deutes del 
cònjuge empresari/a no afectaran als béns de l'altre. 

- Si el volum del benefici és important, pot estar sotmès a tipus impositius elevats: les societats tributen 
a un tipus fix sobre els beneficis (aproximadament entre 25-30%), els empresaris/es individuals 
tributen per l'IRPF que aplica un tipus progressiu (aproximadament 24-43%). 

Normativa: 

Llei 20/2007, de 11 de Juliol, del Estatut del Treball Autònom regula els drets i garanties d'aquest 
col·lectiu. Aquesta Llei estableix un decàleg de drets i deures dels treballadors autònoms (l'obligatorietat 
de subscriure la cobertura d'incapacitat temporal de contingències comunes, el reconeixement de la figura 
del treballador/a autònom/a econòmicament dependent etc.) 
DECRET 18/2010, de 23 de febrer, d'aplicació a Catalunya de l'Estatut del treball autònom. 
A banda d'aquesta legislació, existeix gran normativa no específica amb previsions aplicables al treball 
autònom. 
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Tràmits a seguir 

Treball Autònom 
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Necessites Local? (veure Annex 1) 

Tràmits d'obertura i llicències 

L'Ajuntament del municipi on instal·lem el nostre negoci ens ha d'autoritzar a realitzar l'activitat, sinó no 
donem compliment a la normativa vigent. Per conèixer quina mena de tràmit (comunicat, llicència o 
autorització) cal demanar per iniciar una nova activitat comercial o crear una nova instal·lació al vostre 
municipi, cal que us dirigiu al Departament d'Urbanisme del vostre Ajuntament. Feu aquest tràmit abans 
d'adquirir o llogar el local comercial per tal de tenir la màxima informació sobre els diferents tràmits i 
costos que us suposarà. 

Cost aproximat: En funció del tipus de llicència que demanin per la vostre activitat. 

Durada: Segons el tipus d'activitat que desenvolupem. 

Dirigir-se a: Secció de Llicències d'Activitat de l'Ajuntament on ens volem instal·lar. 

Més informació: Si es produeix l'adquisició del local on desenvolupareu l'activitat, abans s'ha de 
comprovar que estigui lliure de càrregues, per això es pot demanar informació al Registre de la Propietat 
corresponent. http://www.registradores.org/  

Opcional => Tràmit administratiu de constitució de forma telemàtica de la constitució de 

l’Empresari/a Individual (veure Annex 2) 

Declaració prèvia d'inici d'activitat i sol·licitud CIF provisional o definitiu 

Es pot demanar el CIF provisional abans d’iniciar l’activitat efectivament (començar a facturar) o si ja es té 
previst començar l’activitat es pot demanar el CIF definitiu. En el cas de les persones físiques que es 
constitueixen en empresaris/àries individuals, el CIF coincideix amb el NIF particular. 

Si hem de rebre factures a nom de l’empresa abans de l’inici de l’activitat, hem de sol·licitar l’alta prèvia a 
l’inici de l’activitat marcant la casella 504 a la declaració censal (model 037), així tenim la possibilitat de 
deduir les despeses que genera el nostre negoci prèvies a l’inici de l’activitat (emetre factures).  

Cost aproximat: El cost de l'imprès, però és possible descarregar-lo gratuïtament.  

Durada: El mateix dia de presentació de la declaració es fa lliurament d’una targeta fiscal. 

Dirigir-se a: Aquest tràmit s’ha de fer presencialment. A l'administració d'Hisenda que correspon per 
domicili. Delegacions i Administracions 

Documentació: Imprès normalitzat Model 037. DNI o NIE original i fotocòpia del mateix. 

Més informació: Del tràmit 
S’ha de fer abans de l’inici de l’activitat (començar a facturar). 

Declaració censal d'alta d’activitat 

Inscripció al cens de l'Agència Tributària, obligatori per exercir una activitat empresarial, professional o 
artística. L'alta d'IAE d’una persona física està integrada pel model 037 (declaració censal simplificada), 
així comuniquem a Hisenda la data d'alta d'activitat i l'activitat que desenvoluparem a partir d'aquell 
moment. 

Cost aproximat: El cost de l'imprès, però és possible descarregar-lo gratuïtament. 
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Durada: El mateix moment. 

Dirigir-se a: Aquest tràmit es pot fer presencialment o telemàticament si es té firma digital. A 
l'administració d'Hisenda que correspon per domicili. Delegacions i Administracions o a l’ajuntament del 
municipi on es desenvoluparà l’activitat principal.  

Documentació: Imprès normalitzat Model 037. Original i còpia del DNI o NIE. 

Més informació: Del tràmit. 
Les persones físiques estan exemptes de pagar l’IAE. Igualment s’ha de comunicar l’alta. 
Aquest tràmit també es pot fer en el moment de sol·licitar el CIF provisional. 

Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social i altes equip promotor i treballadors/res 

Tota persona física per compte de la qual vagin a treballar persones incloses en el Règim General de la 
Seguretat Social, s’haurà d’inscriure com a “empresa” a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
Es tracta d’un acte administratiu pel qual la TGSS assigna a l’empresari/a un número (Codi de Compte de 
Cotització) que identifica i controla les seves obligacions davant el sistema de la Seguretat Social. 

Cost aproximat: Sense cost. 

Durada: Al moment. 
Abans de l’inici de l’activitat empresarial. 

Dirigir-se a: Tresoreria de la Seguretat Social corresponent al domicili social de l'empresa. Oficines. 

Documentació: 
*Hi ha diversos impresos que caldrà emplenar segons la situació de la societat:
- El TA6 és el model per fer l’alta de l’empresa a la Seguretat Social i l’obtenció del primer CCC. 
- El TA7 és per fer variació de dades del CCC o bé una nova alta o baixa de CCC 
- El TA2 és el model per fer altes, baixes o variacions de treballadors per compte aliè al règim general 
- El TA521 és el model per fer altes, baixes o variacions de persones sòcies al règim d’autònoms 
*Documentació corresponent al sistema de cobertura de riscos d’accidents de treball i malaltia
professional, indicant si opta per una Mútua patronal o per l’INSS. 
*DNI o NIE i poders que acreditin la representació de la persona que tramita el TA6. Original i còpia.
*Alta de les persones treballadores: model TA.2 i cartilla de la Seguretat Social. En cas d’afiliar-se per
primera vegada, model TA.1 per duplicat. 
*DNI o NIE i cartilla d’assistència sanitària de les persones treballadores per compte aliena. Còpia.

Observacions: L’enquadrament a al Seguretat Social, com a norma general és: 
- Règim General: per les persones empleades que no siguin familiars fins a 2on grau de la persona 

titular de l’activitat 
- Règim Especial Autònoms: persones titulars de l’activitat i familiars fins a 2on grau 

Comunicació d'obertura del centre de treball 

Els empresaris i empresàries han d’indicar on es troba el seu centre de treball, i caldrà comunicar-ho al 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. S'entén per Centre de Treball el que 
constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir que crea o fabrica un objecte o que presta un servei, 
que té una organització específica, tant de béns com de persones. En general, és centre de treball cada 
lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina. L'obligació de comunicar l'obertura 
del centre de treball correspon a l'empresari/a, sigui quina sigui l'activitat que s'hi duu a terme.  

Cost aproximat: Sense cost. 
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https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Delegaciones_y_Administraciones/Cataluna/Cataluna.shtml
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/037/mod037_multidioma.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Modelos_formularios/modelo_037.shtml
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?Comu=C&loc=1&Cod=C&Cod_Centro=1&Ini=0&Org=S
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/index.htm
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48534.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48534.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/index.htm
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Durada: Al moment. 
La comunicació s’ha de fer durant els 30 dies següents a l’obertura d’un centre de treball o a la represa de 
l’activitat, un cop acabades les alteracions, ampliacions o transformacions d’importància. 

Dirigir-se a: Per Internet si es té certificat digital o bé als serveis territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació corresponents a l’àmbit geogràfic on s’ubiqui el centre de treball afectat per la comunicació. 
Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació o Oficines de Gestió Empresarial  

Documentació: Imprès sol·licitud. 
Si s’hi fan obres de construcció, cal adjuntar el pla de seguretat i salut en el treball i la documentació 
d’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball en fase d’execució feta pel coordinador de seguretat. 
Si es tracta d’activitats amb incidència ambiental (sotmeses al règim d’autorització, llicència o comunicació 
ambiental), cal aportar el projecte tècnic i la memòria descriptiva de les característiques d’aquesta 
activitat. 

Més informació: Oficina Virtual Tràmits 
Han de realitzar aquest tràmit tant les empreses de nova creació, com les que es trobin en qualsevol 
d'aquests supòsits: obertura de nou centre de treball, canvi d'activitat, trasllat de l'activitat. 

Obtenció llibre de visites 

Els empresaris i empresàries, encara que no tinguin personal treballador per compte aliè i 
independentment del règim de Seguretat Social que s’hi apliqui, han de tenir un Llibre de visites de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, a disposició permanent del personal funcionari de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social i del personal funcionari tècnic habilitat per a les actuacions comprovadores en 
matèria de prevenció de riscos laborals.  

Cost aproximat: Sense cost. 

Dirigir-se a: Inspeccions Provincials de Treball i Seguretat Social a Catalunya: 
Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311, T.934.013.000 
Girona, Migdia, 50, T.972.942.310 
Lleida, Riu Besòs, 2, T.973.216.380 
Tarragona, Cardenal Vidal i Barraquer, 20, T.977.233.714 

Documentació: Llibre oficial que es compra a llibreries especialitzades o també pot ser electrònic i 
qualsevol document que acrediti l’activitat de l’empresa (per exemple, la comunicació d’obertura del centre 
de treball). 

Més informació: Catàleg de Serveis de la Generalitat 
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http://www10.gencat.net/sac/AppJava/adreces.jsp?tema=Treball&subTema=Serveis+Territorials+del+Departament+d%27Empresa+i+Ocupaci%F3&codi=89
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http://dti.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NSST-009-09
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http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=17935
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=12521
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Annex 1 - Necessites local? 

Consulta al Registre de la Propietat 

La finalitat d’aquesta consulta és obtenir informació sobre la situació jurídica d’una determinada finca. Hi 
ha dos formes de fer la consulta. 

- Sol·licitud de nota simple informativa: ens proporciona informació breu i concisa, sobre la situació 
jurídica d’una finca (breu descripció, propietari i càrregues). 

- Sol·licitud de certificació registral: a més de proporcionar-nos la informació abans esmentada fa 
fe en judici i fora d’ell del contingut dels assentaments registrals. 

Aquesta informació es pot obtenir presencialment o bé a través d’Internet al Registre de la Propietat que 
correspongui el municipi. http://www.registradores.org/  

Consulta a Urbanisme 

A partir del plànol d’afectació urbanística, podem veure si la finca en qüestió i les que pugui haver-hi al 
voltant estan afectades per un pla urbanístic. 

Per accedir a aquesta informació s’ha de contactar amb la Gerència del Cadastre o Punt d’informació 
Cadastral que correspongui. http://www.catastro.meh.es/ o al telèfon 902.373.635. 

Consulta als serveis tècnics de l’Ajuntament corresponent 

Amb independència del tràmit de sol·licitud de les llicències corresponents, és recomanable demanar 
prèviament informació puntual que pugui condicionar la compra/lloguer de l’immoble. 

Sol·licitud d’informació sobre subministrament 

Per tal de saber si s’està al corrent de pagaments pel que fa als subministres, es recomana demanar bé 
l’últim rebut pagat o bé posar-se en contacte amb la companyia corresponent per tal que faciliti aquesta 
informació. 

Sol·licitud d’informació sobre l’estat de deutes amb la comunitat de propietaris 

És important saber en el cas d’adquisició de l’immoble si hi ha cap deute pendent amb la comunitat. Per 
aquesta raó es recomana posar-se en contacte amb l’administrador de la finca concret. 
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Annex 2 - Tràmit administratiu de constitució de forma telemàtica d’Empresari/a 
Individual, de Societat Limitada (SL) i de Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) 

Actualment a Catalunya només pot tramitar-se telemàticament l’Empresari/a Individual, la SL (Societat 
Limitada) i la SLNE (Societat Limitada Nova Empresa); la tramitació telemàtica implica un doble estalvi per 
l'emprenedor/a: de temps i diners, ja que tots els tràmits de constitució es realitzen on-line i per tant no 
genera despeses de gestió. 

Es tramita ens els punts PAIT, Punt d'Assessorament i Inici de Tramitació, que tenen una doble finalitat: 
- Informar i assessorar als emprenedors/es en la definició i tramitació telemàtica de l’Empresari/a 

Individual, de la SL i de la SLNE 
- Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la l’Empresari/a Individual, de la SL i de la SLNE a 

través del DUE (Document Únic Electrònic), que és el document on constaran totes del dades 
relatives a la constitució i activitat de la societat. 

Al punt PAIT es gestiona telemàticament tot el necessari per a la constitució, es reserva cita amb un notari 
per l'atorgament de l'escriptura de constitució i s'informen totes les dades requerides per procedir a l'alta a 
Hisenda, a la Seguretat Social i inclús a l'Agència de Protecció de Dades. Els tràmits amb el Registre 
Mercantil i els tràmits amb la Delegació de Treball i Seguretat Social (obertura de centre de treball i llibres 
de visita) els gestiona directament l’interessat/da. 

Cost aproximat: la despesa econòmica associada al tràmit de constitució és variable en funció del tipus de 
societat triada, del capital social de constitució i del pagament a efectuar al notari pels diferents 
conceptes. 

Durada: S'ha de demanar cita prèvia al 012 o a la xarxa OGE. El tràmit a fer constar totes les dades al 
DUE té una durada aproximada entre 1h-2h. 

Dirigir-se a: Troba el teu PAIT més proper a l’OGE 

Documentació: 
- Empresari/a individual o Autònom/a Formulari 

- Societat Limitada Formulari 
- Societat Limitada Nova Empresa Formulari 

Més informació: Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o Circe 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/oge/menuitem.dbc65a03b7a3de3356159f10b0c0e1a0/?vgnextoid=568955ef7535b210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=568955ef7535b210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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http://www20.gencat.cat/portal/site/oge/menuitem.74dd359ef995e92556159f10b0c0e1a0/?vgnextoid=1d6679cd76bab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1d6679cd76bab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/oge/menuitem.54fbc3e1ed6b0d3356159f10b0c0e1a0/?vgnextoid=bfc579cd76bab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bfc579cd76bab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Articulo.aspx?titulo=que_es
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Tràmits a seguir 
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Annex 3 – Altres aspectes a tenir en compte 

Registre de nom comercial, marques i patents 

En cas d’us de patents, marques, models i dissenys industrials, noms comercial, es convenient procedir a 
la seva corresponent inscripció abans de constituir la societat. 

Informació a: Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya vetllarà per assegurar l’exactitud i 

fidelitat d’aquesta informació i de les dades contingudes. 

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya no acceptarà sota cap 

circumstància cap responsabilitat per pèrdues, danys o perjudicis o d’altres decisions empresarials 

basades en dades o informacions que es puguin extreure d’aquesta guia. 
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8.2. ANNEX II: Captures simuladors de LBC  

En aquest annex es poden trobar un recull de captures de pantalla d’alguns dels 

simuladors empresarials que ofereix LBC, per tal de que la persona interessada pugui 

fer-se una idea de quin aspecte tenen. 

1. Virtual Enterprise  

 

Figura 1: Pantalla principal de Virtual Enterprise 

 

Figura 2: Pantalla de productes del primer període  
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Figura 3: Pantalla de la previsió de la producció del segon període 

 

Figura 4: Pantalla de contractes i acomiadaments del segon període 
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Figura 5: Pantalla del balanç del segon període 
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2. LBC Business Game 

 

 

 

Figura 6: Pantalla de l'equip directiu que es tria 

 

 

Figura 7: Pantalla de decisió  de la publicitat 
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Figura 8: Pantalla d'evolució de ventes 

 

Figura 9: Pantalla de les zones de ventes 
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Figura 10: Pantalla del llibre diari de comptabilitat 

 

Figura 11: Pantalla de l'evolució dels ingressos de ventes 
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3. SimBanca 

 

Figura 12: Pantalla del menú principal 

 

Figura 13: Pantalla de Macroentorn 
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Figura 14: Pantalla de Microentorn 

 

Figura 15: Pantalla de l'oficina 
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Figura 16: Pantalla de decisions pendents 

 

Figura 17: Pantalla de quota de mercat per productes 
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4. Proman 

 

Figura 18: Pantalla principal de Proman 

 

Figura 19: Pantalla del menú principal 
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Figura 20: Formulari d'accés al simulador 

 

Figura 21: Pantalla de presa de decisió 
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Figura 23: Pantalla d'estadístiques i puntuació finals 

Figura 22: Pantalla de la puntuació final 
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5. Best Logistics 

 

Figura 24: Pantalla menú principal 

 

Figura 25: Pantalla de presa de decisió 
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Figura 26: Pantalla amb la documentació teòrica 

 

Figura 27: Pantalla amb els resultats finals 

 

 

138 



Universitats País Obser. Cursos Link

 IAE Business School AR Buenos Aires Master en Dirección de Empresas (MBA) + Doctorado Dirección de 
Empresas + Executive MBA

http://www.iae.edu.ar/pi/areas/Paginas/Oper_y_Tec.asp
x

(UCA) Escula de Negocios AR Buenos Aires MBA (Master en Administración de Empresas)
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/esc

uela-de-negocios/

Business School (UBA) AR Buenos Aires MBA (Master en Administración de Empresas) + MBA + Programa Ejecutivo 
Gestión de Operaciones

http://home.econ.uba.ar/economicas/

ICDA AR Córdoba MBA +  Programa ejecutivo de logística integral http://icda.uccor.edu.ar/mba_programa

Uade Business School AR Buenos Aires MBA Ejecutivo - Maestría en Dirección de Empresas + Curso de Posgrado 
en Dirección de Empresas + Curso de Posgrado en Logística

http://www.uade.edu.ar/posgrados/ubs

Universidad de San Andrés - Departamento de Administración AR Victoria MBA /  MBA modular http://www.udesa.edu.ar/
Universidad Torcuato Di Tella (Utdt) Escuela De Negocios AR Buenos Aires LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS + MBA/ Executive MBA http://www.utdt.edu/

Universidad Del Cema (Ucema) Departamento De Dirección De Empresas AR Buenos Aires MBA+ executive MBA + Doctorado en dirección d'empresas http://www.cema.edu.ar/

Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Economicas AR Córdoba Project Management + Modelos de Optimización en la Gestión de 
Operaciones + Modelos de Simulación en la Gestión de Operaciones

http://portal.eco.unc.edu.ar/

ITBA - Instituto Tecnologico de Buenos Aires - Escuela Administración & Tecnología AR Buenos Aires
Especialización en Gestión de Logística Integrada + Planificación Integrada 

de Ventas y Operaciones + Modelos de Simulación en la Gestión de 
Operaciones + Modelos de Optimización en la Gestión de Operaciones

http://www.itba.edu.ar/

Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA) AR Ciudad de Rosario ogramas Ejecutivos + Programas de Formación Gerencial + In Company + Alum http://ideared.org/contenido/265/iquest-que-es-la-
escuela-de-negocios

Universidad Católica Boliviana - Escuela de la Producción y la Competitividad BO La Paz Maestria enadministración de empresas (gerencia operativa) + MBA-
PYMES ( gerencia operativa) + 

http://www.epc-ucb.edu.bo/website/index.php

Universidad Mayor De San Simón Facultad De Ciencias Económicas BO Cochabamba http://www.fce.umss.edu.bo/

FGV - EAESP São Paulo Business Administration School BR Sao Paulo
Departamento de Operaciones de Producción y Administración Industrial + 
Curs Hacer negocios en Brasil (operacions a brasil) +Máster Profesional en 

Dirección de Empresas(MPA) + (MBA) 
http://www.fgv.br/eaesp

COPPEAD- UFRJ - The Graduate School of Business BR Rio de Janeiro Màster Finanzas y Control de Gestión (Area d'operacions i logistica) http://www.coppead.ufrj.br/

Fundação Dom Cabral BR Nova Lima Executive MBA + Estrategia en las Cadenas de Suministro + Programa 
Personalizado: Centrarse en la Cadena de Suministro

http://www.fdc.org.br/

FEA-USP - Universidade de São Paulo Faculdade de Economia Administração e Contabilidade BR Sao Paulo Gestión, Assignatura d'operacions present en diferents cursos no especifica 
quins . Amb uns 8 professors en aquesta area

http://www.ead.fea.usp.br/

BSP - Business School São Paulo BR Sao Paulo Master Supply Chain Management + Gestio de projectes + Master em 
Gestão de Negócios Internacionais + MBA + International MBA

http://www.bsp.edu.br

INSPER São Paulo BR Sao Paulo Máster Profesional en Dirección de Empresas + Pós-graduação em 
Administração

http://www.insper.edu.br/?gclid=CNn8m7WG-
b0CFWjKtAodFkYAtg

Fgv-Ebape Escola Brasileira De Administraçao Publica E De Empresas BR Rio de Janeiro Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas + Master internacional 
en gestion

http://www.fgv.br/ebape

Faculdade FIA de Administração de Negocios BR Sao Paulo
MBA+ Mestrado Profissional em Gestão de Negócios + Directores de 
Posgrado de Operaciones de Negocios + Directores de Posgrado de 

Operaciones de Negocios
http://www.fia.com.br/

EA - Escola de Administraçao do Rio Grande do Sul - UFRGS BR Porto Alegre  Especialização em Gestão Empresarial +  MBA + Maestria i doctorado en 
administración

http://www.ppga.ufrgs.br/

Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Administración CL Santiago Diplomado en Gestión de Operaciones y Logística + MBA-UC, Master of 
Business Administration

http://escueladeadministracion.uc.cl/

ESE Business School - Universidad de Los Andes CL Santiago Executive MBA+ AMP  Avanced Managment Program + PADE  Senior 
Managment Program + PDE Programa de Desarrollo de empresarios

http://www.ese.cl/

University of Chile - Graduate School of Business and Economics, Faculty of Economics and Business, CL Santiago Màster en Gestió i direcció de l'empresa + MBA+ http://www.fen.uchile.cl/

Universidad Adolfo Ibañez Business School CL Santiago Ph.D. en Management + executive MBA + avanced MBA + Master en 
Gestión de Negocios

http://www.uai.cl/facultades-y-carreras/escuela-de-
negocios

Universidad de Santiago de Chile - Facultad de Administración y Economía CL Santiago Magíster en Administración y Dirección de Empresas +  Doctorado en 
Ciencias de la Administración

http://www.fae.usach.cl/

Universidad Católica de Valparaiso - Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas CL Valparaiso

Magister en Dirección de Empresas-MBA + Magíster en Ingeniería 
Industrial, menciones: Gestión, Logística, Investigación de Operaciones, 

Gestión de Activos y Confiabilidad Operacional + Magíster en Ingeniería de 
Sistemas Logísticos

http://www.ucv.cl/

Universidad Alberto Hurtado - Facultad de Economía y Negocios CL Santiago MBA – Magíster en Administración de Empresas + Diplomado en Gestión 
de Proyectos en Logística y Operaciones +

http://www.uahurtado.cl/

Escuela de Gestión Europea (€GEU BUSINESS SCHOOL) CL Santiago Doctorados + MBA + Másters en especialidades http://www.egeu.cl/

Universidad Andrés Bello CL Santiago, Viña del Mar y Concepción

Ingeniería en Administración Hotelera Internacional
Contador Auditor 

Ingeniería Comercial
Ingeniería en Administración de Empresas 

Ingeniería en Turismo y Hotelería

http://www.unab.cl/admision/carreras/santiago/
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http://www.iae.edu.ar/pi/areas/Paginas/Oper_y_Tec.aspx
http://www.iae.edu.ar/pi/areas/Paginas/Oper_y_Tec.aspx
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/escuela-de-negocios/
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/escuela-de-negocios/
http://home.econ.uba.ar/economicas/
http://icda.uccor.edu.ar/mba_programa
http://www.uade.edu.ar/posgrados/ubs
http://www.udesa.edu.ar/
http://www.utdt.edu/
http://www.cema.edu.ar/
http://portal.eco.unc.edu.ar/
http://www.itba.edu.ar/
http://www.epc-ucb.edu.bo/website/index.php
http://www.fce.umss.edu.bo/
http://www.fgv.br/eaesp
http://www.coppead.ufrj.br/
http://www.fdc.org.br/
http://www.ead.fea.usp.br/
http://www.bsp.edu.br/
http://www.insper.edu.br/?gclid=CNn8m7WG-b0CFWjKtAodFkYAtg
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http://www.fgv.br/ebape
http://www.fia.com.br/
http://www.ppga.ufrgs.br/
http://escueladeadministracion.uc.cl/
http://www.ese.cl/
http://www.fen.uchile.cl/
http://www.uai.cl/facultades-y-carreras/escuela-de-negocios
http://www.uai.cl/facultades-y-carreras/escuela-de-negocios
http://www.fae.usach.cl/
http://www.ucv.cl/
http://www.uahurtado.cl/


Universidad Gabriela Mistral CL Santiago y Puerto Varas

Ingeniería Comercial
Ingeniería de Ejecución Web Manager

Administración de Empresas
Administración de Empresas Mención Marketing Digital Ingeniería de 

Ejecución en Administración de Empresas (v)
Contador Auditor                                                       Master of Business 

Administration, MBA-UGM
Magíster en Dirección Estratégica de Personas, MDEP

http://www.ugm.cl/carreras/facultad-de-economia-y-
administracion/

Universidad de las Américas  CL Santiago, Viña del Mar y Concepción
Ingeniería Comercial

Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas
Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas

http://www.ingenieria-udla.cl/

Universidad Talca de Chile CL Talca, Santiago y otros campus

Contador Público y Auditor                                      TÍTULO PROFESIONAL: 
INGENIERO COMERCIAL

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

http://www.utalca.cl/link.cgi//CarrerasPregrado/2114

Universidad de los Andes - School of Management CO Bogota MBA + Master in business admistration http://administracion.uniandes.edu.co/
Pontificia Universidad Javeriana Facultad De Ciencias Económicas Y Administrativas CO Bogota Maestría Administración MBA http://www.javeriana.edu.co/fcea/

Universidad Externado de Colombia -Facultad de Administración de Empresas CO Bogota Doctorado en Administración + Maestriaen admistración d'empresas http://www.uexternado.edu.co
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Económicas CO Bogota Administración de Empresas http://www.unal.edu.co

Universidad Eafit Escuela De Administración CO Medellin Administración de Negocios +  Administración - MBA +  DhP Administración 
+

http://www.eafit.edu.co/

Universidad De Antioquia Facultad De Ciencias Económicas CO Medellin Maestria en Adminstración (investigación i profundizacion) http://economicas.udea.edu.co/
Universidad del Pacífico Escuela de Negocios EC Quito http://www.upacifico.edu.ec

Espol - Escuela Superior Politecnica Del Litoral Espae - Escuela De Postgrado En Administración De Empresas EC Guayaquil Maestría en Administración de Empresas MBA/ http://www.espae.espol.edu.ec/
Universidad Anáhuac México Norte - Facultad de Economía y Negocios MX Ciutat de Mèxic Anáhuac MBA ( apartatd'operacions) http://pegaso.anahuac.mx/economia/

IPADE Business School MX Ciutat de Mèxic Cursos alta dirección  AD, AD2, D1 (amb areas academiques de direcció 
d'operacions, i de control d'informació directiva) + MBA + executive MBA

http://www.ipade.mx/Pages/Inicio.aspx

ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México MX Ciutat de Mèxic Departament d'operacions, més assignatures comuns de logistica, 
operacions, supply chain(masters economia) + executive MBA

http://www.itam.mx/es/index.php

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Facultad de Contaduría y Administración (FCAUNAM) MX Ciutat de Mèxic Especialización en Alta Dirección. + Màster Administración de Negocios 
Internacionales +  Màster Administración d'Organitzacions

http://www.fca.unam.mx/

Universidad Iberoamericana MX Ciutat de Mèxic Maestría en administración ( part d'operacions) http://www.ibero.mx/
Universidad de Monterrey - UDEM Business School MX Monterrey Maestría en Administración de Empresas http://www.udem.edu.mx/Esp/Paginas/default.aspx

Universidad de Guadalajara - CUCEA Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas MX Guadalajara Maestría en Dirección de negocios, MBA + http://www.cucea.udg.mx/

Universidad Anáhuac México Sur - Facultad de Negocios MX Ciutat de Mèxic Maestría en Logística + Maestría en Logística y Comercio Int. + MBA 
(direcció empresa)

http://ols.uas.mx/fen/facultad/

Universidad De Las Américas (Udla) Puebla - Escuela De Negocios Y Economia MX Ciutat de Mèxic Màster Administració empreses MBA + Màster administració de producció http://www.udlap.mx/ofertaacademica/mapaoferta.aspx

EGADE Business School - Tecnologico de Monterrey MX Monterrey / 3 centres Master in Manufacturing Management + Master International Bussines 
(Operations Management) + MBA+ executive MBA

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/EBS/EGADE+B
usiness+School/Home?cache=none

ITESO MX Guadalajara MBA + Internacional MBA http://www.posgrados.iteso.mx/

Universida Regiomontana MX Monterrey Postgrau Logística + Maestría en administración
http://www.ur.mx/Default.aspx?alias=www.ur.mx/facce

a

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás
Instituto Politécnico Nacional

MX México D.F.

Contador Público (CP) 
Licenciatura en Relaciones Comerciales (LRC) 

Licenciatura en Negocios Internacionales (LNI)
Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial 

http://www.escasto.ipn.mx/Paginas/inicio.aspx

Universidad del Valle de México (Grupo Laureate) MX México i varis campus més Licenciaturas en administración de empresas + MBA + Dirección de 
empresas + etc  

http://www.uvmmexico.mx/licenciaturas-ejecutivas

Universidad Tecnológica de Máxico MX México D.F.

Contaduría Pública
Contaduría Pública con Énfasis en Derecho Fiscal

Contaduría Pública y Finanzas
Economía
Finanzas

Negocios Internacionales                                     Finanzas                                                               
Marketing

http://www.unitec.mx/

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Instituto de Ciencias Económico Administrativas de UAHE) MX Hidalgo
Administración+Comercio 

Exterior+Contaduría+Economía+Turismo+Mercadotecnia+Gastronomía+Ge
stión Tecnológica

http://www.uaeh.edu.mx/

Universidad Autónoma de Baja California – Campus Ensenada, Mexicali, Tijuana MX Ensenada, Mexicali, Tijuana Licenciatura en administración de empresa + contaduría
http://www.uabc.mx/formacionbasica/guiac/ensenada/h

istoria_ing_neg_ens.htm
Universidad Politécnica de Tulancingo MX Hidalgo Lic. en Administración y Gestión de PYMES + Lic. en Negocios Internacionales http://www.upt.edu.mx/#

Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital MX Hidalgo  Desarrollo Empresarial de Proyectos + Comercio Internacional http://www.utvm.edu.mx/

Universidad de Colima MX Colima Contabilidad y Administración+Comercio Exterior+Contabilidad y 
Administración+Economía

http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgd/pregrad
o/escuelas.html

Universidad Tecnológica de Puebla MX Puerto de México Ingeniería en Desarrollo e Innovación de Empresas http://www.utpuebla.edu.mx/programas-ingenieria
Universidad Politécnica de Durango MX Durango Lic. en Administración y Gestión de PyMES http://www.unipolidgo.edu.mx/?page_id=36

Universidad Tecnológica de Tulancingo MX Hidalgo Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial + Licenciatura en 
Contaduría

http://www.utec-tgo.edu.mx/

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla MX Puebla Licenciatura en comercio internacional + Lic. Administración de empresas + 
Licenciatura en economía + Lic. en Finanzas

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/fa
cultad_de_economia_1

Instituto Tecnológico de Mérida MX Yucatán Ingeniería en Gestión Empresarial + Licenciatura en Administración http://www.itmerida.mx/principal.php
Universidad Politécnica de Tlaxcala MX Tepeyanco Ingeniería Financiera http://www.uptlax.edu.mx/UPT/?q=node/12

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas MX Zacatecas Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial + Desarrollo de Negocios 
e Innovación Empresarial

http://www.utzac.edu.mx/index.php?option=com_conte
nt&view=section&id=35&Itemid=329

Universidad Tecnológica de la Costa MX Santiago Administración + Mercadotecnia http://www.utdelacosta.edu.mx/
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http://www.ugm.cl/carreras/facultad-de-economia-y-administracion/
http://www.ugm.cl/carreras/facultad-de-economia-y-administracion/
http://www.ingenieria-udla.cl/
http://www.utalca.cl/link.cgi/CarrerasPregrado/2114
http://administracion.uniandes.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/fcea/
http://www.uexternado.edu.co/
http://www.unal.edu.co/
http://www.eafit.edu.co/
http://economicas.udea.edu.co/
http://www.upacifico.edu.ec/
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http://www.udem.edu.mx/Esp/Paginas/default.aspx
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http://ols.uas.mx/fen/facultad/
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http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/EBS/EGADE+Business+School/Home?cache=none
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http://www.ur.mx/Default.aspx?alias=www.ur.mx/faccea
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http://www.upt.edu.mx/
http://www.utvm.edu.mx/
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgd/pregrado/escuelas.html
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgd/pregrado/escuelas.html
http://www.utpuebla.edu.mx/programas-ingenieria
http://www.unipolidgo.edu.mx/?page_id=36
http://www.utec-tgo.edu.mx/
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/facultad_de_economia_1
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/facultad_de_economia_1
http://www.itmerida.mx/principal.php
http://www.uptlax.edu.mx/UPT/?q=node/12
http://www.utzac.edu.mx/index.php?option=com_content&view=section&id=35&Itemid=329
http://www.utzac.edu.mx/index.php?option=com_content&view=section&id=35&Itemid=329
http://www.utdelacosta.edu.mx/


Universidad Tecnológica de la Selva MX Chiapas Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial +Ingeniería Financiera y 
Fiscal

http://www.utselva.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Tecámac MX México Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial http://www.uttecamac.edu.mx/htm/inicio/inicio.htm
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca MX México Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial http://www.utvtol.edu.mx/
Universidad Autónoma de Chapingo - DICEA MX México Lic. en Economía +Comercio Internacional + Administración http://www.chapingo.mx/dicea/?var=

Universidad Politécnica de Tecamac MX México Ing. Financiera + Ing. Negocios Internacionales
http://www.edomexico.gob.mx/uptecamac/htm/inicio/in

icio.htm
Universidad Tecnológica de Nayarit MX Nayarit Ing. en Administración http://www.utnay.edu.mx/

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan MX Hidalgo Ing. en Administración + Ing. Gestión Empresarial http://www.iteshu.edu.mx/

Universidad Politécnica del Valle de Mexico MX México Licenciatura en administración y gestión de PyMES + Postgrado Maestría en 
Administración. Especialidad en Alta Dirección.

http://www.upvm.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Tlaxcala MX Tlaxcala Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial + T.S.U. en Desarrollo de 
Negocios de varias areas

http://www.uttlaxcala.edu.mx/

Instituto Tecnológico de Puebla MX Puebla Lic. en Administración + Ing. Gestión Empresarial http://www.itpuebla.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Cancún MX Quintana Roo Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial + Ingeniería Financiera y 
Fiscal

http://utcancun.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Huejotzingo MX Puebla Ing. Desarrollo empresarial + Gestión de Proyectos http://uth.edu.mx/
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato MX Guanajuato Ing. Negocios y Gestión Empresarial + Ing. Financiera y Fiscal http://www.utng.edu.mx/UTNGNuevo/index.php

Universidad Autónoma de Tamaulipas MX Tamaulipas Lic. en Administración + Lic. en Economía + ing. Comercial + Lic. en 
Negocios Internacionales

http://www.uat.edu.mx/

Universidad Politécnica de Pachuca MX Hidalgo Ingeniería Financiera http://www.upp.edu.mx/3esp/

Facultad de economía de la Universidad de Colima MX Colima
Licenciado en Economía+Licenciado en Finanzas+Licenciado en Negocios 
Internacionales+Bachelors in International Business+Maestría en Gestión 

del Desarrollo+Doctorado en Relaciones Transpacíficas
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/economia/

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl MX México Ing. Negocios y Gestión Empresarial http://www.utn.edu.mx/utn/
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez MX México Ing. en Negocios e Innovación Empresarial + Ing. Financiera y Fiscal http://www.utcj.edu.mx/

Universidad Politécnica de Pénjamo MX Hidalgo Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES http://www.uppenjamo.edu.mx/

Instituto Politécnico Nacional - ESCA TEPEPAN MX México Lic. en Negocios Internacionales + Lic. en Relaciones Comerciales + 
Contador Público

http://www.escatep.ipn.mx/Paginas/inicio.aspx

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero MX Guerrero Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial http://www.utcgg.edu.mx/utcggnew/

Universidad Tec Milenio, Campus Ferrería / Cuéncava / Cuatitlán / Querétaro / Toluca / Morelia MX Varis Administración de Empresas+Administración Financiera+Administración 
Hotelera y Turística+Comercio Internacional+Mercadotecnia

http://tecmilenio.mx/

Universidad Politécnica de Gómez Palacio MX Durango Licenciatura en Negocios Internacionales http://www.upgop.edu.mx/
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero MX Hidalgo Ingeniería Financiera http://www.upfim.edu.mx/

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo MX http://www.upmetropolitana.edu.mx/

Universidad Iberoamericana León MX Guanajuato Lic. Administración y Creación de Empresas + Lic. Contaduría y Estrategia 
Financiera + Lic. Relaciones Internacionales + Postgrados varios

http://www.leon.uia.mx/

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz MX Veracruz Ing. Desarrollo empresarial + TSU Desarrollo en Negocios http://www.utcv.edu.mx/
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec MX México Licenciatura en Humanidades-Empresa http://www.uneve.edu.mx/

Universidad Autónoma del Estado de Morelos MX Morelos
CONTADOR PÚBLICO + LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN + 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA + LICENCIATURA EN 
ECONOMÍA

http://www.uaem.mx/

Universidad Tecnológica de Torreón MX Coahuila TSU Administración área Administración y Evaluacion de Proyectos http://www.utt.edu.mx/
Universidad Tecnológica de Aguascalientes MX Aguascalientes Administración + Contaduría http://www.utags.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Tehuacán MX Puebla Desarrollo de Negocios  http://www.uttehuacan.edu.mx/
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes MX Aguascalientes Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial + Ing. Financiera y Fiscal http://www.utna.edu.mx/

Universidad Católica Santa María La Antigua - USMA Facultad de Negocios PA Panama City Maestría en Administración de Empresas (M. B. A.) + Licenciatura en 
Administración de Empresas+ Licenciatura en Logística Internacional

http://usmapanama.com/facultades-2/facultad-de-
ciencias-administrativas/

Universidad Latina de Panamá - Facultad de Negocios PA San Fransisco Maestría en Administracion de negocios + Maestría en cometcio i logistica 
iternacional

http://www.ulat.ac.pa/es/facultades/fact_cien_adminis.
php

PAD Escuela de Dirección-Universidad de Piura PE Lima MBA + Senior Executive MBA + Maestría en Dirección de Empresas para 
Ejecutivos – MEDEX + Programa de Dirección General

http://www.pad.edu/

CENTRUM Católica Graduate Business School PE Lima MBA+ Maestría en Dirección de Operaciones Productivas http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php
Universidad del Pacifico Business School PE Lima MBA+ Maestría en Supply Chain Management http://www.up.edu.pe/postgrado/

Universidad ESAN - Escuela de Administracion de Negocios PE Lima MBA+ Maestría en Supply Chain Management + http://www.esan.edu.pe/

Universidad San Ignacio De Loyola (Usil) Escuela De Postgrado PE Lima MBA+Maestría en Administración de Negocios +  PDG Gestión de 
Operaciones & Logística +  Seguridad Integral para el Comercio Exterior

http://www.epg.usil.edu.pe/

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC Graduate School PE Lima
 Diplomado en Supply Chain Management + Estrategia de Operaciones+  

Maestría en Dirección de Operaciones y Logística( també on-line) + Gestión 
de la Cadena de Abastecimiento+  MBA+MBA ejecutivo

http://www.postgrado.upc.edu.pe

Universidad Católica de Santa Maria PE Arequipa P.P. Contabilidad + P.P.Administración + P.P. Ingeniería Comercial + Varias 
Maestrías en estudios empresariales

http://www.ucsm.edu.pe/

Universidad Privada De Tacna (Facultad de Empresariales) PE Tacna Ciencias Contables y Financieras + Ingeniería Comercial + Economía y 
Microfinanzas + Ingeniería de Proudcción y Administración

http://www.upt.edu.pe/facem/facultad/

Universidad Nacional De Tumbes PE Tumbes Contabilidad + Administración + Economía http://www.untumbes.edu.pe/

Universidad Nacional De La Amazonia Peruana PE Iquitos
FP Administración + FP Contabilidad + FP Economía + Maestría en Gestión 

Empresarial + Maestría en Gestión Pública + Maestría en Auditoría + 
Maestría en Finanzas

http://www.unapiquitos.edu.pe/principal.html

Universidad Privada Del Norte (Grupo Laureate) PE Lima y Trujillo

Ing. Empresarial + Economía + Contabilidad y Finanzas + Economía y 
Negocios Internacionales + Administración y Negocios Internacionales + 

Administración y Marketing + Administración y Gestión Comercial + 
Administración + Administración Bancaria y Financiera + MBA 

Internacional, Maestría Ejecutiva en Administración + Maestrías 
especializadas

http://www.upn.edu.pe/
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Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas (Grupo Laureate) PE Varios Campus

Pregrados --> Economía y Finanzas+Economía y Negocios 
Internacionales+Economía Gerencial / Administración y 

Finanzas+Administración y Marketing+Administración y Negocios 
Internacionales+Administración y Recursos Humanos+Contabilidad y 

Administración+Administración y Negocios del Deporte / EPE's, Maestrías y 
MBA's

http://www.upc.edu.pe/

Universidad Señor de Sipan PE Chiclayo ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN+ESCUELA DE CONTABILIDAD+ESCUELA DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES

http://www.uss.edu.pe/uss/

Universidad Nacional Del Altiplano PE Puno Ingeniería Económica + Pregrado Administración + Pregrado Contabilidad + 
Postgrado --> Maestrías y Doctorados

http://web.unap.edu.pe/web/

Universidad Nacional San Antonio De Abad Del Cusco PE Cusco Pregrado --> Contabilidad + Economía / Postgrado --> Maestrías y 
Doctorados

http://www.unsaac.edu.pe/

Universidad Cesar Vallejo PE Varis Campus Administración + Contabilidad + Marketing + etc / Maestrías y doctorados 
empresariales

http://www.ucv.edu.pe/home.aspx

Universidad Ricardo Palma PE Lima
Pregrados --> Administración y Gerencia+Administración de Negocios 

Globales+Contabilidad y Finanzas+Economía+Marketing Global y 
Administración Comercial / Postgrados -->Maestrías y Doctorados

http://www.urp.edu.pe/PortalUrp/urp/index.jsp

Universidad Nacional Jorge Basadre de Grohmann PE Tacna Pregrado --> Ciencias Contables y Financieras+Ciencias Administrativas / 
Postgrado --> Maestrías y Doctorados

http://www.unjbg.edu.pe/portal/

Univ. Nac. Micaela Bastidas de Apurimac PE Apurimac Administración de Empresas http://www.unamba.edu.pe/

Univ. Nac. Tecn. del Cono Sur de Lima PE El Salvador Administración
http://www.universidadperu.com/untecs---universidad-

nacional-tecnologica-del-cono-sur-de-lima.php

Universidad José Carlos Mariátegui PE Moquegua Contabilidad + Ingeniería Comercial + Economía / Postgrados --> 
Doctorados y Maestrías

http://www.ujcm.edu.pe/web/

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo PE Cajamarca Administración de Empresa + Contabilidad y Finanzas + Administración y 
Negocios Internacionales + Ingeniería Comercial /  Postgrados

http://www.upagu.edu.pe/

Universidad Católica San Pablo PE Arequipa Administración de Negocios + Contabilidad http://www.ucsp.edu.pe/

Universidad Tecnológica del Perú PE Lima
Administración de Negocios Internacionales +  Administración de Empresas 
+ Contabilidad Administración y Marketing + Administración Hotelera y de 

Turismo + Administración, Banca y Finanzas
http://www.utp.edu.pe/

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” - Puno - Juliaca - Arequipa PE Varis Campus Igeniería Empresarial + Contabilidad + Administración (varias) / Postgrado --
>Drados y Mstrías

http://www.uancv.edu.pe/

Universidad Nacional de Huancavelica PE Huancavelica EAP Admiistración + EAP Contabilidad / Maestría Ciencias Empresariales http://www.unh.edu.pe/portalweb/index.php

Universidad Nacional Hermilio Valdizan PE Cayhuayna EAP. DE CONTABILIDAD + Ciencias Administrativas + Postgrados -->Drados 
y Mstrías

http://www.unheval.edu.pe/portal/

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión PE Huaeno Pregrados y Postgrados http://web.unjfsc.edu.pe/site/

EDAN - Escuela de Administracion de Negocios PY Asuncion  Maestría en Dirección de Empresas(*)+ Doctorat en administració (apartat 
de operacions i produció)*

http://www.edan.edu.py/

Universidad Autónoma De Asunción Facultad De Ciencias Económicas Y Empresariales PY Asuncion Administración + Doctorado Administración de empresas http://www.uaa.edu.py/

Universidad Ort Facultad De Administración Y Ciencias Sociales UY Montevideo
Master en Administración de Empresas - MBA // Programes executius : 

Operaciones y Logística + Operaciones y logística empresarial + Competir 
desde Operaciones

http://www.ort.edu.uy/

Universidad Católica Del Uruguay Facultad De Ciencias Empresariales UY Montevideo Dirección de Empresas (MBA) + Dirección y Administración de Empresas http://www.ucu.edu.uy/

IESA - Instituto de Estudios Superiores de Administración VE Caracas Maestría en Administración (MBA) +  Maestría en Administración para 
Ejecutivos / Programa Operaciones y Tecnología

http://www.iesa.edu.ve/

Universidad Simón Bolívar Departamento De Ciencias Económicas Y Administrativas VE Caracas Maestría en Administración de Empresas http://www.ce.usb.ve/
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Universitats País Obser. Cursos Link

Universidad Anáhuac México Norte - Facultad de Economía y Negocios MX Ciutat de Mèxic Anáhuac MBA ( apartatd'operacions) http://pegaso.anahuac.mx/economia/

IPADE Business School MX Ciutat de Mèxic Cursos alta dirección  AD, AD2, D1 (amb areas academiques de direcció 
d'operacions, i de control d'informació directiva) + MBA + executive MBA

http://www.ipade.mx/Pages/Inicio.aspx

ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México MX Ciutat de Mèxic Departament d'operacions, més assignatures comuns de logistica, 
operacions, supply chain(masters economia) + executive MBA

http://www.itam.mx/es/index.php

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Facultad de Contaduría y Administración (FCAUNAM) MX Ciutat de Mèxic Especialización en Alta Dirección. + Màster Administración de Negocios 
Internacionales +  Màster Administración d'Organitzacions

http://www.fca.unam.mx/

Universidad Iberoamericana MX Ciutat de Mèxic Maestría en administración ( part d'operacions) http://www.ibero.mx/

Universidad de Monterrey - UDEM Business School MX Monterrey Maestría en Administración de Empresas http://www.udem.edu.mx/Esp/Paginas/default.aspx

Universidad de Guadalajara - CUCEA Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas MX Guadalajara Maestría en Dirección de negocios, MBA + http://www.cucea.udg.mx/

Universidad Anáhuac México Sur - Facultad de Negocios MX Ciutat de Mèxic Maestría en Logística + Maestría en Logística y Comercio Int. + MBA (direcció 
empresa)

http://ols.uas.mx/fen/facultad/

Universidad De Las Américas (Udla) Puebla - Escuela De Negocios Y Economia MX Ciutat de Mèxic Màster Administració empreses MBA + Màster administració de producció
http://www.udlap.mx/ofertaacademica/mapaoferta.asp

x

EGADE Business School - Tecnologico de Monterrey MX Monterrey / 3 centres Master in Manufacturing Management + Master International Bussines 
(Operations Management) + MBA+ executive MBA

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/EBS/EGADE+B
usiness+School/Home?cache=none

ITESO MX Guadalajara MBA + Internacional MBA http://www.posgrados.iteso.mx/

Universida Regiomontana MX Monterrey Postgrau Logística + Maestría en administración
http://www.ur.mx/Default.aspx?alias=www.ur.mx/facce

a

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás
Instituto Politécnico Nacional

MX México D.F.

Contador Público (CP) 
Licenciatura en Relaciones Comerciales (LRC) 

Licenciatura en Negocios Internacionales (LNI)
Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial 

http://www.escasto.ipn.mx/Paginas/inicio.aspx

Universidad del Valle de México (Grupo Laureate) MX México i varis campus més Licenciaturas en administración de empresas + MBA + Dirección de 
empresas + etc  

http://www.uvmmexico.mx/licenciaturas-ejecutivas

Universidad Tecnológica de Máxico MX México D.F.

Contaduría Pública
Contaduría Pública con Énfasis en Derecho Fiscal

Contaduría Pública y Finanzas
Economía
Finanzas

Negocios Internacionales
Finanzas Marketing

http://www.unitec.mx/

8.4. ANNEX IV: Llistat d’universitats de Mèxic i Perú
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Instituto de Ciencias Económico Administrativas de UAHE) MX Hidalgo
Administración+Comercio 

Exterior+Contaduría+Economía+Turismo+Mercadotecnia+Gastronomía+Gest
ión Tecnológica

http://www.uaeh.edu.mx/

Universidad Autónoma de Baja California – Campus Ensenada, Mexicali, Tijuana MX Ensenada, Mexicali, Tijuana Licenciatura en administración de empresa + contaduría
http://www.uabc.mx/formacionbasica/guiac/ensenada/

historia_ing_neg_ens.htm

Universidad Politécnica de Tulancingo MX Hidalgo Lic. en Administración y Gestión de PYMES + Lic. en Negocios Internacionales http://www.upt.edu.mx/#

Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital MX Hidalgo  Desarrollo Empresarial de Proyectos + Comercio Internacional http://www.utvm.edu.mx/

Universidad de Colima MX Colima Contabilidad y Administración+Comercio Exterior+Contabilidad y 
Administración+Economía

http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgd/pregra
do/escuelas.html

Universidad Tecnológica de Puebla MX Puerto de México Ingeniería en Desarrollo e Innovación de Empresas http://www.utpuebla.edu.mx/programas-ingenieria

Universidad Politécnica de Durango MX Durango Lic. en Administración y Gestión de PyMES http://www.unipolidgo.edu.mx/?page_id=36

Universidad Tecnológica de Tulancingo MX Hidalgo Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial + Licenciatura en 
Contaduría

http://www.utec-tgo.edu.mx/

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla MX Puebla Licenciatura en comercio internacional + Lic. Administración de empresas + 
Licenciatura en economía + Lic. en Finanzas

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/f
acultad_de_economia_1

Instituto Tecnológico de Mérida MX Yucatán Ingeniería en Gestión Empresarial + Licenciatura en Administración http://www.itmerida.mx/principal.php

Universidad Politécnica de Tlaxcala MX Tepeyanco Ingeniería Financiera http://www.uptlax.edu.mx/UPT/?q=node/12

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas MX Zacatecas Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial + Desarrollo de Negocios e 
Innovación Empresarial

http://www.utzac.edu.mx/index.php?option=com_cont
ent&view=section&id=35&Itemid=329

Universidad Tecnológica de la Costa MX Santiago Administración + Mercadotecnia http://www.utdelacosta.edu.mx/

Universidad Tecnológica de la Selva MX Chiapas Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial +Ingeniería Financiera y 
Fiscal

http://www.utselva.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Tecámac MX México Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial http://www.uttecamac.edu.mx/htm/inicio/inicio.htm

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca MX México Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial http://www.utvtol.edu.mx/

Universidad Autónoma de Chapingo - DICEA MX México Lic. en Economía +Comercio Internacional + Administración http://www.chapingo.mx/dicea/?var=

Universidad Politécnica de Tecamac MX México Ing. Financiera + Ing. Negocios Internacionales
http://www.edomexico.gob.mx/uptecamac/htm/inicio/i

nicio.htm

Universidad Tecnológica de Nayarit MX Nayarit Ing. en Administración http://www.utnay.edu.mx/

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan MX Hidalgo Ing. en Administración + Ing. Gestión Empresarial http://www.iteshu.edu.mx/

Universidad Politécnica del Valle de Mexico MX México Licenciatura en administración y gestión de PyMES + Postgrado Maestría en 
Administración. Especialidad en Alta Dirección.

http://www.upvm.edu.mx/
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Universidad Tecnológica de Tlaxcala MX Tlaxcala Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial + T.S.U. en Desarrollo de 
Negocios de varias areas

http://www.uttlaxcala.edu.mx/

Instituto Tecnológico de Puebla MX Puebla Lic. en Administración + Ing. Gestión Empresarial http://www.itpuebla.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Cancún MX Quintana Roo Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial + Ingeniería Financiera y 
Fiscal

http://utcancun.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Huejotzingo MX Puebla Ing. Desarrollo empresarial + Gestión de Proyectos http://uth.edu.mx/

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato MX Guanajuato Ing. Negocios y Gestión Empresarial + Ing. Financiera y Fiscal http://www.utng.edu.mx/UTNGNuevo/index.php

Universidad Autónoma de Tamaulipas MX Tamaulipas Lic. en Administración + Lic. en Economía + ing. Comercial + Lic. en Negocios 
Internacionales

http://www.uat.edu.mx/

Universidad Politécnica de Pachuca MX Hidalgo Ingeniería Financiera http://www.upp.edu.mx/3esp/

Facultad de economía de la Universidad de Colima MX Colima
Licenciado en Economía+Licenciado en Finanzas+Licenciado en Negocios 

Internacionales+Bachelors in International Business+Maestría en Gestión del 
Desarrollo+Doctorado en Relaciones Transpacíficas

http://www.ucol.mx/docencia/facultades/economia/

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl MX México Ing. Negocios y Gestión Empresarial http://www.utn.edu.mx/utn/

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez MX México Ing. en Negocios e Innovación Empresarial + Ing. Financiera y Fiscal http://www.utcj.edu.mx/

Universidad Politécnica de Pénjamo MX Hidalgo Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES http://www.uppenjamo.edu.mx/

Instituto Politécnico Nacional - ESCA TEPEPAN MX México Lic. en Negocios Internacionales + Lic. en Relaciones Comerciales + Contador 
Público

http://www.escatep.ipn.mx/Paginas/inicio.aspx

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero MX Guerrero Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial http://www.utcgg.edu.mx/utcggnew/

Universidad Tec Milenio, Campus Ferrería / Cuéncava / Cuatitlán / Querétaro / Toluca / Morelia MX Varis Administración de Empresas+Administración Financiera+Administración 
Hotelera y Turística+Comercio Internacional+Mercadotecnia

http://tecmilenio.mx/

Universidad Politécnica de Gómez Palacio MX Durango Licenciatura en Negocios Internacionales http://www.upgop.edu.mx/

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero MX Hidalgo Ingeniería Financiera http://www.upfim.edu.mx/

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo MX http://www.upmetropolitana.edu.mx/

Universidad Iberoamericana León MX Guanajuato Lic. Administración y Creación de Empresas + Lic. Contaduría y Estrategia 
Financiera + Lic. Relaciones Internacionales + Postgrados varios

http://www.leon.uia.mx/

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz MX Veracruz Ing. Desarrollo empresarial + TSU Desarrollo en Negocios http://www.utcv.edu.mx/

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec MX México Licenciatura en Humanidades-Empresa http://www.uneve.edu.mx/

Universidad Autónoma del Estado de Morelos MX Morelos
CONTADOR PÚBLICO + LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN + 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA + LICENCIATURA EN 
ECONOMÍA

http://www.uaem.mx/

Universidad Tecnológica de Torreón MX Coahuila TSU Administración área Administración y Evaluacion de Proyectos http://www.utt.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Aguascalientes MX Aguascalientes Administración + Contaduría http://www.utags.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Tehuacán MX Puebla Desarrollo de Negocios  http://www.uttehuacan.edu.mx/
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Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes MX Aguascalientes Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial + Ing. Financiera y Fiscal http://www.utna.edu.mx/

PAD Escuela de Dirección-Universidad de Piura PE Lima MBA + Senior Executive MBA + Maestría en Dirección de Empresas para 
Ejecutivos – MEDEX + Programa de Dirección General

http://www.pad.edu/

CENTRUM Católica Graduate Business School PE Lima MBA+ Maestría en Dirección de Operaciones Productivas http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php

Universidad del Pacifico Business School PE Lima MBA+ Maestría en Supply Chain Management http://www.up.edu.pe/postgrado/

Universidad ESAN - Escuela de Administracion de Negocios PE Lima MBA+ Maestría en Supply Chain Management + http://www.esan.edu.pe/

Universidad San Ignacio De Loyola (Usil) Escuela De Postgrado PE Lima MBA+Maestría en Administración de Negocios +  PDG Gestión de 
Operaciones & Logística +  Seguridad Integral para el Comercio Exterior

http://www.epg.usil.edu.pe/

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC Graduate School PE Lima
 Diplomado en Supply Chain Management + Estrategia de Operaciones+  

Maestría en Dirección de Operaciones y Logística( també on-line) + Gestión 
de la Cadena de Abastecimiento+  MBA+MBA ejecutivo

http://www.postgrado.upc.edu.pe

Universidad Católica de Santa Maria PE Arequipa P.P. Contabilidad + P.P.Administración + P.P. Ingeniería Comercial + Varias 
Maestrías en estudios empresariales

http://www.ucsm.edu.pe/

Universidad Privada De Tacna (Facultad de Empresariales) PE Tacna Ciencias Contables y Financieras + Ingeniería Comercial + Economía y 
Microfinanzas + Ingeniería de Proudcción y Administración

http://www.upt.edu.pe/facem/facultad/

Universidad Nacional De Tumbes PE Tumbes Contabilidad + Administración + Economía http://www.untumbes.edu.pe/

Universidad Nacional De La Amazonia Peruana PE Iquitos
FP Administración + FP Contabilidad + FP Economía + Maestría en Gestión 

Empresarial + Maestría en Gestión Pública + Maestría en Auditoría + 
Maestría en Finanzas

http://www.unapiquitos.edu.pe/principal.html

Universidad Privada Del Norte (Grupo Laureate) PE Lima y Trujillo

Ing. Empresarial + Economía + Contabilidad y Finanzas + Economía y 
Negocios Internacionales + Administración y Negocios Internacionales + 

Administración y Marketing + Administración y Gestión Comercial + 
Administración + Administración Bancaria y Financiera + MBA Internacional, 

Maestría Ejecutiva en Administración + Maestrías especializadas

http://www.upn.edu.pe/

Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas (Grupo Laureate) PE Varios Campus

Pregrados --> Economía y Finanzas+Economía y Negocios 
Internacionales+Economía Gerencial / Administración y 

Finanzas+Administración y Marketing+Administración y Negocios 
Internacionales+Administración y Recursos Humanos+Contabilidad y 

Administración+Administración y Negocios del Deporte / EPE's, Maestrías y 
MBA's

http://www.upc.edu.pe/

Universidad Señor de Sipan PE Chiclayo ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN+ESCUELA DE CONTABILIDAD+ESCUELA DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES

http://www.uss.edu.pe/uss/

Universidad Nacional Del Altiplano PE Puno Ingeniería Económica + Pregrado Administración + Pregrado Contabilidad + 
Postgrado --> Maestrías y Doctorados

http://web.unap.edu.pe/web/

Universidad Nacional San Antonio De Abad Del Cusco PE Cusco Pregrado --> Contabilidad + Economía / Postgrado --> Maestrías y 
Doctorados

http://www.unsaac.edu.pe/

Universidad Cesar Vallejo PE Varis Campus Administración + Contabilidad + Marketing + etc / Maestrías y doctorados 
empresariales

http://www.ucv.edu.pe/home.aspx
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Universidad Ricardo Palma PE Lima
Pregrados --> Administración y Gerencia+Administración de Negocios 

Globales+Contabilidad y Finanzas+Economía+Marketing Global y 
Administración Comercial / Postgrados -->Maestrías y Doctorados

http://www.urp.edu.pe/PortalUrp/urp/index.jsp

Universidad Nacional Jorge Basadre de Grohmann PE Tacna Pregrado --> Ciencias Contables y Financieras+Ciencias Administrativas / 
Postgrado --> Maestrías y Doctorados

http://www.unjbg.edu.pe/portal/

Univ. Nac. Micaela Bastidas de Apurimac PE Apurimac Administración de Empresas http://www.unamba.edu.pe/

Univ. Nac. Tecn. del Cono Sur de Lima PE El Salvador Administración
http://www.universidadperu.com/untecs---universidad-

nacional-tecnologica-del-cono-sur-de-lima.php

Universidad José Carlos Mariátegui PE Moquegua Contabilidad + Ingeniería Comercial + Economía / Postgrados --> Doctorados 
y Maestrías

http://www.ujcm.edu.pe/web/

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo PE Cajamarca Administración de Empresa + Contabilidad y Finanzas + Administración y 
Negocios Internacionales + Ingeniería Comercial /  Postgrados

http://www.upagu.edu.pe/

Universidad Católica San Pablo PE Arequipa Administración de Negocios + Contabilidad http://www.ucsp.edu.pe/

Universidad Tecnológica del Perú PE Lima
Administración de Negocios Internacionales +  Administración de Empresas + 

Contabilidad Administración y Marketing + Administración Hotelera y de 
Turismo + Administración, Banca y Finanzas

http://www.utp.edu.pe/

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” - Puno - Juliaca - Arequipa PE Varis Campus Igeniería Empresarial + Contabilidad + Administración (varias) / Postgrado --
>Drados y Mstrías

http://www.uancv.edu.pe/

Universidad Nacional de Huancavelica PE Huancavelica EAP Admiistración + EAP Contabilidad / Maestría Ciencias Empresariales http://www.unh.edu.pe/portalweb/index.php

Universidad Nacional Hermilio Valdizan PE Cayhuayna EAP. DE CONTABILIDAD + Ciencias Administrativas + Postgrados -->Drados y 
Mstrías

http://www.unheval.edu.pe/portal/

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión PE Huaeno Pregrados y Postgrados http://web.unjfsc.edu.pe/site/
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8.5. ANNEX V: E-mail tipus per a la campanya de mailing 

 

Asunto: Simuladores de negocio 

Cuerpo: 

Estimado NOMBRE CONTACTO, 

Nos ponemos en contacto con usted, como CARGO CONTACTO de la Universidad 

NOMBRE de la universidad donde se ofrecen estudios de ESTUDIOS1, ESTUDIOS2, …, y 

ESTUDIOSN. Le escribimos porqué queremos presentarle unos simuladores de negocio 

que quizás sean de su interés y seguro se ajustan a sus necesidades, ya que han sido 

desarrollados por personal con mucha experiencia en el sector. 

Mi nombre es NOMBRE DIRECTOR COMERCIAL y soy Director Comercial de Learning in 

Business Company (LBC). LBC es una empresa dedicada a los simuladores de negocio. 

Se fundó el año 2004 des de entonces ha realizado investigaciones sobre el uso de 

simuladores en la formación e-learning, aparte de crear más de treinta simuladores 

diferentes  y ha impartido cientos de cursos en diferentes Universidades, Escuelas de 

negocios y empresas.  

Tenemos una oferta variada de simuladores, todos en español, con los que los 

alumnos pueden integrar la teoría a la práctica mediante el trabajo con casos que 

requieren del análisis de situaciones reales, evaluación de sus posibles soluciones, 

toma de decisión con base en la teoría y finalmente la verificación de los resultados. 

No hay límite en el número de usuarios ni en número de años. Una vez haya adquirido 

un simulador, tendrá la licencia con uso indefinido. El precio estándar por simulador es 

de unos XXXX€. 

También existe la posibilidad de hacer simuladores a medida, según sus necesidades. 

En ese caso el precio variaría según las condiciones que se acordaran. 

Para más información, pueden visitar nuestra web www.NOMWEB.com. También 

podemos acordar una fecha y hora para realizar una llamada por Skype si así lo desean. 

Muchas gracias por su atención y esperamos recibir noticias suyas. 

Cordialmente, 

NOMBRE DIRECTOR COMERCIAL, 
Director Comercial de Learning in Business Company 
 

 

http://www.nomweb.com/
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