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RESUM 

Amb aquest projecte es vol esbrinar quines són les tendències actuals en la planificació 

estratègica de tecnologies i sistemes d’informació (TI/SI) dins l’àrea geogràfica de 

Catalunya; i es tracta d’una continuació del projecte final de carrera portat a terme per 

David Tapia i Joan Lluís Soto [ Soto et Tapia, 2000]. 

Donada la creixent importància de les tecnologies de la informació als darrers anys, s’ha 

considerat convenient realitzar un estudi sobre quina és la situació en el món empresarial 

que ens envolta, arribant a la conclusió que encara ens falta molt per treure el màxim profit 

de les oportunitats que ofereixen. 

Mitjantçant l’elaboració d’un qüestionari a una mostra restringida d’empreses i una base 

conceptual adquirida de la planificació estratègica de les tecnologies i els sistemes 

d’informació, podem afirmar que les empreses enquestades presenten un tipus de 

planificació, l’anomenat enfocament d’aliniament, en el que es persegueix ajustar el pla de 

TI/SI a les necessitats i requeriments del negoci, buscant la màxima coordinació entre els 

sistemes d’informació i els objectius del negoci. 

A aquesta conclusió s’hi ha arribat analizant quines són les metodologies de planificació 

que s’utilitzen, els objectius i inputs dels procés de planificació, informació general del 

procés ( realització, responsabilitat, outputs, implementació, etc.), així com la valoració de 

la metodologia i el grau de satisfacció dels usuaris. 

La realització d’aquest projecte ha estat una experiència molt positiva donat els 

coneixement adquirits durant tot el procés d’elaboració. Per una banda, s’ha obtingut un 

anàlisi conceptual tant de la planificació estratègica de TI/SI com d’alguns procediments 

utitlitzats per portar-la a terme. Per  altra banda, la utilizació del qüestionari com eina de 

treball, ens ha permés veure la seva utilitat per aconseguir la informació que es necessita en 

un grau de detall suficient per a fer-ne un posterior anàlisi. Per finalitzar, amb l’anàlisi de 

la planificació de TI/SI de les empreses enquestades, s’han obtingut una sèrie 

d’observacions i conclusions que ens permeten tenir una visió més real de la situació actual 

dels sistemes d’informació a les nostres companyies. 
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INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius del projecte 
Als darrers anys, els avenços de les tecnologies de la informació, han suposat que la 

planificació estratègica de negoci sigui un dels factors claus de l’èxit del negoci. Malgrat la 

seva rellevància, en molts casos és una pràctica difícil de desenvolupar i no es porta a 

terme d’una manera adeqüada. 

L’objectiu d’aquest projecte és determinar quines són les tendències actuals en la 

planificació estratègica de les tecnologies i els sistemes d’informació. Primerament, es 

realitzará un estudi sobre els diferents tipus de planificació estratègica de TI/SI des del 

punt de vista teòric, que ens permetrà tenir un coneixement general del procés de 

planificació. A continuació, s’elaborarà un qüestionari dirigit a una mostra restringida 

d’empreses que ens permetrà identificar quines són les tendències actuals en la planificació 

estratègica de tecnologies i sistemes d’informació des d’un punt de vista pràctic. 

Amb aquesta visió conceptual i els resultats obtinguts amb l’anàlisi del qüestionari, 

s’obtindran una sèrie de conclusions que són l’objectiu final d’aquest projecte. 

1.2 Abast del projecte 

El nostre estudi s’ha dirigit a empreses de l’àrea geogràfica de Catalunya, abarcant 

diferents àmbits. En total, s’han entrevistat 25 companyies de diferents característiques i 

sectors industrials. S’hauria pogut fer un estudi més ampli, que abarqués a altres zones de 

l’estat espanyol, però donada la complexitat de l’anàlisi de dades i la reticència d’algunes 

empreses a ser entrevistades, s’ha considerat que la mostra ja era suficientment 

representativa per poder conèixer les tendències actuals en la planificació estratègica de 

TI/SI. 

Es podria haver aprofundit més amb el qüestionari, però donada la complexitat del tema 

que es tractava, es va considerar convenient elaborar un qüestionari més senzill, on es 

tractaven els principals elements des d’un punt de vista global, sense aprofundir en  els 

detalls. A més, presentar una enquesta més àmplia i complexa, podia portar a l’entrevistat a 

una pèrdua d’interés o fins i tot, a la no resposta. 
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2. ELS SISTEMES I LES TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ A 
L’EMPRESA 

2.1 Introducció 

Al llarg dels anys, els sistemes d’informació ( SI ) i les tecnologies de la informació ( TI ) 

han jugat un paper cada vegada més important, degut sobretot a la disminució de costos 

que comporten, a la seva creixent capacitat i a la gran disponibilitat de noves tecnologies 

que afecten en el comportament tant dels usuaris com dels directors de TI/SI a l’hora de 

prendre decisions de negoci. 

Si parlem de l’evolució de les TI als darrers anys, podem situar la segona meitat dels anys 

seixanta com l’etapa d’inici de la informàtica utilitzada per a finalitats comercials. Per tant, 

en aquesta època, la preocupació per les TI/SI es centrava principalment en l’eficiència 

operativa, la gestió de la tecnologia i una planificació que assegurés els recursos necessaris 

per satisfer el creixement esperat del negoci. En aquest període, les TI permeten el 

desenvolupament de grans mainframes i el processament de dades és viable per lots 

(“batch”), gràcies als increments de velocitat de procés, a una memòria més barata i als 

discs magnètics. 

En els anys setanta, podem situar l’aparició dels miniordenadors, que van evolucionar en el 

seu ús, donat que a l’inici s’empraven en arquitectures centralitzades ( tipus mainframe) 

per passar a ser utilitzades en un entorn distribuit, i van començar a ser possibles les 

consultes “on-line”. Es tracta d’una època en la que les TI/SI s’orienten cap a una 

informàtica per a la gestió. Això comporta que el procés de planificació de les TI/SI es 

compliqui degut a la diversitat de tecnologies i els seus diferents usos. 

Durant els anys vuitanta, apareixen els PC (ordinadors personals) amb el concepte d’un 

nou ús de la informàtica, el que es coneix amb el nom d’informàtica d’usuari. Cal destacar 

que durant els anys noranta apareix el concepte de telemàtica, tot el que fa referència a 

xarxes (intranet, internet, extranet,..). En aquest període, la gestió de TI/SI ha incorporat els 

equips de l’alta direcció amb les àrees tradicionals com finances, producció o recursos 

humans. També apareixen els conceptes d’automatització d’oficines i de sistemes d’ajuda a 
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la presa de decisions, de manera que s’estableixen noves formes de procés i comunicació 

de la informació. 

Tots aquest factors, provoquen que els directius de les empreses es plantegin com integrar 

les TI/SI per tal d’aconseguir els objectius del negoci o com aconseguir avantatges 

competitius a través d’elles. 

2.2 Els sistemes d’informació a l’empresa 

La visió més intuïtiva del SI d’una empresa, la podem obtenir observant els fluxos 

d’informació entre les diferents parts de l’organització, i entre aquesta i el seu entorn. 

Existeixen fluxos d’informació corresponents a fluxos físics com per exemple: rebre la 

comanda d’un client ( de l’entorn ), enviar una còpia al magatzem per preparar comanda si 

hi ha estoc disponible, enviar una còpia a comptabilitat per comprovar que el client tingui 

crèdit, etc...). Tots aquests fluxos, corresponen a activitats bàsiques de l’empresa 

necessàries per coordinar les accions de caràcter operatiu. Estem parlant d’aquelles 

activitats que són conegudes com els processos de transaccions, que habitualment són 

generats per l’entorn de l’empresa (clients, proveïdors) i registren les transaccions per tal 

de tenir la informació necessària per desenvolupar la seva activitat normal i per a la presa 

de decisions. 

Però, cal dir que la necessitat d’informació no és només útil per a la presa de decisions de 

caràcter operatiu, sinó que és necessari accedir a informació rellevant en totes les activitats 

del negoci, desde la planificació i definició d’objectius fins al control de la consecució 

d’aquests, passant per el disseny i la realizació d’activitats per assolir els objectius fixats. 

A la figura 2.1 (a la pàg següent), podem veure quin és el paper del SI dins de 

l’organització segons el que hem explicat fins ara. Segons això, una primera definició del 

concepte de SI, seria: “el sistema encarregat de coordinar els fluxos i registres 

d’informació necessaris per portar a terme les funcions de l’empresa d’acord amb 

l’estratègia de negoci”. 

Una definició més formal de SI, la donada per Andreu, Ricart i Valor [Andreu, Ricart i 

Valor, 1996], és: “Un SI és el conjunt formal de processos que, operant sobre una 

col·lecció de dades estructurada d’acord amb les necessitats d’una empresa, recopila, 

elabora i distribueix la informació necessària per l’operació, direcció i control, recolzant 
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els processos de presa de decisions per desenvolupar les funcions i processos de negoci de 

l’empresa d’acord amb l’estratègia”. 

ESTRATÈGIA
de NEGOCI

FUNCIONS
de NEGOCI

(Definició d'objectius)
Disseny i execució d'accions

per assolir els objectius
CONTROL

(resultats vs objectius) 

                   (comercial, producció, finances, recursos humans, I+D,..)

PLANIFICACIÓ

ACTIVITATS DE L'EMPRESA

ENTORN

TransaccionsRegistre de transaccionsSISTEMAS
D'INFORMACIÓ

Fig 2.1 El paper del SI a l’empresa (Andreu, Ricart i Valor, 1996) 

És necessari, per acabar de definir un sistema d’informació, introduir el concepte de 

cadena de valor de Porter [Porter, 1985], que ens parla de la interacció entre les diferents 

activitats de l’empresa i el SI. 

El concepte de cadena de valor distingeix entre dos tipus d’activitats: les anomenades 

activitats de línia o bàsiques, relacionades directament amb la creació de valor i les de 

suport, en les que les anteriors es recolzen per a coordinar-se, compartir informació, etc, 

com pot comprovar-se a la figura 2.2 ( a la següent pàgina). 

Observant l’esmentada figura i d’acord a la definició de SI, podem dir que el SI forma part 

de l’infraestructura de l’empresa i com a conseqüència, totes les activitats de línia de la 

cadena de valor requereixen el suport basat en el sistema d’informació. Per altra banda, 

donat que les diferents activitats de suport es recolzen entre sí, el SI haurà d’interaccionar 

amb tota la resta d’activitats de suport. Per tant, el SI interacciona amb totes les activitats, 

ja siguin de suport o de línia. 
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 Fig 2.2 Esquema genèric de la cadena de valor (Porter, 1985) 

Des d’aquest punt de vista, com es pot observar a la figura 2.3, el sistema d’informació 

juga un important paper de coordinació entre les diferents activitats de la cadena de valor a 

tots els nivells, recopilant i distribuint la informació necessària per el funcionament de les 

diferents activitats. 
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     INFRAESTRUCTURA EMPRESA
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                    DESENVOLUPAMENT I TECNOLOGIA

     COMPRES

SI

Fig 2.3 El SI en el context de la cadena de valor (Porter, 1985) 

La importància del SI també és notable en el que es coneix com vincles entre activitats de 

la cadena de valor, referint-nos a la influència mútua i a vegades indirecta entre dos o més 

activitats. A través del SI, podem explotar aquests vincles per treure’n el màxim profit, i en 

casos extrems, l’explotació d’aquests vincles, pot provocar una reconfiguració de la pròpia 

cadena de valor, donant lloc a nous enfocaments de negoci i notables avantatges 
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competitius. Per tant, el SI no només influeix en el funcionament de les empreses, sinó 

també en el disseny de la propia organització. 

El fet de caracteritzar el sistema d’informació com a part de la infraestructura de 

l’empresa, no s’ha de malinterpretar. La informació que maneja el sistema, encara que 

sigui generada o utilitzada per activitats concretes, no pertany a una activitat en particular 

sinó que, pertany a l’empresa com a conjunt. 

Cal tenir en compte que és possible que certes activitats de la cadena de valor necessitin 

elaborar, tractar i utilitzar volums importants d’informació en un grau de detall que ningú 

més de l’empresa requereix. Quan es dóna aquesta situació, podem parlar de l’existència 

de sistemes o subsistemes d’informació independents, que no formen part del SI general 

vist fins ara, l’anomenat SI bàsic. 

També pot donar-se una situació en que els subsistemes de diferents activitats de la cadena 

de valor es solapen i acaben coordinant-se entre ells, de manera que, el conjunt de 

subsistemes d’informació pot considerar-se part del SI bàsic. Un últim cas d’estructuració 

del SI a l’empresa, seria una combinació dels anteriors: estem parlant de subsistemes 

d’informació d’activitats concretes que coexisteixen amb el SI bàsic, encara que aquest 

tingui una part important en contacte directe amb una sèrie d’activitats de la cadena de 

valor. 

Un cop definit el concepte de SI, és interessant veure les interaccions d’aquest amb la resta 

de sistemes de l’empresa, ja que el SI ha de ser coherent i ha de coordinar-se amb ells. A 

continuació, parlarem del concepte de SI en el context del conjunt de sistemes que formen 

part de l’infraestructura de l’empresa [Hax y Majluf, 1984]. La figura 2.4 (a la pàgina 

següent) representa l’estructura interna del que hem anomenat infraestructura de l’empresa. 
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 -Obtenir els objectius de l'organització
 -Satisfer les necessitats individuals

ASPECTES HUMANS:

SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓ

SISTEMA DE 
CONTROL
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ESTRUCTURA DE 
L'ORGANITZACIÓ
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D'INFORMACIÓ/ 
COMUNICACIÓ

SISTEMES DE 
COMPENSACIÓ I 

INCENTIUSNIVELLS ESTRATÈGIC I 
OPERACIONAL

INDIVIDUALS
GRUP

Creació d'un clima que permeti:

 
Fig 2.4 Sistemes de l’empresa que configuren la seva infraestructura 

(adaptat de Hax i Majluf, 1984) 

Existeixen diferents aspectes a comentar sobre la figura: en primer lloc, els SI són part 

integrant del conjunt que configura la infraestructura; en segon lloc, ha de quedar clara la 

interdependència directa total entre tots els sistemes representats a la figura; i per últim, el 

SI forma un conjunt coherent i coordinat amb la resta de sistemes que componen la 

infraestructura de tota l’empresa. 

Tot el conjunt de sistemes, es suposa coherent tant internament com amb els objectius 

fixats de l’empresa ( externament ). Per una banda, la coherència interna implica que per 

respectar les interdependències entre els diferents subsistemes s’estableixi un equilibri, que 

no és fàcil d’aconseguir. Per altra banda, la coherència externa implica que el disseny dels 

sistemes no pot ser independent del disseny dels objectius de l’empresa. En definitiva, 

difícilment s’aconseguirà introduir canvis en un element ( sobretot en el SI ) si no es tenen 

en compte les implicacions d’aquests a la resta de sistemes de la infraestructura de 

l’empresa. Per tant, en planificar, dissenyar i implementar el sistema d’informació, 

s’hauran de tenir en compte la resta de sistemes de la infraestructura i caldrà assegurar la 

coherència d’aquests amb l’estratègia competitiva de l’empresa. 
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2.3 Les tecnologies de la informació 

Quan parlem de tecnologies de la informació, ens estem referim a aquelles que s’utilitzen 

en la implementació dels SI, proporcionant solucions clares a determinats problemes que 

es presenten en tot procés d’implementació d’un SI: emmagatzematge i accés posterior a 

dades, tractament de dades ràpid i amb pocs errors,etc. 

La implementació de SIs utilitzant les TI no ha estat fàcil, donat que moltes vegades no es 

pot fer el mateix que es feia abans però millor amb una tecnologia nova, principalment, 

perquè la tecnologia aporta la seva pròpia manera de fer, i en alguns casos, pot portar-nos a 

prescindir d’aquesta. Per tot això, és molt important que existeixi una persona dins 

l’estructura organitzativa de l’empresa, que estigui el dia de les possibilitats i innovacions 

en TI, mantenint una actitud crítica desde la perspectiva de les necessitats de SI. 

Per acabar d’entendre el concepte de TI és interessant esmentar algunes implicacions de les 

TI al llarg de la seva història. 

Una de les aportacions més positives produides per les tecnologies de la informació és el 

concepte de Base de Dades (BD). Aquest concepte es basa en agrupar totes les dades 

rellevants per el SI d’una empresa en un únic lloc ( la BD), evitant redundàncies ( tenir el 

mateix registre més d’un cop pot portar a inconsistències ), estructurant-les d’una manera 

única i proporcionant accés a aquestes basant-se en la pròpia estructura. 

L’aparició del concepte de BD ha exigit disciplina en el procés de definició de les 

col·leccions de dades necessàries en l’operació del SI, i per tant, una depuració important 

de les dades que es manegen. A més, ha incorporat una visió global única del conjunt de 

dades d’una empresa i aleshores, ha falicitat l’estructuració del SI al voltant de la BD.   

Si incorporem el concepte de BD en el context d’un SI, podem veure el paper central que 

juga la BD, donat que qualsevol referència a dades responsabilitat del SI passa per ella, ja 

sigui per emmagatzemar-les, consultar-les, modificar-les o anular-les. Per tant, és 

imprescindible el disseny de la BD per al posterior disseny del SI.  

Una altra conseqüència de la introducció de la BD, és un cert grau de centralització  en la 

concepció dels SI, en convertir-se en un grau central i neuràlgic d’aquests. Encara que es 

pot considerar nociu per a determinades estructures del SI, Andreu, Ricart y Valor 
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[Andreu, Ricart i Valor, 1996] consideren aquesta centralització recomanable, ja que 

contribueix a visualitzar el conjunt de dades com un tot que forma part de l’empresa. 

També cal destacar que és possible descentralitzar alguns aspectes del SI amb l’ajuda del 

concepte de BD. 

Una altra aportació positiva de les TI en el camp dels SI prové de la seva pròpia limitació 

per substituir a les persones en els processos de presa de decisions no trivials. En no poder 

automatitzar els processos de decisió, es va desenvolupar un nou enfocament, que consistia 

en realitzar aplicacions que ajudessin a les persones amb responsabilitat per a la presa de 

decisions. Estem parlant del concepte de Decision Support Systems (DSS), és a dir, 

sistemes d’informació per donar suport a la presa de decisions.  

Entre aquests nous conceptes, és important diferenciar entre el que es coneix com 

“seqüències de processos” i els “intervals de decisió”. El primer es pot definir com aquells 

procediments de manipulació i elaboració de dades molt ben definits i que el seu 

tractament automatitzat mitjançant TI augmenta la seva eficiència. Per altra banda, els 

“intervals de decisió”, es refereixen a activitats de presa de decisions que poden beneficiar-

se de l’accés a determinades dades o de l’elaboració d’altres; però aquestes necessitats 

d’informació o de presa de decisions no poden estructurar-se totalment o anticipar-se amb 

precisió, i per tant no es poden automatitzar com les anteriors, sinó que ho faran de manera 

diferent: mitjançant un DSS amb el qual es perseguirà més l’eficàcia que l’eficiència. 

Si ara tornem a la  figura 1.4, aquella en la que es relaciona el sistema d’informació amb la 

resta de sistemes de l’empresa, i recordem la idea d’equilibri entre els diferents 

components, podem preguntar-nos què passarà si redissenyem el SI en base a una nova 

tecnologia. Principalment, es trencarà l’equilibri existent i el conjunt anirà a buscar un nou 

equilibri que pot ser de dos maneres: 

 Si hem sabut anticipar-nos a la reacció del conjunt, tindrem èxit en la implementació 

del nou SI. 

 Si no hem sabut anticipar-nos, segurament fracassarem en la implementació. 

Gairebé tots els fracassos documentats sobre la implementació de SIs per mitjà de les TI 

poden explicar-se a partir de l’esquema de la figura 2.4. A vegades, l’estructura 

organitzativa no és l’adequada per el canvi que es vol en el SI, altres és per el sistema de 
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control, etc. Dels estudis de Gibson i Nolan sobre l’evolució del procés d’incorporació de 

la informàtica a la implementació de TI/SI [Gibson i Nolan, 1974], es dedueix que la 

incorporació de les TI als SIs d’una empresa és multidimensional, és a dir, no només afecta 

al sistema d’informació, sinó també a altres direccions i conseqüentment, per a que la 

incorporació tingui èxit, és necessari coordinar els avenços en les diferents direccions. Per 

tant, és necessari planificar com la resta de sistemes de la figura s’adaptaran al canvi que 

suposa el nou SI i prendre accions concretes per tal de suavitzar el canvi general. 

Com a conclusió, la introducció de les TI estableix noves implicacions sobre l’eficiència i 

efectivitat de les organitzacions i en general, sembla que les TI afavoreixen noves formes 

de comunicació, com per exemple les xarxes de telecomunicacions, però alhora permeten 

una racionalització dels processos interns, com un major accés a la informació.  

Per una banda, les TI apareixen per contribuir a la racionalització dels objectius de 

l’empresa, però per l’altra, sembla que les oportunitats basades en TI, sovint entren en 

conflicte amb les estructures i processos exixtents en les organitzacions. Cal destacar que 

els avantatges aportats per les TI normalment estàn limitats per la resistència de 

l’organització als canvis, donat que el canvi en una organització necessita un cert temps i 

les etapes d’aquest canvi són molt diferents a les de l’evolució tecnològica. 
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3. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE NEGOCI 

3.1 Introducció 

Abans de parlar de la planificació estratègica de TI/SI és important veure una visió general 

sobre la planificació de negoci. 

La primera definició formal d’estratègia correspon a Chandler, que la defineix com “ el 

procés de determinació dels objectius bàsics d’una organització a llarg termini, l’adopció 

d’accions i l’assignació de recursos necessaris per aconseguir aquests objectius” [Chandler, 

1962]. Estem parlant d’un enfocament totalment intern, donat que l’empresa fixa els “seus” 

objectius i determina la millor forma d’aconseguir-los. 

La visió externa de l’estratègia és aportada per Ansoff posteriorment, de manera que 

defineix l’estratègia com “ el procés d’acoblament entre una organització i el seu entorn” 

[Ansoff, 1985]. El primer autor que incorpora tant la visió interna com externa és 

Andrews, que caracteritza l’estratègia com “ el patró dels principals, objectius, propòsits o 

metes i les polítiques i plans essencials per aconseguir aquestes metes, establertes de 

manera que defineixin en quin tipus de negoci l’empresa està o vol estar i quin tipus 

d’empresa és o vol ser” [Andrews, 1980]. 

Per tant, planificar consisteix bàsicament en organitzar i definir les principals activitats que 

un empresa ha de realitzar per mantenir una bona eficiència operativa en els seus negocis i 

millorar la seva futura evolució. 

En tot procés de planificació, s’han de tenir en compte dues dimensions essencials: la 

resposta de l’organització enfront els canvis de l’entorn i l’ús adequat dels recursos interns 

de l’empresa per assegurar la seva posició competitiva. L’adaptabilitat de l’empresa al seu 

entorn no només s’ha d’entendre des d’un punt de vista passiu, és a dir, de donar resposta a 

forces externes, sinó també com una cerca activa d’aquelles condicions que assegurin 

l’evolució favorable de l’empresa i els seus negocis. Alhora, tot el procés ha d’anar 

acompanyat d’una idònia resposta funcional dels diferents departaments, és a dir, ha de ser 

sensible a la cultura de l’empresa. 
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3.2 Evolució del procés de planificació de negoci 

Segons Hax i Majluf [Hax i Majluf, 1984], les darreres dècades, la planificació ha patit una 

evolució que es pot resumir en les següents etapes: control financer pressupostari, 

planificació a llarg termini, planificació estratègica de negoci, planificació corporativa i 

direcció estratègica. 

3.2.1 Control financer  pressupostari  

Aquests procediments són els precursors de la planificació i apareixen cap a la dècada dels 

cinquanta. Utilitzen un horitzó de planificació curt amb la finalitat de controlar la tresoreria 

i tenen un enfocament bàsicament intern i de control. Concretament, els pressupostos són 

projeccions d’ingressos i despeses amb un termini anual i inclouen totes aquelles activitats 

importants pel desenvolupament del negoci: vendes, producció, activitats administratives, 

etc. En referència al control financer, cal dir que originàriament es va adoptar com un 

sistema administratiu que responia a pressions per millorar la gestió de tresoreria, 

augmentar l’eficiència operativa i reduir costos. A més, facilità un mecanisme per 

descentralitzar la comptabilitat amb la finalitat de millorar el rendiment, en quant a costos, 

a diferents nivells de l’organització. 

Per tant, són eines que permeten la definició i control dels objectius centrats en el benefici, 

que solen tenir un tractament a curt termini, de manera que pot fer perdre de vista els 

objectius globals i a llarg termini de l’empresa, perjudicant la seva evolució. 

3.2.2 Planificació a llarg termini 

Durant els anys seixanta, es desenvolupa el concepte de planificació a llarg termini, 

allargant l’horitzó i incorporant una perspectiva externa. Aquest tipus de planificació, es 

basa en la previsió de vendes de l’empresa i la resta de plans funcionals es programen 

d’acord a aquesta previsió, creant-se una forta dependència. Finalment s’elabora un pla 

financer basat en el control financer pressupostari però cubrint un horitzó superior a un 

any. 

La planificació a llarg termini té diferents inconvenients. Per una banda, donat que el pla 

està basat en la previsió de vendes, fa que desviacions en ella, provoquin carències molt 

importants en la programació de la resta d’activitats. Per tant, alhora de fer la previsió, s’ha 
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d’analitzar la dinàmica del mercat i en fer després la projecció, es considera que el futur és 

una continuació del que està passant ara, quan en realitat l’entorn és poc estable. L’altre 

inconvenient és que l’assignació de recursos es realitza normalment per projectes. Com 

que és impossible aconseguir projeccions ajustades del futur i indicadors fiables del 

rendiment financer, en aprovar l’assignació de capital projecte a projecte, estem perdent 

una visió global en no considerar les implicacions que pot tenir per el desenvolupament del 

negoci a llarg termini la combinació d’aquests. 

3.2.3 Planificació estratègica de negoci 

Els anys setanta es caracteritzen per la proliferació dels mètodes de planificació 

estratègica. Són unes metodologies i eines que tenen com a objectiu ampliar la visió 

estratègica dels empresaris. És en aquest període quan apareix la segmentació del negoci 

en les anomenades Unitats Estratègiques de Negoci (UEN), essent General Electric el 

1970, la primera en dividir-se en aquestes unitats individuals. 

Segons Rotschild, una UEN ha de sevir a un mercat extern, on pot existir un nombre mejor 

o menor de competidors als que ha d’intentar igualar o superar. A més, cada unitat ha de 

ser capaç de decidir per si mateixa, tenint un control total de les seves activitats i sobre les 

seves decisions d’inversió i despesa, però sense desaprofitar les possibilitats que poden 

derivar-se de compartir recursos o informació amb la resta d’UENs de l’empresa. Arthur 

D. Little també va definir una UEN com una àrea de negoci present en el mercat exterior 

amb els seus articles i serveis i els seus objectius i estratègies poden ser establerts i 

executats independentment de les altres àrees. 

Aquesta segmentació del negoci en UENs i la ràpida evolució del mercat, va fer necessari 

una evolució en la planificació. 

Las principals activitats a desenvolupar en un procés formal de planificació estratègica del 

negoci es presenten a continuació: 

1. Missió del negoci 

El primer pas consisteix en definir les intencions del negoci així com el grau d’activitat 

necessari per mantenir una posició competitiva en el mercat. És molt important definir el 

que s’espera aconseguir del negoci mitjançant la definició de productes, mercats i àmbit 
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geogràfic, contrastant sempre l’abast actual i futur, per tal de poder detectar canvis de 

tendències, competidors, possibilitat de nous substituts, etc. Alhora, també cal definir les 

vies que es seguiran per augmentar o mantenir el seu nivell competitiu, ja sigui disminució 

de costos, diferenciació de productes, marquèting intens, etc. 

2. Anàlisi de l’entorn i examen intern 

Abans de desenvolupar les estratègies per als negocis individuals cal analitzar la posició 

actual i futura esperada en relació a dos dimensions: 

• Les forces no controlables associades a l’entorn, i que determinen les tendències i 

oportunitats d’aquest. 

• Les forces i competències internes que determinen el potencial de l’empresa davant els 

seus competidors. 

La missió de la direcció és intentar aprofitar les oportunitats de l’entorn i neutralitzar les 

seves possibles amenaces així com afiançar els seus punts forts i millorar aquells que es 

troben en desavantatge. 

Per facilitar tot això, durant els anys setanta, es va extendre l’ús del plantejament de la 

cartera de negocis, que amb l’ajuda de representacions matricials es podia veure el 

posicionament del negoci d’acord als punts forts de l’empresa i els atractius de la seva 

indústria. A més, permetia als directius veure quina era la contribució de cada negoci a la 

cartera de la corporació, perquè són unes metodologies que permeten la descomposició de 

les activitats de l’empresa en unitats de negoci ben definides. Dins d’aquests plantejaments 

de cartera podem destacar la matriu de creixement i quota de mercat del Boston Consulting 

Group, la matriu d’atractiu de la indústria i fortalesa del negoci de McKinsey i 

l’enfocament del cicle de vida d’Arthur D. Little. 

 3. Formulació d’estratègies i definició de programes  

Considerem una estratègia de negoci a aquell grup d’accions coordinades per aconseguir 

un avantatge sostenible a llarg termini i normalment es defineix a dos nivells: un primer 

nivell que cubreix un horitzó de 3 anys i un segon nivell més específic que cubreix de 6 a 

18 mesos. 
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Amb l’aparició del plantejament de carteres, es poden generar estratègies globals que 

poden ser després considerades de manera individual per a cada negoci. 

La primera proposta d’estratègies genèriques prové del Boston Consulting Group (BCG) i 

s’orientava a determinar quin era el posicionament més adequat en quant a la quota de 

mercat que posseïa o pretenia aconseguir enfront la taxa de creixement. D’aquesta manera 

s’identifiquen quatre possibles estratègies que es poden veure a la figura 3.1. 

Quota de mercat relatiu
Ta

xa
 d

e 
cr

ei
xe

m
en

tFort

Dèbil

Mantenir la 
posició del líder

Invertir per 
convertir-se en 

líder o abandonar

Rentabilitzar
Abandonar o 

mantenir sense 
inversió

Fig 3.1 Representació matricial de la posició estratègica (BCG) 

Posteriorment, Arthur D. Little, va proposar un conjunt més ampli i estructurat 

d’estratègies genèriques, que poden ser utilitzades per cada UEN, segons la seva posició 

relativa en la matriu. 

4. Assignació de recursos i definició de mesures de rendiment per al control 

El plantejament de carteres facilita la feina dels directius en el moment d’avaluar 

l’estratègia i assignar els recursos donat que: permet establir una sèrie adequada de 

prioritats d’inversió, en funció de les possibilitats de creixement i rentabilitat de cada 

negoci; facilita un mecanisme per comprovar la consistència entre els recursos humans i 

financers requerits per el negoci; facilita el balanç de caixa entre els diferents negocis i 

permet establir mecanismes de control que supervisin la rentabilitat de cada negoci. 
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5. Pressupostació 

Tot aquest procés acaba amb el desenvolupament d’un pressupost que es convertirà en una 

sèrie de compromisos tant estratègics com operatius. Els estratègics, busquen el 

desenvolupament de noves oportunitats que poden suposar canvis significatius en les 

condicions del negoci, mentres que els operatius persegueixen mantenir o millorar 

l’eficiència i l’efectivitat dels negocis actuals. 

Malgrat que la planificació estratègica és molt més adequada que l’anterior, cal esmentar 

que també té una sèrie de limitacions: 

 En centrar-se en l’autonomia de les unitats de negoci, es poden perdre les sinèrgies 

provinents de la coordinació de recursos i activitats corporatives. 

 Si el procés es realitza des d’un punt de vista inadequat, es pot provocar la falta de 

convergència dels negocis cap el que es vol aconseguir globalment. 

  L’ús del plantejament de cartera pot inhibir la creativitat dels executius donat la seva 

excessiva formalització i anàlisi detallat. 

 Els plantejaments tradicionals no incorporen de manera explícita la rentabilitat de cada 

unitat de negoci individual. 

3.2.4 Planificació estratègica corporativa 

Cap als anys vuitanta, es produeix un important desenvolupament tecnològic i una 

tendència a la globalització dels mercats que provoquen que les empreses s’enfrontin a 

majors incerteses com l’inflació, la variabilitat dels tipus de canvi i de les situacions 

econòmiques dels diferents països.... A més, la competència cada vegada és major i 

l’atenció de la direcció torna a centrar-se en la disminució de costos, la productivitat i 

l’augment de la qualitat. Aquesta nova situació comporta la necessitat de replantejar-se el 

concepte de UEN i suggereix estudiar els recursos compartits com una bona solució per 

enfrontar-se a la pressió de forces externes. 

Quan parlàvem de la segmentació del negoci en l’apartat anterior, s’ha insistit molt en la  

identificació de UENs totalment aïllades e independents. Això no és viable en totes les 

situacions, com per exemple, en empreses centrades en una única activitat de negoci amb 

una estructura purament funcional. Un altre cas, es refereix a aquelles organitzacions on 
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existeix una direcció totalment autònoma de la resta d’unitats, que podria provocar unes 

ineficàcies molt importants, tant de funcionament com de resultats. 

Per evitar el conflicte d’interessos entre cada UEN i l’organització en general, es proposa 

una estratègia més adequada que consisteix en considerar que les diferents unitats es 

relacionen per mitjà de dues dimensions primàries: recursos compartits i negocis 

compartits. 

En parlar de recursos compartits, ens referim el maneig conjunt de facilitats de fabricació, 

canals de distribució, etc., mentres que els negocis compartits fan referència a 

interrelacions entre diferents àrees geogràfiques o comptes de clients conjunts. 

Per tant, en el moment de segmentar els negocis d’una companyia d’acord a la seva 

estructura organitzativa, sempre es poden presentar ambigüetats entre les responsabilitats 

estratègiques i operatives dels directius. Aleshores, ens trobem davant la següent 

controvèrsia: per una banda, per definir les UENs és necessària una estratègia ben definida, 

però per l’altre, precisament un dels objectius de les UENs és ajudar al procés de 

planificació.  

Per resoldre aquesta situació, Gluk, Kaufman i Walleck [Gluk, Kaufman i Walleck, 1982] 

proposen un marc de planificació estratègica que estableix una jerarquia de planificació per 

cinc nivells: 

1) Planificació corporativa: aquí s’estableix la visió de l’empresa, els objectius 

corporatius, els valors i la filosofia de l’organització, les tendències tecnològiques i de 

mercat, i s’assignen recursos segons les prioritats corporatives. 

2) Planificació de negocis  compartits: anàlisi de les necessitats de certs grups geogràfics 

o industrials de clients. 

3) Planificació de recursos compartits: per tal d’aconseguir economies d’escala o de 

tenir massa crítica per a certes activitats. 

4) Planificació d’unitats de negoci: es defineixen tenint en compte el mercat extern i els 

competidors. En aquest nivell és on es realitza el major esforç de planificació. 

5) Planificació de productes/mercats: és el nivell més baix de planificació i correspon a 

l’elecció del producte a comercialitzar, polítiques de preus, ventes i atenció al client. 
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Amb aquest plantejament, estem admitint la coexistència de dos tipus diferents 

d’organització dins de l’empresa: l’organització formal, encarregada del bon funcionament 

de les activitats operatives i que necessita una clara estructura jeràrquica d’autoritats i 

responsabilitats; i l’estructura estratègica, amb el seu propi sistema d’informació adaptat 

als nivells jeràrquics esmentats anteriorment. 

En el procés de planificació estratègica corporativa existeixen tres nivells diferents de 

planificació: el corporatiu, el de negoci i el funcional i dotze etapes diferents que es 

mostren a l’Annex A.1.  

Cal entendre que aquest procés de planificació corporativa és un procés molt complex, que 

necessita una elevada participació dels directius i on els objectius són proposats desde la 

part superior de l’organització i les alternatives específiques es suggereixen des dels nivells 

de negoci i funcional. 

Els principals avantatges d’aquest tipus de planificació són: 

• El procés ajuda a unificar els nivells jeràrquics de l’organització, obligant a participar 

desde la direcció corporativa als directius de negoci i funcionals i coordinant i facilitant 

la consecució d’objectius. 

• La segmentació de l’empresa resulta afavorida gràcies el reconeixement de diferents 

nivells jeràrquics i del seu paper dins l’organització. 

• El procés de planificació introdueix el pensament a llarg termini. Com que orienta a 

l’organització a seguir un procés lògic de pensament, amb un seguiment clar 

d’activitats ben programades, els directius participen creativament en la planificació 

estratègica del negoci. 

• Els esforços de comunicació que requereix el procés, la gran quantitat de negociacions 

interpersonals, la necessitat d’entendre i articular els principals factors que afecten el 

negoci i la involucració personal que requereix, fan que aquest procés es converteixi en 

un excel·lent mecanisme formatiu. 

Però també podem citar alguns inconvenients: 

• El risc d’una excessiva burocratització, que pot convertir el procés de planificació en 

una rutina, sense aconseguir resultats. 
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• Falta d’integració amb altres sistemes formals de direcció, és a dir, és important no 

veure la planificació com una activitat aïllada, sinó que forma part d’un conjunt de 

processos directius dirigits a entendre i identificar activitats que ha de desenvolupar la 

direcció. 

• És molt important que l’empresa mantingui un equilibri entre la planificació formal i 

l’oportunista, sense abusar de la primera per tal d’evitar rigideses, ni de la segona, per 

tal de no passar-se el temps responent a forces externes sense abans tenir clara una 

direcció d’avanç. 

3.2.5 La direcció estratègica 

La direcció estratègica representa la forma més avançada i coherent del pensament 

estratègic, ja que intenta extendre la visió estratègica no només a totes les unitats 

operatives i funcionals de l’empresa, sinó que també inclou tot sistema administratiu i 

reconeix el paper central dels individus i grups en l’organització i de la cultura restant. 

L’objectiu últim de la direcció estratègica és el desenvolupament dels valors corporatius, 

les capacitats directives, les responsabilitats organitzatives, les capacitats distintives i els 

sistemes administratius que enllacen la presa de decisions operatives amb les estratègiques 

a tots els nivells jeràrquics i a través de totes les línees d’autoritat de negocis i funcions en 

l’empresa. En arribar a aquesta etapa, ja no existeix el conflicte entre llarg i curt termini, i 

les decisions operatives i estratègiques s’acoplen definint les tasques directives a tots els 

nivells. 

En resum, tota l’organització està impregnada de pensament estratègic i es mou de forma 

coherent, essent els valors corporatius i la cultura empresarial l’element catalitzador de tot 

el procés.  

Per acabar d’entendre aquesta visió de l’estratègia es recomana consultar l’Annex A.2. 
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4. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE TI/SI 

4.1 Introducció 

Entenem per planificació de Sistemes d’Informació ( SI ) i Tecnologies d’Informació ( TI ) 

un procediment sistemàtic per a la presa de decisions  sobre “qué fer en el futur amb els 

sistemes d’informació”, és a dir, consisteix en l’establiment d’objectius i de prioritats en 

les aplicacions de les TI. Amb aquesta planificació el que es vol aconseguir és augmentar 

la rendibilitat de les inversions en SI/TI, mitjançant una cartera de tecnologies i aplicacions 

més òptima i adequada per a l’empresa, i que haurà d’assegurar tant eficiència com 

eficàcia. Per una banda, les TI milloren l’eficiència perquè redueixen el cost de procés 

d’informació, el temps de procés, etc. Per l’altra banda,  les aplicacions han de ser capaces 

de millorar l’eficàcia, com per exemple, han de permetre un millor servei d’atenció al 

client respecte competidors o un temps d’entrega més ràpid, etc. 

Amb aquestes millores el que es busca és que aquestes aplicacions suposin un avantatge 

competitiu sostenible per a l’empresa. Però, per a que les tecnologies permetin avantatges 

competitius necessiten complir dues condicions essencials: 

 A nivell intern, han de tenir un efecte organitzatiu estratègic. 

 A nivell extern, suposen un impacte competitiu en el mercat. 

L’evolució dels SI ha fet necessària l’utilització de sistemes de planificació. Els SI han 

passat de fer funcions administratives, a facilitar una millora en la gestió aconseguint 

avantatges competitius. Aquest fet ha suposat que les empreses actualment posin més 

atenció en la planificació de les TI/SI, amb la necessitat de que els Sistemes d’Informació i 

les Tecnologies d’Informació segueixin un pla. 

Podem parlar de dues situacions en l’evolució de la planificació d’aquests sistemes. En 

primer lloc, ens trobem la planificació Bottom-Up (ascendent) en la que s’intentava cubrir 

les necessitats immediates de l’empresa. D’aquesta es va passar a la planificació Top-

Down (descendent), la que s’utilitza actualment, una planificació molt més integrada en la 

que s’estableixen prioritats de manera formal. 

Alhora de plantejar-se la gestió de les TI/SI, caldrà preguntar-se per tres temes clau:  

                                                                                                                               



Pàg. 30                                                                                                                       Memòria 

a) Com es poden identificar les aplicacions i les TI , que tenen un major potencial 

estratègic? És a dir, quines són les més convenients per el nostre negoci? Aquest 

serà un dels punts més crítics 

b) Com es poden integrar aquestes aplicacions amb l’estratègia de l’empresa? 

c) Quin paper hi juga la planificació de SI/TI? 

4.2 Evolució de la planificació estratègica de TI/SI en l’empresa 

Podem dir que la planificació de les TI/SI tal com l’entenem, ha seguit quatre fases ben 

diferenciades: 

1) La de introducció a la informàtica en la organització 

2) La d’”expansió anàrquica” de les aplicacions 

3) La fase de coordinació SI-objectius empresa 

4) La de interdependència estratègies companyia-TI/SI 

Aquest esquema és molt semblant al primer model de Nolan que estudia el creixement de 

la informàtica a les empreses. És per això, que en primer lloc exposarem aquest model. 

4.2.1 El model de Nolan/Gibson 

Per explicar l’evolució de les TI/SI a l’empresa s’usa el model de Nolan, que en realitat 

són dos: el Primer Model de Nolan/Gibson i el Segon Model de Nolan (derivat del primer). 

Ens centrarem en el primer model perquè és del que deriven les fases de la planificació 

citades anterioment. 

Segons aquest model, l’evolució de la informàtica a les organitzacions presenta quatre 

etapes diferenciades: 

i. Fase d’iniciació: Etapa d’introducció a la informàtica, molt similar a totes les 

empreses. Es duen a terme les típiques aplicacions de comptabilitat, facturació, 

nòmines, etc. El pressupost destinat al desenvolupament d’aplicacions segueix la 

taxa de  creixement  de les vendes a la companyia, l’organització informàtica és 

centralitzada i l’orientació dels sistemes és cap a les operacions. 
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ii. Fase de contagi: Etapa en què les empreses estan informatitzant diferents 

tecnologies en diferents departaments. L’increment de pressupost és molt superior 

al creixement de  les vendes, es passa a sistemes en línia “on-line”, hi ha poca 

planificació i control i l’usuari participa poc en el procés informàtic. 

iii. Fase de Control: En aquesta fase, els responsables dels SI es veuen obligats a fer 

un control degut a l’increment de pressupost de les fases anteriors. La taxa de 

despeses es menor a les vendes, els projectes dels sistemes han de tenir benefici, 

l’organització informàtica guarda dades, existeixen plans i metodologies pel 

desenvolupament d’aplicacions i hi ha un retard i insatisfacció dels usuaris. 

iv. Fase de Maduresa: Fase en la que les empreses utilitzen les TI a un màxim nivell 

tant d’eficàcia com d’eficiència, d’una manera totalment controlada i obtenint la 

màxima rendibilitat de les inversions. Les despeses en SI/TI segueixen vendes i 

existeix una planificació i desenvolupament coordinat amb el negoci 

A continuació presentem la figura 4.1 on es pot veure clarament aquest esquema: 

 Iniciació Contagi Control Maduresa

Fig 4.1 El primer model de Nolan (Gibson i Nolan) 

Aquest model s’ha fet molt famós perquè s’ajusta bastant a la corba del cicle de vida d’un 

producte. 

4.2.2 Fases de la planificació estratègica de TI/SI 

Anteriorment, ja hem comentat quines eren aquestes quatre fases i que es podien identificar 

amb les etapes del model de Nolan. 
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1) Introducció de la informàtica a l’organització. 

Aquesta és una fase equivalent a la primera etapa de Nolan, la d’iniciació. 

L’objectiu primordial dels directius en incorporar la informàtica a les seves 

empreses era la reducció dels costos de processament de dades, per això, les 

primeres aplicacions dels sistemes informàtics van ser de tipus administratiu com la 

comptabilitat, la facturació i la nòmina. Amb les noves tecnologies el que 

s’aconseguia era fer el que ja s’estava fent de forma molt més eficient i amb major 

precisió. Com que la reducció de costos o millora de l’eficiència era l’únic objectiu, 

el departament de processament de dades (PD), com s’anomenava en aquella època 

el departament de SI, es limitava a recollir les demandes per part dels usuaris de 

desenvolupament d’aplicacions informàtiques i implementar-les de la manera més 

eficient possible. Es pot veure clarament que no existia cap tipus de planificació, 

perquè no era necessària donat que una millora de l’eficiència sempre és compatible 

amb l’estratègia de negoci. Les decisions del departament de PD es limitaven a  

saber quins projectes s’havien de desenvolupar i amb quins recursos es faria. Per tot 

això, es produeix una situació en la que en l’organigrama funcional, el departament 

de informàtica es situa en una posició depenent dels serveis administratius, 

coincidint en la mateixa persona la responsabilitat d’ambdos departaments. A més, 

es crea una barrera de comunicació entre la direcció de l’empresa i els responsables 

del departament de PD degut a que la direcció percep la informàtica com un món 

apart. Per últim, la connexió entre els objectius i els plans de SI és inexistent.  

Una manera de visualitzar aquesta situació correspon a l’esquema de la figura 4.2 (a 

la pàg següent). 
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                  ESTRATÈGIA/
   NECESSITATS D'INFORMACIÓ
                    EMPRESA     Sol.licituds d'aplicacions

             per part dels
             usuaris finals

     ESTRATÈGIA/NECESSITATS 
                      de cada
           UNITAT DE NEGOCI

               BARRERA

   PLÀ de      Assignació de prioritats i
    SISTEMES D'INFORMACIÓ  recursos (sota control de PD)

Fig 4.2 Esquema per l’elaboració del pla en la fase d’introducció de la informàtica a 
        l’organització. (Andreu, Ricart i Valor, 1996) 
 

2) “Expansió anàrquica” de les aplicacions informàtiques. 

En aquesta etapa, que es correspon amb la fase de contagi del model de Nolan, els 

usuaris demanen aplicacions amb molta més complexitat i més relacionades amb 

els objectius del negoci. Ens trobem amb incipients sistemes d’informació formats 

per multitud d’aplicacions transaccionals disjuntes. L’objectiu principal es situa en 

la millora de l’eficiència en la gestió dels processos de negoci, per tant, encara no 

és necessària una planificació de TI/SI. Ara bé, comencen a surgir problemes en 

l’optimització de l’assignació de recursos perquè les prioritats venen assignades pel 

responsable del departament de SI i aquestes es poden contradir amb les dels 

directius. Els criteris d’assignació no tenen perquè ser coherents amb els objectius 

estratègics de la companyia, que en molts casos són desconeguts per el responsable 

de SI. Entre les raons més usades per l’assignació de recursos, podem destacar: la 

facilitat d’implementació, la novetat i atractiu tecnològic, el poder de la unitat 

funcional que sol.licita  l’aplicació dins l’organització o el cost del 

desenvolupament a realitzar. Es veu la necessitat de que existeixi un responsable de 

l’alta direcció que s’encarregui d’assignar aquestes prioritats, donat que continua 
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existint una barrera entre el responsable de SI i la resta de l’organització.  La 

situació descrita també correspon a la representada a la figura 4.2. 

3) Coordinació estratègica entre SI-objectius empresa. 

En aquesta fase, equivalent a l’etapa de control de Nolan, les elevades inversions en 

SI junt amb les queixes dels usuaris per no tenir satisfetes les seves necessitats, fan 

que els màxims responsables de l’empresa decideixin afrontar el problema dels SI 

de manera global. La solució passa per prendre decisions d’assignació de recursos 

al nivell que correspon, desde la direcció. En aquests moments els objectius són 

millorar l’eficiència al mínim cost, i això s’aconsegueix amb un suport clar a les 

polítiques i estratègies de l’empresa i una millora dels processos de negoci de les 

diferents àrees funcionals. La intervenció directa de la direcció en la presa de 

decisions del departament de SI és incoherent amb les funcions que en principi 

hauria de tenir el responsable de SI, ja que es crea una confusió sobre qui té la 

responsabilitat de les decisions preses. Per solucionar aquesta situació, es necessita 

elaborar procediments formals de SI. Per tant, a partir d’aquest moment 

s’estableixen plans sistemàtics de definició de les necessitats d’informació d’acord 

amb els objectius estratègics de les unitats funcionals de l’empresa. El que s’està 

aconseguint és eliminar la barrera de comunicació. Una vegada eliminada 

completament, la situació resultant s’esquematitza a la figura 4.3 (a la pàgina 

següent) en la que es pot veure clarament, la comunicació directa entre els plans de 

la companyia i els plans de SI. En el Pla de SI, queden refexades clarament les 

prioritats de la companyia per a l’assignació de recursos en l’àrea de les TI per a 

que es puguin prendre les decisions corresponents. En aquesta nova situació, el 

responsable de SI s’ha convertit en un coordinador de l’equip interdepartamental 

que elabora la proposta del Pla de Sistemes, i qui marca les prioritats és l’alta 

direcció. 
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                  ESTRATÈGIA/
    NECESSITATS D'INFORMACIÓ
                    EMPRESA     Sol.licituds d'aplicacions

             per part dels
             usuaris finals

     ESTRATÈGIA/NECESSITATS 
                      de cada                 PRIORITATS
           UNITAT DE NEGOCI

               

   PLA de      Assignació de prioritats i
    SISTEMES D'INFORMACIÓ recursos (sota control direcció)
 

Fig 4.3. Formulació del Pla de TI/SI d’acord amb els objectius de l’empresa 
(Andreu, Ricart i Valor, 1996) 

4) Interdependència estratègica entre empresa-SI. 

Estem situats en una fase de dependència dels plans de SI respecte els plans 

estratègics de les unitats de negoci, en la que la direcció general es planteja treure 

més suc de les noves tecnologies de la informació. Estem parlant d’aquelles 

empreses que ja disfruten d’una elevada cultura informàtica, coneixen el propi ús 

de la tecnologia i a més, han sabut integrar-la i usar-la eficaçment, són les que es 

troben en la fase de maduresa del model de Nolan. Els seus objectius passen per 

millores d’eficiència i d’eficàcia que els hi poden permetre obtenir avantatges 

competitius sostenibles perquè són capaços de plantejar noves oportunitats de 

negoci. Per obtenir avantatges competitius sostenibles, no es poden desenvolupar 

plans de TI/SI de manera passiva, només en funció de l’estratègia de l’empresa i 

per recolzar-la com en la tercera fase; sinó que és necessari integrar les possibilitats 

dels SI i de les TI amb l’estratègia de l’empresa en el moment de formular-la. S’ha 

de fer una elaboració dels plans sistemàtics de TI/SI però incorporant l’alta direcció 

en tot el procés de definició. El resultat que obtenim són uns objectius estratègics 

de la companyia que ja inclouen aquells elements de TI/SI que requereix l’empresa 

per aconseguir avantatges competitius. Per tant, és necessari passar a una situació 
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activa de cooperació entre TI/SI-estratègia companyia que s’esquematitza a la 

figura 4.4. 

                  ESTRATÈGIA/
    NECESSITATS D'INFIRMACIÓ
                    EMPRESA  Veient capacitats TI

 es poden ampliar 
 objectius a nivell

     TI/SI són necessàries d'acord  de negoci
                   amb l'estratègia

 Objectius ampliats
 Mateixa operació a nivell

     ESTRATÈGIA/NECESSITATS  unitat de negoci
                      de cada
           UNITAT DE NEGOCI

 Mateixa iteració
 a nivell unitat negoci

            TI/SI necessàries per a
                cada unitat negoci

                 ELABORACIÓ
                   PLA de TI/SI

Fig 4.4 Formulació de plans de SI/TI conjuntament amb els plans estratègics de la 
          Companyia ( Andreu, Ricart i Valor, 1996) 

 

En moltes organitzacions els SI es troben en fase d’expansió i anarquia, i en aquests casos 

no és recomanable una metodologia activa per a la planificació de TI/SI, en no existir la 

cultura organitzativa necessària. La manera més fàcil d’arribar a l’enfocament actiu, és per 

la via evolutiva, utilitzant primer una metodologia passiva que ajudi a la creació de la 

cultura que es precisa. Malgrat tot, una metodologia passiva també serà difícil 

d’implementar si no existeix una cultura en l’organització sensible al potencial de les TI i 

no són coneguts els objectius de l’empresa per part del responsable de SI. 

En els següents apartats descriurem una metodologia passiva, procediment de planificació 

de TI/SI a partir de l’estratègia de negoci ( enfocament d’aliniament ) i una metodologia 
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activa, procediment de planificació de TI/SI en paral.lel amb l’estratègia de negoci ( 

enfocament de co-aliniament ). 

4.3 Procediment de planificació de TI/SI a partir de l’estratègia de 
negoci ( enfocament d’aliniament) 

Abans d’explicar aquest procediment, seria convenient concretar que se suposa que ha 

d’incloure un Pla de Sistemes d’Informació i Tecnologies d’Informació. 

CONTINGUT d’UN PLA de TI/SI 

• Llista de projectes a realitzar en els pròxims 3-5 anys.. 

• Referència a la situació de l’empresa en el moment de preparar el Pla. S’ha de 

descriure el punt de partida del que se suposa ha d’arrancar el Pla, pel que fa 

referència a la situació de les TI/SI en l’empresa. Això implica un judici crític de la 

situació inicial des d’un punt de vista tècnic i des d’un punt de vista de negoci. 

• La prioritat de cada projecte. Aquesta prioritat serà assignada en funció de la seva 

contribució a les necessitats de negoci, tenint-se en compte també aspectes tècnics. 

Aquells projectes que es prioritzin per aspectes tècnics, el procés serà més 

complicat ja que no estaran ímplicitament relacionats amb les necessitats 

estratègiques. 

• El detall dels projectes a desenvolupar el primer any. L’objectiu és determinar per 

a cada projecte els recursos necessaris per el seu desenvolupament, per tal de poder 

incloure’ls en el pressupost anual. Per a projectes que s’iniciin en exercicis 

posteriors, serà suficient fer una aproximació. 

• Els mecanismes d’avaluació. Cal definir els mecanismes adequats per permetre els 

procediments de control necessaris en el seguiment del pla. Es fa bàsicament en 

funció de dos indicadors  que están relacionats, el calendari i el pressupost. 

• La llista d’activitats de l’empresa on la TI pot utilitzar-se com a eina de suport per 

a augmentar la seva eficàcia i eficiència. 
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4.3.1 Esquema general del procediment 

A continuació descriurem l’esquema general del procediment d’aliniament del pla de TI/SI 

amb l’estratègia de negoci. Aquest enfocament, proposat per Andreu, Ricart i Valor 

[Andreu, Ricart i Valor, 1996], es correspon a la introducció de la informàtica en les 

empreses quan arriben a la tercera fase descrita anteriorment. Per tant, estem parlant d’una 

metodologia passiva, en la que l’objectiu és assegurar que la barrera entre l’alta direcció i 

el departament de SI desapareixi. Seguint fidelment els procediments que s’exposaran, 

s’assegurarà que tant les TI com els SI contribuiran als objectius globals de l’empresa 

d’una manera eficient i eficaç. Alhora, es busca reduir o mantenir el pressupost en TI. 

Una de les característiques principals d’aquest procediment, fa referència el fet que el Pla 

de TI/SI que s’obtè, ha de ser un pla orientat a satisfer les necessitats de negoci abans que 

les necessitats tècniques. És a dir, serà un pla poc tecnològic i posteriorment, els analistes, 

informàtics li donaran el contingut tecnològic necessari en el moment de dur a terme el 

projecte. 

La metodologia que es descriurà està dirigida bàsicament a grans empreses, però això no 

significa que no es pugui adaptar a les petites i mitjanes organitzacions, on també és 

necessari l’elaboració d’un Pla de TI/SI . A part, suposa l’existència inicial d’un Sistema 

d’Informació. 

Per la implementació d’aquesta metodologia de planificació, es precisa de diferents grups 

de treball: 

• Comité de Tecnologies i Sistemes d’Informació: és l’òrgan que té la responsabilitat 

última sobre el SI que es dissenyi. Està format per el màxim responsable de la 

companyia, els responsables de les diferents àrees funcionals i el director de SI. Les 

seves responsabilitats inclouen la supervisió del projecte de planificació, 

proporcionar criteris estratègics per a l’assignació de prioritats, assegurar la 

implicació de la organització en el Pla i per últim, aprovar el Pla de TI/SI 

desenvolupat. 

• Equip de treball: és el que s’encarrega del treball operatiu per a l’elaboració del Pla 

de TI/SI. Està dirigit formalment per el director de SI, tot i que molt sovint delega 

en el director operatiu del projecte (DOP), que generalment serà una persona del 
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departament de Sistemes. L’equip està format per personal del departament de SI 

assignat i dels diferents departaments afectats per el pla. 

• Grup base: Integrat per el subdirector general encarregat de SI, el director de SI, el 

DOP i, en alguns casos, per consultors externs experts en la planificació de SI. Les 

seves funcions són facilitar la negociació entre usuaris i supervisar l’equip de 

treball.  

Les fases principals del procediment de planificació són les següents: 

Fase I: Constitució de l’equip de treball 

L’objectiu d’aquesta fase és constituir l’equip de treball que s’encarregarà de la 

planificació i la seva presentació a l’organització. Serà imprescindible que es posi de 

manifest que és un pla per a tota la organització. L’elaboració d’aquest pla, no necessita 

només dedicació de recursos dels responsables de la seva realització, sinó que també 

suposa una dedicació molt important per part dels departaments i àrees funcionals de la 

companyia, sobretot en forma de temps dels seus responsables dedicats a fer entrevistes i 

sessions de treball amb l’equip de planificació. Per tant, és necessari que s’observi un 

compromís formal de l’alta direcció i que s’estableixi clarament quins departaments es 

veuran involucrats. 

Fase II: Descripció de la situació actual 

Cal descriure la situació de la companyia desde dues perspectives: el negoci i els sistemes 

existents. Des del punt de vista del negoci, s’ha de realitzar una descripció d’aquells 

processos de negoci relacionats amb els departaments per els que es valorarà el pla de 

TI/SI. Aquesta descripció serà essencial per saber les seves necessitats d’informació. És 

útil detallar les funcions i processos de negoci de cada àrea, perquè contribueix a reforçar 

la perspectiva de negoci que ha de presidir en les activitats del grup de treball. Per altra 

banda, s’ha d’obtenir una descripció precisa dels sistemes d’informació existents, tant des 

del punt de vista tècnic com de negoci.  Aquesta descripció consta de dues dimensions, les 

dades manejades i els processos que configuren els subsistemes existents. 

Posteriorment, es fa una descripció de l’organització i del SI existent, elaborant un informe 

des del punt de vista crític tant pel que fa referència a aspectes tecnològics com de negoci. 

La informació necessària per elaborar tota aquesta documentació s’obtè fonamentalment 
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per mitjà de les entrevistes que els membres de l’equip de treball mantenen amb els usuaris 

dels diferents sistemes. 

Fase III: Elaboració del Pla de TI/SI 

El primer que s’ha de fer és documentar les necessitats d’informació de cada una de les 

funcions i processos de negoci descrits en l’anterior fase. S’ha de posar èmfasi en aquelles 

necessitats que els sistemes actuals no satisfan o ho fan insatisfactòriament. Alhora, caldrà 

afegir aquelles necessitats imprescindibles per satisfer els objectius de l’empresa. En 

realitzar aquesta activitat, els membres de l’equip de treball, han de procurar atomitzar les 

necessitats d’informació que vagin identificant, veure quines són les principals entitats de 

dades que van sortint i procurar anar imaginant els processos necessaris per a generar la 

informació necessària. Una vegada recollides les necessitats d’informació, s’haurà de 

realitzar un anàlisi de les descripcions elaborades en fases anteriors, per tal d’identificar 

l’estructura global de SI.  

Per identificar aquesta estructura global, seria aconsellable: identificar els processos de 

negoci fonamentals en l’empresa, i observan si existeix una correspondència clara entre les 

tasques d’aquests processos i els conjunts interrelacionats de necessitats d’informació; cal 

veure si es detecten noves estructures de dades que el SI existent no tracta o si estem 

parlant de noves maneres d’estructurar dades; observar si existeixen processos 

d’informació similars a d’altres exixtents o nous per tal de convertir-se en un subsistema 

d’informació; analitzar les fronteres entre candidats a subsistemes per evitar que 

interaccionin amb altres de forma poc clara i identificar aquells subsistemes aïllats que 

poden separar-se del SI central.  

Un cop documentades i prioritzades les necessitats d’informació i definida l’estructura 

global del sistema, s’han de formular propostes d’actuació segons les línies estratègiques. 

El resultat és una sèrie d’accions de TI/SI a realitzar-se durant la vigència del Pla, de tres a 

cinc anys. Serà necessari preparar plans aternatius per a que el màxim òrgan responsable, 

el comitè de TI/SI trii el més convenient per a la companyia. Els responsables de formular 

aquestes propostes són el personal del departament de SI, els especialistes en aquestes 

tecnologies. Per elaborar-les, els tècnics poden seguir una sèrie de criteris com: evitar 

combinacions difícils d’integrar o molt costoses, buscar combinacions assimilables des del 

punt de vista organitzatiu o coherents tècnicament. També són necessaris criteris que 
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reflexin les línies estratègiques de l’empresa, tots ell proporcionats per la direcció, com per 

exemple: donar una proritat a una àrea funcional determinada o a aquelles combinacions 

que donin resultats a curt termini o incloure el màxim nombre de subsistemes que ajudin a 

aconseguir un objectiu concret. 

Per finalitzar, l’aprovació del Pla de TI/SI definitiu està a càrrec del comité de Sistemes 

que es reuneix per avaluar les diferents alternatives triant la més adequada. En aquest punt, 

la responsabilitat de l’alta direcció és molt important, perquè és la que decideix la millor 

proposta. Aquesta decisió es pot recolzar en un anàlisi de la viabilitat del pla, un anàlisi 

cost/benefici. El cost serà estimat per el personal tècnic de SI mentre que els usuaris seran 

els encarregats de demostrar quin serà el benefici esperat del sistema. 

Fase IV: Programació d’activitats 

En aquesta fase es detallen les accions específiques en forma de projectes per el primer any 

de vigència del pla. El DOP és l’encarregat d’elaborar la llista de projectes necessaris per 

implementar els sistemes, assignant els recursos humans i tècnics per a la seca realització i 

establint un calendari detallat per el primer període. Cal incloure els projectes a realitzar 

durant els pròxims anys i elements per a l’avaluació i revisió del Pla. 

Com ja hem esmentat anteriorment, la metodologia descrita no està especialment pensada 

per a petites i mitjanes empreses, en les que l’equip de treball es redueix a una o dos 

persones. En aquests casos, el procediment es simplifica, però tenint en compte que hi ha 

una sèrie d’aspectes que s’han de mantenir. Per tant, tot procediment de planificació de 

SI/TI ha de tenir con a mínim: 

• Descripció i crítica dels sistemes existents, que correspon a la fase II descrita. 

• Esquema global de l’estructura del nou SI , detallant els processos i estructures de 

dades que recolzen aquelles funcions i processos de negoci considerades 

importants. 

• Descripció detallada del Pla de SI que s’acordi finalment. 

• Calendari per el pròxim període, amb el corresponent pressupost 

• L’esperit que presideix tot el procediment: centrat en el negoci, desenvolupat per 

personal de la pròpia empresa, etc. 
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Si parlem de la durada del procés, podem dir que varia molt en funció del tamany de la 

companyia. De forma general, el procés pot requerir de 1-2 setmanes a 4-5 mesos. 

Cal destacar que el procés de planificació ha de ser per l’empresa, i dirigit per el personal 

de l’empresa, encara que en alguns casos poden participar assessors externs, especialment 

en aquells aspectes en què empresa no té suficient capacitat. No és molt recomanable que 

es subcontrati tot el procés, perquè l’empresa no es queda amb el know-how de la 

planificació i perd el procés de millora contínua. 

És molt important, que les altes instàncies directives de totes les àrees participin 

activament en el procés, i que l’alta direcció el fagi seu. El  nivell de comunicació entre 

tècnics i directius que s’aconsegueix en aquest procediment de planificació és molt elevat, 

perquè exixteix un nivell de diàleg poc comú entre aquests dos estaments. 

Aquest procediment de planificació de TI/SI a partir de l’estratègia de negoci es pot 

esquematitzar amb la figura 4.5, on s’especifica quines són les funcions i responsabilitats 

dels diferents grups de treball, i com s’elabora el pla de TI/SI.  
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ESTRATÈGIA EMPRESA      DEPARTAMENTS
  ( accions estratègiques )     ( funcioms de negoci )

                 NECESSITATS
                D'INFORMACIÓ

COMITÉ TI/SI

                PLA Elaborat per un equip de SI
               TI/SI Coordinat pel director de SI

Aprovat pel comité executiu
Estableix prioritats

 Responsabilitat direcció SI Marca polítiques
                PLA
        INFORMÀTIC

      recull

       PLÀ de HW i SW       PROJECTES A   NECESSITATS INTERNES
            de BASE   DESENVOLUPAR        D'INFORMACIÓ
 ( recull necessitats de 
 HW i SW tant internes Dirigits per SI
 com del projecte ) Amb col.laboració usuaris

Han de recolzar l'estatègia
Serveixen als departaments

     COMITÉ TI/SI
( Estableix mecanismes de control
 a nivell de pressupost, temps i 
 contridució al negoci )

Fig 4.5. Esquema del procediment d’aliniament (Andreu, Ricart i Valor, 1996) 

 Per finalitzar, parlarem de les implicacions que suposa per a la direcció general disposar 

d’un Sistema d’Informació mecanitzat: 
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 És imprescindible diagnosticar la situació de la planificació de SI a l’empresa, per 

tal d’evitar que existeixi la típica barrera de comunicació entre els informàtics i la 

resta. 

 Per aconseguir eliminar aquesta paret existent, s’ha d’establir un procediment 

formal de planificació, amb el màxim compromís de l’alta direcció. 

 L’establiment d’una metodologia de planificació de SI va acompanyat d’un canvi 

cultural. 

 La pròpia empresa ha de controlar i executar la planificació del SI. De manera que, 

el Pla obtingut es sent com a propi per part de l’organització i el Know-how 

associat queda a la pròpia empresa. 

 La direcció ha d’insistir en integrar en l’equip de treball que elaborarà el pla a 

persones del nivell adequat de les diferents àrees funcionals involucrades. 

 El procediment ha de conjugar les funcions i processos de negoci de les unitats de 

l’empresa amb visió estratègica, per tant, els màxims executius han d’estar 

involucrats en l’elaboració del Pla. 

 Tot pla de SI/TI porta associats uns projectes a desenvolupar. Les decisions de com 

usar els recursos disponibles, les ha de prendre l’alta direcció en funció dels estudis 

cost/benefici. 

4.4 Ús de TI/SI com a eina estratègica 

Abans de parlar de parlar de metodologies de planificació de TI/SI que integren aquest 

procés amb la planificació estratègica del negoci, és necessari parlar de l’ús estratègic de 

les TI/SI. 

4.4.1 La TI/SI i la planificació estratègica 

En aquest apartat, explicarem l’evolució experimentada per els procediments de 

planificació de TI/SI, a partir de l’evolució de la planificació estratègica de negoci. 

Com ja hem dit anteriorment, els precursors de la planificació son els procediments  de 

control financer pressupostari, que utilitzen un horitzó molt curt per tal de controlar la 

tresoreria. El seu paral.lel en TI/SI és l’utililització de la tecnologia en processos 
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transaccionals senzills i repetitius. Ambdues situacions, es caracteritzen per ser 

planificacions a curt termini, limitant-se a activitats ben definides i estructurades i des d’un 

punt de vista intern. 

En els anys seixanta apareix el concepte de planificació a llarg termini, allargant-se 

l’horitzó i incorporant una perspectiva externa. Pel que fa referència a TI/SI, trobem la 

proliferació d’aplicacions i l’aparició de sistemes de suport a la gestió que obliguen als 

departaments de SI a l’establiment de sistemes de control per assignar prioritats i ordenar 

els processos de decisió en temes de TI/SI. 

La dècada dels setenta es caracteritza per la proliferació dels mètodes de planificació 

estratègica, sorgint metodologies amb l’objectiu d’ampliar la visió estratègica dels 

empresaris. La involucració dels alts directius en el procés és essencial, però manca 

integració, només tenim una visió parcial de la realitat. Es pot considerar que la 

organització segueix a l’estratègia. Des d’aquest posicionament, amb un èmfasi especial en 

la selecció de la cartera de negoci, s’evoluciona cap a un plantejament d’estratègia a nivell 

de negoci. Amb aquest enfocament, les empreses inicien un procés d’aprenentatge 

organitzatiu en planificació estratègica, donant lloc a un procés més formal. Finalment, els 

anys vuitanta apareixen els processos formals de planificació estratègica, que analitzen 

tant aspectes interns com de l’entorn, essent prospectius, integrant-se amb l’organització i 

amb sistemes de control i pressupostos que utilitzen horitzons llargs i elaborant-se plans 

d’acció concrets a curt termini. En el terreny de les TI/SI s’arriba a l’etapa de la 

coordinació, on comença a ser evident per les empreses, la necessitat de vincular 

l’estratègia de negoci a les oportunitats de la tecnologia. Apareix l’enfocament passiu per a 

l’estratègia de TI/SI, en el que el pla de TI/SI segueix l’estratègia de negoci, jugant un 

paper estrictament de suport. Durant els següents anys, els acadèmics van identificar 

oportunitats estratègiques basades en TI/SI, per tant, la següent etapa evolutiva, és una 

integració de les TI/SI en un procés de planificació formal i estructurat.  

Podem parlar de dos enfocaments de la planificació estratègica que integra els conceptes i 

possibilitats de TI/SI. Per una banda, el suport sistemàtic de les TI als processos de negoci 

de l’empresa per a millorar-los de manera contínua, fent-los més eficients. Per altra banba, 

el redisseny radical dels processos de negoci. El primer enfocament, suposa que millores 

incrementals són suficients mentre que el segon suposa que no és possible aconseguir els 
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nivells de productivitat dels líders mundials, si no es replanteja desde l’inici la manera de 

fer de l’empresa. 

La figura 4.6 mostra un esquema de la relació entre un procediment formal de planificació 

estratègica de l’empresa i els dos models de planificació de TI/SI que hem descrit: 

aliniament i en paral·lel amb l’estratègia de negoci.  

Fig 4.6. Relacions entre la Planificació de TI/SI i la Planificació Esratègica del negoci 

La columna de l’esquerra rep  que va desde la missió del 

Planificació de l'Estratègia
     Missió del negoci Corporativa amb ingredients

             de TI/SI

   Estratègia del negoci    Planificació estatègica del
              Negoci i de les TI/SI simultàniament

        Millora dels Reenginyeria dels
Estratègia funcional 3   processos existents processos de negoci
  Estratègia funcional 2
     Estratègia TI/SI

          Pla de TI/SI

      Pla de HW, SW,       Desenvolupament de
      telecomunicació i        capacitats distintives 
  formació del personal          basades en TI/SI

(Andreu, Ricart i Valor, 1996) 

resenta la jerarquía conceptual

negoci fins els plans de hardware, software i formació de personal en temes de TI/SI. La 

missió del negoci es concreta en  l’estratègia d’aquest, que alhora és font de les estratègies 

funcionals de negoci. En el cas d’una estratègia de TI/SI alineada amb l’estratègia de 

negoci, es formula una  estratègia funcional de TI/SI.  
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La columna de la dreta representa conceptes relatius a les TI/SI relacionats amb 

l’estratègia. A la part central, es pot veure que la Planificació Estratègica de TI/SI en 

paral·lel amb el negoci es pot expressar de dos formes alternatives.  

La implantació dels plans de HW, SW i formació possibiliten que la organització 

desenvolupi capacitats distintives que poden permetre que l’empresa es replantegi la seva 

missió. 

4.4.2 Direcció estratègica de Tecnologia de la Informació 

L’evolució dels sistemes de planificació estratègica no acaba amb els processos formals a 

nivell de negoci i/o a nivell corporatiu, sinó que l’etapa següent és la de la direcció 

estratègica, com ja hem esmentat.   

El desenvolupament de la direcció estratègica requereix que tots els sistemes 

administratius estiguin integrats amb l’estructura organitzativa a nivell operatiu i estratègic 

i que la infraestructura directiva sigui congruent amb la cultura organitzativa. Així, donat 

que els SI formen part de la infraestructura de l’empresa, la integració entre estratègia de 

negoci i estratègia de TI/SI es produeix de forma natural sense la necessitat de cap procés 

formal per a la seva identificació i integració. 

Quan les empreses es troben en aquesta etapa, poden usar oportunitats basades en TI/SI per 

a la millora constant dels seus processos, però moltes vegades no és suficient, i les 

empreses es veuen obligades a fer un replantejament de la manera de fer de sempre. Cal 

esmentar que les empreses estiguin a un etapa o en una altra, han de disposar de 

mecanismes de seguiment de l’evolució de la tecnologia, per tal de saber per on va la 

tecnologia rellevant per a l’empresa. 

4.4.3 El concepte de ITSGA 

La integració de l’estratègia de TI/SI amb l’estratègia de negoci es pot fer amb l’ajuda d’un 

concepte que s’anomena ITSGA ( Information Technology Estrategic Generic Actions), 

que en català seria Accions Estratègiques Genèriques basades en TI. El concepte de 

ITSGA es pot definir com una acció que les empreses han dut a terme per obtenir 

avantatges competitius utilitzant les TI/SI i que podríem generalitzar i utilitzar en altres 

casos. 
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• Alguns exemples d’avantatges estratègicsamb els SI i les TI 

Moltes entitats financeres ofereixen els anomenats “comptes familiars”, que no és més 

que un compte tradicional al que se li afegeix un servei: un resum periòdic dels 

moviments que s’hi han fet, ordenats per concepte ( ingressos, despeses). El resultat és 

un “compte de resultats” del titular de la compte. Per a l’entitat financera, l’elaboració 

d’aquests informes és relativament fàcil, ja que com que les transaccions ja estàn 

registrades, l’únic que han de fer és identificar-les com a despesa o ingrés per codis 

mitjançant un programa informàtic. Per tant, és un subproducte del seu SI que només 

precisa de dades fiables de cada transacció. Per això, la diferenciació de producte 

aconseguida a través d’aquest nou servei, és poc duradera perquè el nivell d’innovació 

és baix i a la llarga totes les entitats financeres acabaran oferint un servei similar. Es 

converteix en un fet necessari per competir, que serà una pràctica estándard en el 

sector, de manera que si no s’ofereix constituirà un dasavantatge. Què s’ha aconseguit 

amb aquesta acció? S’ha augmentat la informació del producte, diferenciant-lo així de 

la competència; es treballa per al client, estalviant-li l’elaboració del resum a mà i 

s’han augmentat els costos de canvi d’entitat dels clients; s’ha creat un nou servei 

(producte); s’ha personalitzat el producte afegint informació que només interessa al 

client en particular. 

Un altre exemple, seria la instal·lació de caixers automàtics per part de les entitats 

financeres. Aquesta acció en el seu moment, va suposar una innovació important que 

permeté obtenir avantatges competitius als primers que les van usar. Actualment, s’ha 

convertit en una cosa que s’ha de tenir per romandre en el sector. Què aconseguiren els 

caixers automàtics? Obrir un nou canal de distribució per a certs productes, que es pot 

usar per a distribuir altres productes o serveis i que funciona les 24 hores; 

s’aconsegueix que el client treballi per a l’entitat ( tecleja ell mateix les transaccions o 

sol·licita directament extractes dels moviments), de manera que es disminueixen els 

costos administratius d’operació. 

El cas de Sears que utilitza dades de les seves transaccions amb clients per seleccionar 

subconjunts d’aquests amb un alt potencial de convertir-se en clients d’altres productes 

és un altre exemple. S’aprofita el SI per seleccionar clients amb alt potencial de 
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compra per a uns determinats productes, de manera que s’hi pot dirigir amb una acció 

comercial concreta. 

Una editorial americana especialitzada en revistes per agricultors utilitza la informació 

sobre els seus subscriptors per a insertar, en diferents versions de la mateixa revista, els 

articles i anuncis més interessants pels diferents grups d’agricultors. Aquesta 

possibilitat apareix quan l’editorial veu que amb la informatització del negoci poden 

obtenir avantatges competitius. Què s’aconsegueix? El SI permet, adaptar el producte 

a les necessitats del client, de manera efectiva i a un cost raonable i personalitzar el 

producte fent-lo diferent per a cada client. 

Altres empreses han utilitzat TI/SI per aconseguir millores en les seves operacions 

internes, ja sigui incrementant l’eficiència o l’eficàcia de certes activitats de la cadena 

de valor o reorganitzant les activitats d’aquesta cadena. Per exemple, IberCharter, un 

majorista de viatges que operà a Barcelona a principis dels vuitanta, dissenyà un SI 

transaccional per aconseguir emetre factures al mateix temps que distribuia els seus 

productes, oferir descomptes per pagament avançat donant lloc a pràctiques estàndards 

noves en el sector. IberCharter no sols va reorganitzar la seva cadena de valor, sinó que 

acoplà activitats de la cadena de valor, com facturació i distribució. A més, millorà 

l’eficiència de l’administració de reserves, permetent-li ser més competitiu en costos. 

Federal Espress, és un exemple de companyia que acoplant activitats de la cadena de 

valor ha establert noves pràctiques en el sector, basant.se en un sistema transaccional 

per obtenir avantatges competitius. El que va fer, és construir a finals dels vuitanta un 

sistema global de seguiment d’enviaments que li permetia saber en cada moment on 

estaven els paquets que transportava. Aquest sistema va ser extraordinàriament 

innovador en el seu moment i li proporcionà un avantatge competitiu en redefinir 

l’estàndard operatiu del sector. Actualment, totes les empreses de transport urgent de 

caràcter global han invertit molts diners per disposar de sistemes similars. 

• Classificació de les ITSGAs 

Basant-se en TI/SI poden aconseguir-se avantatges estratègics atacant diferents punts 

de les relacions de les empreses amb els seus clients, proveïdors, o en el disseny de 

nous productes, etc. A continuació es proposa una classificació basada en aquests 

conceptes: 
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 ITSGAs relacionades amb producte: 

- Incrementar el contingut d’informació del producte. 

- Personalitzar el producte. 

- Crear nous productes ( per exemple, a partir de dades de vendes d’altres 

productes). 

- Combinar productes. 

 ITSGAs relacionades amb clients: 

- Treballar per al client. 

- Aconseguir que el client treballi per nosaltres. 

- Seleccionar clients potencials per determinats productes. 

- Incrementar els costos de canvi de proveïdor dels nostres clients. 

- Facilitar els clients l’accés al nostre sistema de transaccions. 

- Accedir al sistema de transaccions dels nostres clients. 

- Estandaritzar les relacions amb els clients (EDI). 

- Fomentar la creació d’un mercat electrònic. 

- Defendre’s de l’aparició d’un mercat electrònic. 

 ITSGAs relacionades amb canals de distribució: 

- Controlar canal de distribució. 

- Desenvolupar nous canals de distribució. 

- Utilitzar canals existents per altres propòsits ( com distribuir altres productes ). 

 ITSGAs relacionades amb proveïdors: 

- Incrementar efectivitat de les nostres relacions amb proveïdors. 

- Facilitar als proveïdors l’accés al nostre sistema de transaccions. 

- Aconseguir que el proveïdor treballi per nosaltres. 

- Accedir al sistema de transaccions dels nostres proveïdors. 

- Estandaritzar les relacions amb els proveïdors (EDI). 

- Fomentar l’aparició d’un mercat electrònic. 

 ITSGAs relacionades amb amb activitats de la cadena de valor: 

- Incrementar eficiència d’activitats. 
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- Acoplar activitats. 

- Reestructurar la cadena de valor, explotant vincles e interrelacions. 

- Encadenar processos, augmentant el contingut de treball de les persones. 

- Combinar el treball que produeix la informació amb la seva entrada en el sistema i      

la seva possible elaboració. 

- Tractar recursos dispersos geogràficament com si estiguessin en el mateix lloc. 

- Descentralitzar decisions quan es pugui, proporcionant ajuda al decisor, i establint    

els sistemes de control adequats. 

- Col·lapsar el temps necessari per a produir i recopilar informació. 

 ITSGAs de caràcter general: 

- Establir noves formes de fer al sector, arribant a canviar l’estructura. 

- Considerar els sistemes transaccionals com font d’avantatges competitius. 

- Considerar la possibilitat d’operar amb una estructura pràcticament plana.   

4.5 Procediment de planificació de TI/SI en paral·lel amb 
l’estratègia de negoci ( enfocament de co-aliniament ) 

L’objectiu d’aquest enfocament actiu és assegurar que el potencial competitiu possible a 

través de TI/SI quedi reflexat durant tot el procés de planificació estratègica, de manera 

que l’estratègia de negoci resultant ja contingui els ingredients de TI/SI que puguin 

contribuir a la obtenció d’avantatges competitius sostenibles. Es tracta d’organitzar la 

planificació començant a pensar en TI/SI des del primer moment en la formulació de 

l’estratègia. És per aquesta raó, que l’estructura del procediment és paral·lela a la dels 

procediments de planificació estratègica.  

L’enfocament actiu proposa, per tant, integrar les possibilitats de TI/SI amb l’estratègia de 

l’empresa en el moment de formular-la. Això vol dir: 1) L’estratègia de negoci ha 

d’incloure les possibilitats de les TI/SI de manera que aquestes poden reconfigurar-la i 2) 

Tant el pla de TI/SI que en resulti com les aplicacions han de ser coherents amb 

l’estratègia. A la pràctica, molts cops és necessari iterar algunes vegades fins aconseguir 

l’estabilitat simultània de l’estratègia de negoci i el pla de TI/SI. 
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4.5.1 Esquema general del procediment de planificació 

L’estructura bàsica del procediment que es proposa es mostra a la figura 4.7 (a la pàgina 

següent) i és un procediment que utilitza l’enfocament clàssic de l’anàlisi DAFO. Cal 

remarcar, que donat que el procediment és part d’un procés més general de diseny 

d’estratègia corporativa, existeixen interaccions amb aquest procés.  

  MISSIÓ del
    NEGOCI

    ANÀLISI    ANÀLISI
    ENTORN    INTERNA
   Oportunitats    Punts forts i
    i amenaces    punts dèbils

ESTRUCTURA
 DETALLADA       ITSGAs
 CADENA DE INTEGRACIÓ
     VALOR        ITSAs

       PLA de  Altres aplicacions
        TI/SI       de les TI

        PLA 
INFORMÀTIC

Pla hw-sw de base          Pla sw

   CONEIXEMENTS
        DEL SECTOR

       TENDÈNCIES
     TECNOLÒGIQUES

Fig 4.7.  Estructura general del procediment de planificació (Andreu, Ricart i Valor, 1996) 

Aquest enfocament parteix de l’anàlisi clàssic usat en el disseny d’estratègies de negoci: 

missió del negoci, anàlisi de l’entorn i anàlisi interna. L’objectiu és fer aquests anàlisis 

amb un interès en la perspectiva de TI/SI, de manera que les seves possibilitats 
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competitives es tinguin en compte. Per això, l’anàlisi interna ha de tenir en compte les 

tendències tecnològiques previsibles i encara que no es mostri en el diagrama, també són 

rellevants per l’anàlisi de l’entorn. Al final, els anàlisis efectuats han d’integrar-se amb 

l’objectiu de sintetitzar l’estratègia i definir accions concretes per la seva implantació. 

Les accions estratègiques deduides d’aquesta síntesi, que anomenem ITSAs (Information 

Technology Strategic Actions), són rellevants tant en el procés d’elaboració del pla de SI 

com per decidir quines altres aplicacions de les TI tenen potencial competitiu.    

Per últim, veiem que és útil tenir en compte determinats coneixements molt rellevants per 

el procés com per exemple coneixements del sector, perquè són necessaris per aconseguir 

un procés realista. 

A continuació, tractarem cada un dels anàlisis a realitzar: 

Missió del negoci 

Aquí, es tracta de centrar les coordenades bàsiques del negoci, especificant els àmbits de 

productes, mercats i zones geogràfiques actuals i futures, així com explicitant les 

singularitats de l’empresa que es consideren rellevants per diferenciar-se dels competidors. 

De fet, la definició d’aquests àmbits, correspon a la definició d’unitat estratègica de negoci 

que constitueix el primer pas en la definició de l’estratègia corporativa. 

Anàlisi de l’entorn 

Hi ha diferents maneres de realitzar aquest anàlisi. A nivell d’unitat de negoci interessa 

analitzar el sector en el que opera l’empresa i els competidors més rellevants. L’objectiu és 

identificar les oportunitats i amenaces presents a l’entorn, per tal de generar posteriorment 

idees encaminades a aprofitar les oportunitats i defensar-se de les amenaces amb l’ajuda de 

TI/SI. Una possibilitat d’anàlisi consisteix en utilitzar el marc conceptual de les “ cinc 

forces” de Porter, que descriu l’entorn d’una empresa en funció de cinc components: 

proveïdors, clients, competidors tradicionals, possibles nous entrants i possibles nous 

productes substitutius (figura 4.8, a la pàgina següent). L’objectiu final és posicionar el 

negoci de forma consistent amb les característiques del sector i dels competidors.  
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        NOUS
   ENTRANTS
                Amenaça de nous
                entrants

Poder de nego- Poder de nego- 
ciació dels ciació dels 

PROVEÏDORScompradors COMPETIDORS subministradors COMPRADORS
  DEL SECTOR

                 Amenaça de 
                 substituts

  SUBSTITUTS

Fig 4.8. Anàlisi de l’entorn de l’empresa segons l’esquema de Porter. (Porter, 1985) 

Anàlisi intern I: Estructura detallada de la cadena de valor 

Amb aquesta anàlisi es vol explicar els processos de negoci i/o activitats de la cadena de 

valor de major importància estratègica per a la unitat de negoci estudiada. Cal detallar 

l’estructura interna de cada procés o activitat genèrica de la cadena de valor per aïllar les 

activitats detallades més rellevants. L’anàlisi de processos també s’ha d’extendre a aquelles 

activitats del sistema de valor del que la unitat de negoci forma part. Finalment, l’anàlisi no 

ha d’obviar les interrelacions i els vincles existents entre activitats de la cadena de valor. 

La influència de les TI/SI en les interrelacions de coordinació d’activitats o subactivitats és 

potencialment molt important perquè la pròpia naturalesa de SI té molt a veure en la 

coordinació d’activitats. Per tant, s’han d’identificar els vincles més rellevants i examinar 

com poden ajudar les TI/SI. Per realitzar aquesta última tasca, és molt útil el concepte de 

ITSGA, perquè una ITSGA com “reorganitzar la cadena de valor”, per exemple, es fixa en 

l’aprofitament de vincles existents o aconseguir que el “client treballi per a nosaltres”, el 

que es fa és tractar de veure si existeixen vincles explotables en el sistema de valor. 

Anàlisi intern II: Posició en TI/SI 

Es tracta d’identificar, des d’una perspectiva de TI/SI, els punts forts i dèbils de la unitat de 

negoci estudiada, tant en el moment actual com el futur pròxim. És un analisi relatiu a 

competidors reals o potencials més importants i el resultat ha de ser un resum de punts 

forts, que l’empresa pot capitalitzar i de punts dèbils que han de subsanar-se a curt termini. 
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Per identificar característiques rellevants de TI/SI és convenient realitzar un estudi de 

l’entorn tecnològic amb l’objectiu de no oblidar determinats factors que podrien convertir-

se en punts forts o dèbils com resultat de l’arribada de noves tecnologies. A les figures 4.9 

i 4.10 es presenta un full d’anàlisi per realitzar aquest anàlisi. 
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Fig 4.9 Anàlisi de l’entorn tecnològic (Andreu, Ricart i Valor, 1996) 

( 1 )  T e c n o lò g ic s :
      -  H a r d w a r e
      -  S o ftw a r e  d e  b a s e
      -  S o ftw a r e  d e  d e s e n v o lu p a m e n t  u s a t

( 2 )  S o ftw a r e  d 'a p l i c a c ió :
      -  D is s e n y /F le x ib i l i ta t
      -  E f ic iè n c ia  t è c n ic a
      -  E n c a ix  s o f tw a r e -n e c e s s i ta ts  r e a l s

( 3 )  R e c u r s o s  h u m a n s :
      -  Q u a l i ta t /P r o d u c t iv i ta t  p e r s o n a l  T I /S I
      -  P e r s o n a l  d is p o n ib le
      -  A m b ie n t  d e  t r e b a l l  i  e s ta b i l i t a t  p la n t i l la

( 4 )  O r g a n i tz a c io n s :
      -  O r g a n i tz a c ió  d e l  d e p a r ta m e n t  d e  S I
      -  G r a u  d e  p a r t ic ip a c ió /s a t i s fa c c ió  u s u a r i s
      -  Q u a l i ta t  s i s te m a  d e  p r o m o c ió / r e t r ib u c ió
      -  E x i s tè n c ia  d e  s u p o r t  t è c n ic  a  l 'u s u a r i
      -  Q u a l i ta t  s i s te m a  d e  p la n i f ic a c ió

( 5 )  A l t r e s :
      -  P r e s s u p o s t
      -  S u p o r t  d e  l 'a l ta  d i r e c c ió  a  S I /T I

F U T U R
 D è b i l           F o r t
   1     2    3     4    5    

F A C T O R S  C R Í T I C S  D E  
T I /S I

 D è b i l           F o r t
   1     2    3     4    5    

A R A

Fig 4.10. Anàlisi de punts dèbils i forts del SI (Andreu, Ricart i Valor, 1996) 
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Integració. Identificació de ITSAs ( Accions Estratègiques per a TI/SI) 

Els resultats dels anàlisis han d’integrar-se per tal de sintetitzar ITSAs. És molt convenient 

considerar els possibles parells <Component de la cadena de valor>-<Acció genèrica o 

punt dèbil/fort de TI/SI> o <Oportunitat/Amenaça>-<Acció genèrica o punt dèbil/fort de 

TI/SI>, preguntant-se si una determinada acció genèrica pot millorar una determinada 

component de la cadena de valor o bé, contribuir a explotar o defensar-se d’una 

determinada oportunitat o amenaça, de manera que es generen de manera natural les 

ITSAs. A les figures 4.11 i 4.12 s’observen els fulls de treball que s’utilitzen per realitzar 

aquesta tasca. Consisteix en identificar les combinacions que tenen sentit , anotant en la 

casella corresponent la idea de la ITSA identificada. La idea es basa en imitar ITSGAs que 

han estat font d’avantatges competitius, de manera coherent amb l’entorn competitiu i el 

posicionament de l’empresa en aquest, aprofitant el màxim els seus punts forts.  
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Fig 4.11. Accions genèriques per a activitats de la cadena de valor  
(Andreu, Ricart i Valor, 1996) 
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Fig 4.12. Accions genèriques per a oportunitats i amenaces (Andreu, Ricart i Valor, 1996) 

El resultat del procés d’anàlisi i síntesi és una llista de ITSAs, que poden conduir a 

millores de productes, serveis, procediments amb l’ajuda de les TI/SI. Pot ser que algunes 

de les ITSAs no es puguin implementar a curt termini, ja sigui perquè es refereixen a 

oportunitats incipients en el mercat o perquè es basen en possibiltats tecnològiques no 

disponibles en el mercat. En aquests casos, aquestes accions s’usen com a idees de futur ja 

que identifiquen característiques que haurà de tenir el SI en el futur. S’està pensant en 

preparar l’entorn de TI/SI actual de tal forma que, quan es materialitzin les necessitats 

anticipades sigui més fàcil i ràpid respondre per mitjà d’adaptacions de l’entorn TI/SI 

existent.  

4.5.2 Implicacions organitzatives 

La primera implicació important té a veure amb qui ha d’intervenir en el procés proposat. 

Com aquest procediment forma part del procés de disseny de l’estratègia, és clar que 

precisa de la participació de l’alta direcció, com ja era necessari en l’enfocament passiu. 

Els coneixements del sector són responsabilitat dels directors funcionals de l’empresa, que 

han de proporcionar informació de caràcter molt més estratègic que en el plantejament 
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d’aliniament. El director de TI/SI, ha de proporcionar dades dels punts dèbils i forts de 

l’entorn TI/SI existent o planificat i també sobre les possibilitats de les tendències 

tecnològiques. Cal esmentar, que en aquest cas, tant els directors funcionals com el director 

de TI/SI han de tenir perfils més basats en el negoci que coneixements estrictament 

tecnològics. 

Degut a la necessitat de tenir previsions sobre la possible evolució de les TI, en certes 

per a la organització interna del departament de TI/SI. El 

empreses pot ser necessari crear un lloc en l’organigrama amb la missió de vigilar l’horitzó 

tecnològic, informant a la resta de l’organització de la possibilitat dels desenvolupaments 

tecnològics que van apareixent. 

També existeixen implicacions 

concepte de manteniment estratègic d’aplicacions, implica evitar un enfocament 

essencialment tècnic, perquè el manteniment d’una aplicació que ajuda a aconseguir 

avantatges competitius, no pot ser responsabilitat de persones amb formació exclusivament 

tècnica. 
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5. ELABORACIÓ DEL QÜESTIONARI 

s va considerar que ja s’estava 

per a la recopilació d’informació de les 

tivitats que es van dur a terme per la realització del pla 

’investigació 

investigació per mitjà d’entrevistes 

 optar per a la realització d’una enquesta, tenint en 

r el qüestionari s’ha pres com a referència el treball de camp realitzat per 

Un cop recollida i estudiada tota aquesta bibliografia, e

preparat per a realitzar l’objectiu del nostre estudi, l’anàlisi de la situació de la planificació 

estratègica de TI/SI en l’àmbit català. 

Com a instrument d’investigació més adeqüat 

empreses, es va considerar un qüestionari, donat que dóna una informació bastant 

descriptiva sobre la situació. 

En aquest capítol explicarem les ac

d’investigació i l’obtenció de la informació, així com el mètode de contacte que es va 

haver de seguir per a la realització de les entrevistes. 

5.1 El pla d’investigació 

5.1.1 Elecció d’un mètode d

De tots els mètodes existents, es va considerar que la 

era la més adeqüada pels objectius perseguits, donat que constitueix la metodologia més 

idònia per a una investigació descriptiva. 

5.1.2 Elecció del qüestionari 

Per tal de conduir l’entrevista es va

compte que en ser un element molt flexible donat que existeixen numeroses formes de 

preguntar, aquest s’ha de desenvolupar tenint molta cura i si és possible provar-lo abans de 

ser utilitzat. 

Per dissenya

Michael J. Earl amb 63 directius de 21 grans companyies del Regne Unit. Es tracta d’un 

estudi que permet analitzar de manera precisa el pocés de planificació de TI/SI en una 

empresa, identificant clarament els avantatges i desavantatges, principals problemes i 

proporciona una classificació de la “postura” de l’empresa enfront al procés de 

planificació. 
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Disseny del qüestionari 

En aquest apartat es detallarà el procés d’elaboració del qüestionari, les premises per a la 

seva confecció i els diferents retocs que s’han fet. 

Es pot considerar que aquesta és una de les fases més costoses i llargues del projecte, donat 

que és una tasca complicada que requereix uns certs coneixements. A més, s’ha de pensar 

molt bé les preguntes que es volen fer, donat que en base a les respostes s’ha de poder 

esbrinar quin tipus de planificació realitza l’empresa. Per tant, s’han d’escollir molt bé les 

preguntes que es fan i la manera de respondre-les, per tal d’extreure’n resultats útils per el 

nostre objectiu. 

Estructura 

S’ha optat per una enquesta estructurada, de manera que les preguntes i respostes es 

presenten exactament amb les mateixes paraules i en el mateix ordre a tots els entrevistats. 

D’aquesta manera, es facilita la tabulació de les dades, l’entrevistat troba menys dificultat 

per a respondre i per a l’entrevistador és més fàcil conduir l’entrevista. 

Es va considerar que era necessari estructurar la informació que es volia obtenir, agrupant-

la de manera que l’entrevista presentés un ordre lògic i tingués en compte el posterior 

tractament i anàlisi de les dades. L’estructuració es va realitzar en base a l’estudi de 

Michael J. Earl, que proposa una diferenciació entre mètode, procés i implementació. Per 

tal de que fos més entenedor, va semblar més adeqüat que les dades relatives a mètode i 

procés es desglossessin en inputs, metodologia i outputs. 

D’aquesta manera l’enquesta tenia la següent seqüència: 

 Informació general de l’empresa 

 Informació sobre els inputs 

 Informació sobre la metodologia 

 Informació sobre els outputs 

 Informació sobre la implementació 

En aquesta estructura inicial, en revisar-la es van descobrir algunes mancances com: 
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• Es donava massa importància a la metodologia de planificació, de manera que en 

preguntar directament per un tipus determinat de metodologia, es podia perdre 

informació, donat que moltes empreses no opten per un procediment estructurat i 

aleshores era difícil identificar-la. Per tant, es va considerar més adequat realitzar 

preguntes més genèriques sobre el procés, la manera de fer. 

• No es distingia entre planificació general de negoci i planificació de TI/SI.  

• No es tractaven els resultats del procés. Es va creure necessari incloure en l’enquesta 

una part que ens permetés obtenir informació sobre els resultats obtinguts i el grau de 

satisfacció de les diferents àrees. 

Identificats aquests problemes, l’estructura definitiva és: 

 Informació general de l’empresa 

 Informació de planificació de negoci 

 Informació sobre planificació de TI/SI 

 Informació sobre metodologia 

 Informació sobre inputs 

 Informació sobre procés 

 Informació sobre outputs 

 Informació sobre implementació 

 Informació sobre resultats 

Cal esmentar que no es va preveure la possibilitat de trobar empreses que no planifiquessin 

les TI/SI, donat que no era un objectiu del nostre projecte. Per tant, en el nostre qüestionari 

no existeix cap pregunta referant a la no planificació de TI/SI 

A continuació, es precisarà quin tipus d’informació es volia obtenir en cadascuna de les 

parts de l’enquesta. 

Informació general sobre l’empresa 

En la primera part del qüestionari es vol obtenir informació general general de l’empresa, 

per fer-se una idea del tamany de l’organització, el nombre d’empleats, la seva principal 
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activitat de negoci, el sector on opera i la seva estructura. També és interessant tenir 

informació sobre l’entrevistat, donat que les opinions d’un directiu, un membre de l’àrea 

de TI/SI o el responsable d’un departament usuari respecte al mateix procés de planificació 

de TI/SI poden ser molt diferents. Malgrat que l’enquesta està pensada perque sigui 

resposta per el director de TI/SI, en molts casos pot no ser possible i en altres, pot ser que 

aquest lloc de treball estigui ocupat per una persona que té altres funcions dins 

l’organigrama. 

Finalment, s’ha de preguntar per la posició del departament de TI/SI dins l’organigrama 

global, per fer-nos una idea de la importància que tenen les TI dins de l’organització. 

Informació sobre planificació de negoci 

En aquesta part de l’enquesta es vol saber si l’empresa planifica d’alguna manera les seves 

activitats de negoci, i sobretot, el grau de participació del departament de TI/SI en aquesta 

planificació global. El fet de que les TI/SI no influeixin en la planificació de negoci, és un 

dels problemes més greus per desenvolupar un procediment d’impacte. 

Informació sobre planificació de TI/SI 

És la base del qüestionari, on es preten identificar el procediment de planificació, els 

objectius i inputs del procés, la manera en que es desenvolupa, els equips que duen a terme 

el procés, els outputs que s’obtenen i els resultats. Per tant, es pot subdividir en els 

següents cinc subapartats: 

Metodologia 

Es vol obtenir informació sobre la metodologia emprada, si es tracta d’una metodologia 

estructurada, ja sigui coneguda o “in-house”, o bé si opten per una de no-estructurada. A 

més, també es preten conèixer perquè l’organització ha optat per aquesta. 

Objectius i Inputs 

Es pregunta sobre els objectius que es persegueixen en la planificació de TI/SI i sobre els 

inputs del procés. Aquests últims són tots aquells factors d’entrada que es tenen en compte 

en el moment de planificar. S’han agrupat en tres fonts principals d’informació: informació 

referida el negoci (objectius, mercats, processos,...); t’ecnica d’anàlisi del negoci ( cicle de 

vida, DAFO, ....) i horitzó de planificació. 
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Procés 

És una fase que es centra en la manera de dur a terme el procés de planificació: els equips 

que hi participen i con es fan, de qui és responsabilitat el procés, com es prenen les 

decisions, la participació dels usuaris, quins canals de comunicació utilitzen i com es fa el 

control de qualitat. 

Outputs 

Els outputs són la informació que s’obtè com a resultat de la planificació: models, guies i 

plans i ens permeten analitzar com s’uneixen la planificació i l’etapa d’implantació. 

Implementació 

En aquest subapartat, es preten obtenir informació sobre el procés d’implementació, entès 

com una fase més del procés de planificació. Es tracta de saber com es pressuposta, qui 

controla el funcionament del sistema i l’anàlisi de la viabilitat econòmica. 

Resultats  

En aquesta part última del qüestionari es valora el procés de planificació, els resultats que 

s’obtenen d’aquest i el grau de satisfacció dels diferents departaments usuaris. 

Elaboració de les preguntes  

Determinada l’estructura de l’enquesta i la informació que es vol obtenir de cada part, el 

següent pas era l’elaboració de les preguntes. A l’inici, per facilitar el procés, es va 

procedir amb preguntes obertes, de manera que es simulava una resposta a aquestes, 

comprovant si s’obtenia la informació que es buscava i si contribuien o no els objectius del 

qüestionari. D’aquesta manera, es va veure la dificultat d’alguns temes que s’havien de 

tractar, la quantitat d’informació que necessitàven de cada una de les parts i la importància 

que tenien, i es va poder detectar aquella informació no rellevant o aquella que no s’estava 

considerant. 

Com que el que es pretenia era que el qüestionari es pogués respondre de manera ràpida, 

l’opció de preguntes obertes no era la idònia, donat que temes com els objectius de 

planificació, els inputs o l’elaboració d’equips poden ser considerats desde diferents 

perspectives. Per tant, calia delimitar la informació que es volia obtenir mitjançant l’ús de 

preguntes tancades. 
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Les preguntes obertes es van començar a canviar i transformar en preguntes tancades. 

Algunes es van tancar prenent com a base la informació que volíem obtenir, l’enfocament 

que se’ls pretenia donar i la simulació de la possible resposta. Aquests tres factors van 

determinar el tipus de pregunta tancada més adequada i les opcions de resposta que es 

proposarien. 

Elecció del tipus de pregunta 

Aquesta elecció requeria un anàlisi molt detallat de la informació que es volia obtenir, així 

com de la manera que posteriorment seria tractada. Encara que en alguns casos l’elecció va 

ser molt clara, en altres es van presentar sèries dificultats. 

Com a exemple de dificultat, es mostrarà com es va confeccionar una de les preguntes. 

Volíem conèixer quins eren els objectius de la planificació més perseguits i el seu grau 

d’importància. En un principi, la pregunta es va formular de manera que l’entrevistat havia 

d’ordenar, segons el grau d’importància, una llista d’objectius proposats. Però aquest tipus 

de classificació resulta molt difícil d’establir quan les prioritats no són massa clares o quan 

la llista proposada és massa llarga. A més, s’està obligant a l’entrevistat a donar 

preferència a uns objectius sobre els altres. Per això, per facilitar la resposta i millorar 

l’anàlisi de la informació, es va decidir que era més correcte que l’entrevistat completés 

una escala d’importància per cada objectiu proposat. Per obtenir la llista d’objectius es va 

fer un pre-test a una mostra petita de directius de TI/SI, per veure quin eren els més 

perseguits. 

En el cas dels inputs relacionats amb el negoci, únicament es volia conèixer quins 

s’utilitzaven, sense tenir especial rellevància el grau d’importància que tenien en el procés. 

Per tant, era més adequat una pregunta tancada amb resposta múltiple. 

Les preguntes es van tancar per agilitzar l’entrevista i per canalitzar la informació que es 

volia obtenir. Però, en molts casos, donada la diversitat d’opcions de resposta i per no 

limitar l’entrevistat, es va afegir una opció de resposta que li permetés aportar idees 

diferents a les proposades. 

Obtenció de l’enquesta final  

 Realitzades totes les modificacions, es va obtenir el qüestionari final. ( Annex B.1 ). 

Aquest consta de 40 preguntes agrupades segons l’estructura esmentada. En algun punt de 
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l’enquesta s’informa a l’entrevistat si ha de respondre o no una sèrie de preguntes, basant-

se en una resposta anterior.  

Donat que es va considerar que aquest tenia masses preguntes, es va decidir que l’enquesta 

final que es presentava a les empreses, fos més reduïda, de manera que es van eliminar 

algunes preguntes. Així, els entrevistats havien de respondre només a 17 preguntes (Annex 

B.2) i la informació referent a la resta de preguntes s’obtenia durant l’entrevista. Es va 

considerar que aquest era un bon mètode, perquè respondre un qüestionari de masses 

preguntes es pot fer massa pesat i en alguns casos, pot portar a la no resposta. 

5.1.3 Establiment dels mètodes de contacte 

Com a mètode de contacte existien diferents opcions: 

a) El qüestionari per correu tradicional o electrònic: és la manera més adequada per 

arribar a aquelles persones que no concedeixen entrevistes personals. Es tracta d’una 

opció molt barata, però les respostes han de redactar-se de manera molt clara i simple i 

la freqüència de resposta és baixa. A més, no es coneix a l’entrevistat  ni la veracitat de 

les dades proporcionades en el full de respostes. 

b) L’entrevista telefònica: és el camí per obtenir respostes ràpides, permetent a 

l’entrevistador aclarar les preguntes que no s’entenguin i obtenint una freqüència de 

resposta major que en el cas del correu. Per una altra banda, la mostra que es vol 

entrevistar ( alts directius de TI/SI o membres de l’alta direcció) és de difícil accés 

telefònic, i pot suposar-se que l’entrevistat es pugui negar a realitzar l’entrevista. 

c) L’entrevista personal: és el mètode més car, el que necessita més planificació, però el 

més versàtil dels tres. És el més fiable, es responen totes les preguntes, pot obtenir-se 

molta informació addicional, donat que l’entrevistador pot fer més preguntes i afegir 

observacions addicionals. 

Per tant, donades les avantatges d’aquest últim mètode, es va optar per l’entrevista 

personal. Però, tenint en compte que en alguns casos podia ser difícil contactar amb els 

directors de TI/SI o els membres de l’alta direcció responsables de sistemes, es va 

dissenyar un qüestionari de fàcil compressió i resposta, per tal que l’entrevistat el pugués 

fer per la seva compte. 

                                                                                                                               



Pàg. 66                                                                                                                       Memòria 

5.2 El procés de recollida d’informació 

Escollida la realització de l’enquesta per mitjà d’una entrevista personal, el procés de 

recollida d’informació es divideix en les següents etapes. 

5.2.1 Concertació de l’entrevista 

Es realitzava el primer contacte per mitjà de correu electrònic o telèfon, en la que 

s’informava a la persona de qui érem, de l’objectiu que buscàvem i es solicitava 

col·laboració per a la realització de l’entrevista. En alguns casos, se’ns informava de que la 

companyia no responia aquest tipus de qüestionaris per raons de política empresarial. En 

altres, que no ens podien ajudar perquè la funció de planificació estava centralitzada en un 

departament central. Quan aconseguíem que se’ns informés qui era el responsable de la 

planificació de TI/SI, se’ns passava amb la seva secretaria. Aquesta, intentava localitzar al 

possible entrevistat i finalment, després d’unes quantes trucades, es concertava l’entrevista. 

Cal dir que en alguns casos, abans d’acceptar ser entrevistats, se’ns demanava entregar un 

qüestionari per tal de que pugués ser estudiat. 

5.2.2 Envíament de la informació 

Un cop rebuda la resposta afirmativa, s’enviava a la companyia, per correu, l’enquesta per 

a que puguessin revisar-lo amb anterioritat a la realització de l’entrevista.  

5.2.3 Realització de l’entrevista 

El dia de l’entrevista, s’hi anava amb dos qüestionaris, un per ser completat per 

l’entrevistador i l’altre per si l’entrevistat no tenia disponible el que se li havia enviat. 

5.2.4 Recollida de la informació 

Un cop feta l’entrevista, s’emmagatzemava la informació per el seu posterior anàlisi i 

estudi, introduint les dades en un full de càlcul. 
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6. ANÀLISI DE LES EMPRESES ENQUESTADES 

6.1 Característiques generals de les empreses enquestades 

Per tal de fer l’anàlisi de les tendències actuals en la planificació de TI/SI, es va dissenyar 

un qüestionari facilités la recollida de dades, la seva tabulació i posterior anàlisi. Aquest 

qüestionari ha estat realitzat per 25 companyies de l’àrea geogràfica de Catalunya, entre les 

que están representats diferents sectors. A l’annex D es presenta la taula D.1 on consta el 

sector de cada companyia i l’àmbit en el que opera. 

Dins de la mostra escollida, veiem que un 32% de les companyies enquestades operen en 

un mercat regional ( 8 de les 25 empreses), mentres que un 24% ( 6 de les 25) ho fan en un 

àmbit estatal, el mateix percentatge correspon a un àmbit europeu i el 20% (5 de les 25) 

restant en un mercat multinacional, per tant, podem veure que pot ser vàlida com a mostra 

representativa. 

A la taula D.2 de l’annex es mostra el càrrec dels entrevistats i el nombre d’empleats tant 

de la companyia com del departament de TI/SI. Els enquestats foren 16 directors i 3 

subdirectors del departament de TI/SI, 1 directors i 1 subdirector general, 3 analistes 

seniors i 1 consultor de TI/SI. En referència el nombre d’empleats de tota l’empresa, 13 de 

les companyies enquestades afirmen tenir més de 500 empleats, 10 de 50 a 500, 1 entre 11 

i 50 empleats i la restant menys de 10. Si ens centrem en el departament de TI/SI,  7 

empreses tenen més de 50 empleats, 11 de 11 a 50, 2 de 4 a 10 i 5 de 1 a 3.  

Si ens fixem en la taula D.3 de l’annex, podem esbrinar quina és l’estructura de cada una 

de les organitzacions enquestades i de qui depèn el director de TI/SI. Es pot veure que 

l’estructura més habitual és la funcional ( en 17 de les empreses), seguida de la matricial ( 

en 6 dels casos) i només en 2 empreses trobem una estructura per divisions.  

A la taula es pot observar que en la majoria de les empreses enquestades, el director de 

TI/SI depen normalment de la Direcció General o Subdirecció General ( en total 19 

companyies), en alguns casos, d’algun adjunt d’aquests com és el cas de la Direcció de 

Serveis (3) i per últim únicament en 2 el director de TI/SI depen de la direcció financera. 

Com es pot veure a l’enquesta, també vam creure convenient fer algunes preguntes sobre la 

planificació general, sobretot, per veure quina era la participació del departament de TI/SI 
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en aquesta. En la  taula D.4 es mostren els resultats referents a les preguntes sobre la 

planificació general de negoci. 

Podem afirmar que en el 52% de les empreses el director de TI/SI participa en el procés de 

planificació estratègica de negoci, mentres que en el 48% restant no hi participa. S’ha 

intentat esbrinar si el fet de seguir una metodologia formal en aquest procés de planificació 

de negoci, implicava una aportació del departament de TI/SI, però no s’ha pogut treure cap 

conclusió clara. Si només agafem les empreses que segueixen una planificació formal de 

negoci, els percentatges referents a la participació o no del departament de sistemes son 

molt similars, 69% i 75%, respectivament. Si fem el mateix pel cas d’una metodologia 

informal, aquests percentatges també s’assemblen, un 31% i un 25%, respectivament. 

En els següents punts es mostren resultats extrets de taules que es presenten en l’annex D 

per qüestions d’espai. 

6.2 Resultats sobre la planificació de TI/SI 

6.2.1 Tipus de metodologia 

La primera pregunta sobre la planificació estratègica de TI/SI del qüestionari es refereix el 

tipus de metodologia. Com a fet més positiu, podem destacar que cap de les companyies 

enquestades afirmen no realitzar cap tipus de planificació en l’àrea de sistemes.  

Les 25 companyies  planifiquen els seus sistemes, ja sigui amb una metodologia estandard, 

o bé amb una metodologia pròpia o no estructurada. En el nostre cas, és majoritari l’ús de 

metodologies estructurades, un 64 %, dins les quals, les més utilitzades són les 

metodologies anomenades “In-house”( en 10 d’elles) , tot i que cal dir, que moltes 

d’aquestes són combinacions i/o adaptacions de metodologies ben conegudes. Pel que fa a 

les metodologies conegudes, el Method-1 d’Arthur Andersen és utilitzat per 2 companyies, 

una del sector energètic i l’altre de l’ensenyament, i també es pot observar que 3 

companyies del sector químic utilitzen la metodologia ASAP com també és el cas d’una 

empresa de la indústria agro-alimentària. Per últim el 36 % ( 9 en total ) restant de les 

companyies fa servir una metodologia no estructurada per la planificació de sistemes. A la 

figura 6.1 es pot observar la distribució dels diferents tipus de metodologia. 
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E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 TOTAL
In-house 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Method-1 1 1 2

Altres 1 1 1 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

METODOLOGIA
Estruct

Total Estruct
No estructur

40%

24%

36%
In-house

Standard

No estructur.

Fig. 6.1 Tipus de metodologia 

Les empreses que opten per una metodologia coneguda, en la majoria de casos ho fan per 

la recomanació dels consultors, fet que es pot explicar perquè la majoria d’aquestes 

metodologies han estat desenvolupades per consultories. El principal motiu per l’ús d’una 

determinada metodologia és la seva validesa en el moment d’obtenir resultats, tot i que 

també s’ha de destacar la importància de la limitació de recursos i el domini de la 

Fig. 6.2 Perquè me

metodologia, com es pot veure a la figura 6.2. 
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6.2.2 Objectius i inputs del procés de planificació 

Objectius 

En aquesta mostra, s’ha comprovat que els objectius més importants per el conjunt 

d’empreses enquestades són: satisfer les necessitats de gestió, obtenir un SI integrat i 

ajustar el pla de TI/SI a la planificació general de negoci, ambdos amb una puntuació 

promig de 4 sobre una escala de 5. A continuació, les organitzacions persegueixen obtenir 

una bona cartera d’aplicacions (3,5) i identificar les aplicacions estratègiques  i/o 

avantatges competitius (3,4). En base els resultats obtinguts, que es mostren a la figura 6.3, 

podem dir que les empreses estàn més interessades en ajustar el seu pla de TI/SI a les 

necessitats de negoci, que en identificar aplicacions estratègiques i avantatges competitius 

utilitzant les TI/SI. 

Objectius Mitja

AjustPlaGen 4
Satisfacció 4
Compromís 3,1
Integrat 4
Cartera 3,5
Estra/Avant 3,4
Comunicació 3,3
AjustRecDisp 3,2

Mitja total 3,6

1

2

3

4

5
AjustPlaGen

Satisfacció

Compromis

Integrat

Cartera

Estra/Avant

Comunicació

AjustRecDisp

Fig. 6.3 Objectius de planificació 

Inputs relacionats amb el negoci 

Observant els inputs que s’utilitzen en la planificació de negoci, figura 6.4, es reflexa 

l’especial atenció que posen les empreses en els objectius de negoci. Per tant, l’input més 

mencionat és el que fa referència als processos i la informació que necessiten ( 21 

companyies en total). A continuació, els inputs més utilitzats són: els processos de negoci i 

les restriccions associades (16), la missió, visió i objectius del negoci (15) i els sistemes 
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d’informació existents (14). Per contra, uns dels menys utilitzat són: el d’oportunitats i 

amenaces ( només 8 companyies en total) i l’evolució de l’entorn tecnològic (2).  

 

Fig 6.4 Inputs relacionats amb el negoci 

Tècniques utilitzades

ues utilitzades, podem corroborar que no es posa una especial 

 

Inputs Total Mitja

MisVisObj 15 60%
Prod/Merc 12 48%
Op/Amen 8 32%
ProInfo 21 84%
ProbRest 16 64%
Siex 14 56%
OrgUEN 7 28%
EvolTecn 2 8%

16%

13%

8%

22%

17%

15%

7% 2%
MisVisObj

Prod/Merc

Op/Amen

ProInfo

ProbRest

SIex

OrgUEN

EvolTecn

 

Si ens fixem en les tècniq

atenció en la identificació d’amanaces i oportunitats per tal d’obtenir avantatges 

competitius per mitjà de les TI. De fet, la figura 6.5, mostra que la principal tècnica 

utilitzada per analitzar el negoci és l’anàlisi intern ( punts forts i dèbils ), en un 56% dels 

casos. La següent tècnica més utilitzada és l’anàlisi per mitjà dels factors crítics de l’èxit 

present en un 28% de les esmentades companyies. 

 

Fig 6.5 Tècniques utilitzades 

Tècniques Total Mitja

Cap 7 28%
Cvprod/res 5 20%
CSF 7 28%
Fort/Debil 14 56%
Op/Am 6 24%
Altres 1 4%

17%

13%

18%34%

15% 3% Cap
CVprod/rec
CSF
Fort/debil
Op/Am
Altres
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Horitzó de planificació 

ap de les empreses de la nostra mostra, realitza una planificació de sistemes a llarg 

omés 6 planifiquen únicament a curt termini ( màxim 1 any). 

Les 19 companyies restants planifiquen a mig termini (8) o bé, de manera mixta (11), com 

s’observa a la figura 6.6. 

6.2.3 Pr

En aquesta part analitzarem d cés de planificació, com qui 

grups de treball, qui és el responsable del pla, com es garanteix la 

participació de l’usuari, la coordinació entre els diferents departaments i el control de 

 totalitat de les empreses ( 92%), el procés de planificació és 

m també era de preveure, 

només participa en un 44% dels casos. Cal destacar que tant els consultors externs (32%) 

C

termimi (més de 5 anys) i n

Fig 6.6 Horitzó de planificació 

océs 

0

1

2

3

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E21

E22

E23

E24

E25

E26

E27

E28

E29

iferents aspectes referents el pro

participa en els 

qualitat de tot el procés. 

Realització i responsabilitat de l’equip de planificació 

Lògicament, en quasi la

realitzat per un membre de l’àrea de TI/SI. L’alta direcció, co

com els equips multidisciplinars (36%), participen activament en aquest procés com ens 

mostra la figura 6.7. 
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Si realitzem un anàlisi més detallat d’aquestes dades, podem afirmar que la composició de 

l’equip de planificació inclou, en el 44% dels casos, un membre de l’alta direcció i el 

e les TI/SI amb els objectius de 

Com era d’esperar, figura 6. responsabilitat del procés de 

lanificació recau en la majoria dels casos, en els directius de TI/SI (84%). Per contra, 

director de TI/SI, mentres que la participació conjunta del director de TI/SI amb els 

consultors externs es dóna en un 32% de les companyies.  

Malgrat que en principi les metodologies han de falicitar la participació de l’alta direcció 

en el procés i assegurar, d’aquesta manera, la integració d

negoci, els resultats indiquen que la participació d’aquests membres és molt limitada. 

Fig 6.7 Realització del procés 

 

Realització Total Mitja

AltaDirec 11 44%
RespTI/SI 23 92%
ConsExt 8 32%
EqMultidisc 9 36%
EqTreball 2 8%
Altres 0 0%

21%

43%

15%

17%

4% 0%
AltaDirec.

RespTI/SI

ConsExt

EqMultidisc

EqTreball

Altres

8 ( a la pàgina següent ), la 

p

únicament en 5 companyies l’alta direcció en té la responsabilitat conjunta amb el 

departament de TI/SI. És interessant esmentar que les 4 companyies que utilitzen la 

metodologia ASAP, aquesta responsabilitat és compartida entre el responsable de TI/SI i 

els consultors externs, i en dues més, la responsabilitat és conjunta entre el departament de 

TI/SI i els directors dels departaments usuaris. Només en una companyia, l’equip 

multidisciplinar té responsabilitats en el procés. 
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Fig 6.8 Responsabilitat del procés 

RespTI/SI 21 84%
Gerents 4 16%
ConsExt 4 16%
EqMultidisc 1 4%
EqTreball 0 0%
Altres 1 4%

14%

58%

11%
11% Gerents

ConsExt
EqMultidisc
EqTreball
Altres

Responsab. Total Mitja

AltaDirec 5 20%
AltaDirec

3%

0%

3% RespTI/SI

Un aspecte important a destacar és que només 10 companyies realitzen una formació 

específica per a la planificac ternament. Malgrat tot, no 

cal olvidar que el propi procés implica un aprenentatge organitzatiu que es pot considerar 

Únicament 15 de les em  treball en el procés de 

 tot el procés, en 

2 la participació dels membres és limitada o esporàdica i només en una la participació és a 

ió, 2 internament i les 8 restants ex

com un procés de formació continua. A la figura 6.9 es mostra la relevància de la formació. 

 

Fig 6.9 Formació per a la planificació 

Equips de treball: Permanència, jerarquia i presa de decisions 

FormExt 8 32%
NoForm 16 64%

61%
FormExt
NoForm

Formació Total Mitja

FormInt 2 8%
FormInt

8%

31%

preses enquestades presenta grups de

planificació. Dins d’aquestes, 12 mantenen els seus components al llarg de

l’inici i final del procés. Veure figura 6.10 (següent pàgina). 
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Fig 6.10 Permanència 

Perman. 12 48%
Limitada 2 8%
IniciFin 1 4%
Desconeg 0 0% 70%

Limitada

IniciFin

Desconeg

Permanència Total Mitja

Esporàd. 2 8%
Esporàd.12%12% 6% 0%

Perman.

Cal esmentar que en 14 de les 15 companyies, les relacions normals de jerarquia s’ometen i 

s’estableix un nou marc de relacio ncions i de la responsabilitat que 

cada membre té dins de l’equip. 

l’alta direcció (28%) o el responsable del projecte concret 

(12%). En cap empresa, la presa de decisions és portada a terme per els directius usuaris o 

Independentment de l’equip que ió, cal remarcar que en tots els 

anyia 14, els usuaris participen activament en el procés. 

Aquesta participació es realitza majoritàriament mitjançant suggerències formals (56%) i 

ns en funció de les fu

Pel que fa referència a les decisions, en la majoria dels casos ( 36%) són preses pel director 

de TI/SI, i en menor mesura per 

els consultors externs, com s’observa a la figura 6.11. 

Decisions Total Mitja

RespTI/SI 9 36%
16% 0%0%0%

Fig 6.11 Presa de decisions 

Participació dels usuaris 

AltaDirec 7 28%
GrupTreb 3 12%
RespEsp 0 0%
ConsExt 0 0%
Altres 0 0%

47%

37%

Gruptreb

RespEsp

ConsExt

Altres

RespTI/SI

AltaDirec

 s’encarrega de la planificac

casos, a excepció de la comp

entrevistes estructurades (52%). 
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Excepte les empreses 10, 16, 19, 21 i 25, en les que els usuaris només participen 

informalment, la resta complementa la participació formal amb altres mitjans informals, 

 

reunions de treball (88%), q n amb alguna de les altres 

procés, donat que facilita la de blemes de cada departament, 

com podem observar a la figura 6.12. 

Fig 6.12 Mètode de participació 

Com és d’esperar per els resultats anteriors, el principal canal de comunicació són les

SuggForm. 14 56%
SuggInform. 11 44%
EntrEstr. 13 52%
AvalProp. 7 28%
Altres 0 0%
No partic. 1 4%

31%

24%

28%

15%
SuggInform.
EntrEstr.
AvalProp.
Altres
No partic.

Mètode Total Mitja SuggForm.
0%

2%

ue normalment es complemente

opcions. Només en les empreses 2 i 21, els participants es comuniquen d’una manera 

informal, mentres que en les companyies 3, 5 i 16, el responsable del projecte és qui actua 

com a nucli de comunicacions entre els participants del procés. A la figura 6.13 es mostren 

aquestes observacions: 

Fig 6.13 Canal comunicació 

Evidentment, la participació formal dels usuaris és un factor important per l’èxit del 

Reunions 22 88%
InforForma. 8 32%
Informalm. 2 8%
PerResp. 3 12%
Altres 0 0%

62%
23%

InforForma.

Informalm.

PerResp.

Altres

Canal Total Mitja 6% 9% 0% Reunions

tecció de les necessitats i pro

augmenta l’interés dels usuaris per les TI/SI i millora la capacitat de reacció de 

l’organització davant de qualsevol canvi. Per contra, una participació informal pot arribar a 
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ser perjudicial si no està ben controlada, ja que pot accentuar un dels principals problemes 

d’aquest procés: la disparitat i els conflictes d’interessos entre els diferents departaments. 

Per això, la coordinació entre les diferents àrees funcionals és vital per a que el procés 

 la detecció de necessitats d’informació compartides, la 

 no duen a terme cap control de qualitat del procés de planificació. 

assoleixi l’èxit. Dins de la nostra mostra, aquesta corre a càrrec del departament de TI/SI 

en un 60% dels casos ( 15 de 25), l’alta direcció (28%), un equip de treball (24%) o el 

responsable del projecte (24%). Sempre que l’alta direcció és responsable de la 

coordinació, rep l’ajuda del departament de sistemes, excepte en les companyies 5 i 22. La 

primera, perquè esdevè l’unic responsable de la coordinació i en el segon cas, perquè té el 

suport dels consultors externs. 

Una bona coordinació facilita

minimització d’inconsistències en els SI i la realització d’un balanç entre els interessos 

locals i globals en el moment de l’establiment de les prioritats. 

Control de Qualitat 

De les 25 companyies, 9

En 11 de les 16 restants, el control de qualitat és dut a terme per el director de TI/SI o bé, 

per personal assignat del departament de sistemes. Només en un cas, la companyia 1, 

aquest control és realitzat conjuntament per un membre de l’alta direcció, la direcció de 

TI/SI i el responsable de cada projecte. En 4 companyies, els consultors externs són els 

encarregats del control de qualitat com especifica la figura 6.14. 

Fig 6.14 Responsable Control Qualitat 

Qui? Total Mitja

RespTI/SI 11 44%
AltaDirec 3 12%
ResGrupTreb 2 8%
RespEspec 3 12%
ConsExt 4 16%
Altres 1 4%

45%

13%8%

13%

17% 4% RespTI/SI 
AltaDirec
ResGrupTreb
RespEspec
ConsExt
Altres
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Si parlem dels mètodes per assegurar la qualitat, cal dir que usualment les companyies 

utilitzen un o dos mètodes com a màxim. Únicament destacar que només la companyia 7 

utilitza l’auditoria externa per controlar la qualitat del procés i que la companyia 11, és la 

única que avalua la qualitat del procés tant pel que fa a resultats de planificació com el 

procés en si mateix. Veure figura 6.15. 

Mètodes Total Mitja

RevisCont 7 28%
ContrPrefix 4 16%
AvalResFases 9 36%
ResFinal 1 4%
Auditoria 1 4%
Altres 0 0%

32%

18%

40%

5%

5%
0%

RevisCont
ContrPref
AvalResFases
ResFinal
Auditoria
Altres

Fig 6.15 Mètodes 

6.2.4 Resultats del procés de planificació 

Analitzant els outputs del procés, que inclouen els models de sistemes, les guies o llistes de 

prioritats del procés de planificació i els plans d’implementació, podem assegurar que són 

coherents amb els objectius de negoci i amb la pròpia planificació de sistemes. 

Models 

El model més habitualment obtingut per les empreses enquestades és el d’informació i 

processos, en un 64% dels casos, seguit per el de requeriments de TI/SI en relació al SI 

actual en un 40% ( figura 6.16 a la pàgina següent) . Semblen lògics aquests resultats, 

donat que l’objectiu més important per les empreses és el de trobar les necessitats 

d’informació i garantir el suport als processos funcionals. Només un 28% (7 en total) de les 

companyies no obtè cap tipus de model del procés de planificació. 
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Models Total Mitja

SI 18 72%
MatrProcOrg 5 20%
InfoProc 16 64%
GràfProcÀrNeg 4 16%
GràfStmesProc 7 28%
ReqTI/SISstAct 10 40%
Altres 0 0%

12%

37%

10%

17%

24%
0% MatrProcOrg

InfoProc

GràfProcÀrNeg

GràfStmasProc

ReqTI/SISistAct

Altres

Fig 6.16 Models 

Si ara ens centrem únicament en les companyies que presenten una metodologia de 

planificació coneguda i estructurada, els resultats són millors, ja que excepte l’empresa 10 

que no obtè cap tipus de model, gairebé la resta presenten com a mínim 3 tipus de models, 

com es pot veure a la següent taula. 

Models obtinguts E8 E9 E10 E20 E22 E23 Total Mitja
1 1 0 1 1 1 5 83%
1 1 0 0 1 1 4 67%
1 1 0 1 1 1 5 83%
0 0 0 0 1 1 2 33%
0 0 0 1 0 0 1 17%
0 1 0 1 1 1 4 67%
0 0 0 0 0 0 0 0%

ReqTI/SISistAct
Altres

MatrProcOrg
InfoProc
GràfProcÀrNeg
GràfStmasProc

SI

Guies 

En total, 19 companyies obtenen algun tipus de guia del procés de planificació. En general, 

la guia més utilitzada és la de priorització d’aplicacions ( en un 68% dels casos), seguida 

de la gestió de recursos en un 36 %. Aquests resultats tenen una relació amb un dels 

objectius que persegueixen les organitzacions, el que fa referència al cumpliment i 

adaptació de la cartera d’aplicacions. Cal destacar, que en un 32% de les empreses 

enquestades, s’obtenen de manera conjunta la guia de priorització d’aplicacions i la de 

gestió de recursos. Un altre aspecte interessant és que le companyies 1 i 6 obtenen 

conjuntament les 3 guies, les 2 anteriors més la de relació de les TI/SI amb els factors 

crítics de l’èxit. Aquest anàlisi es pot observar a la figura 6.17 de la pàgina següent. 
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Guies Total Mitja

SI 19 76%
PrioritzAplic. 17 68%
GestióRec 9 36%
RelTI/SIFactCrít 2 8%
Altres 1 4%

59%31%

7% 3% PrioritzAplic.
GestióRec
RelTI/SIFactCrít
Altres

Figura 6.17 Guies 

Considerant únicament les empreses que presenten una metodologia estructurada i 

coneguda, excepte la companyia 10 com en el cas anterior, totes presenten la guia de 

priorització d’aplicacions i en 3 obtenen també la guia de gestió de recursos, com podem 

veure a la següent taula. 

E8 E9 E10 E20 E22 E23 Total Mitja
1 1 0 1 1 1 5 83%
1 1 0 1 1 1 5 83%
0 1 0 1 1 0 3 50%
0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 0%

Guies obtingudes
SI

PrioritzAplic.
GestióRec
RelTI/SIFactCrít
Altres

 

Plans 

Excepte les companyies 18 i 25, tota la resta obté algun tipus de pla, essent el més comú el 

pla d’implantació de sistemes (80%). A continuació, trobem el pla estratègic d’arquitectura 

i sistemes d’informació (52%) i en molt poques empreses el de transició tecnològica i de 

negoci i de gestió i financer, com es pot veure a la figura 6.18. 

Plans Total Mitja

SI 23 92%
EstratArqiSI 13 52%
ImplantSI 20 80%
Transició 4 16%
Gestió/Financ 3 12%
Altres 1 4%

32%

49%

10%
7% 2% EstratArqiSI

ImplantSI
Transició
Gestió/Financ
Altres

Figura 6.18 Plans 

Aquelles companyies que únicament obtenen un pla és el d’implantació de sistemes, 

excepte la 23 que únicament obté el pla d’arquitectura i sistemes ja que per aquesta 

organització és prioritària la planificació de sistemes en conjunt donat que posseeix una 

cartera d’aplicacions complerta, i la companyia 21 que obté el pla de gestió financera. 
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Si únicament ens fixem en les companyies que utilitzen una metodologia estructurada i 

coneguda, els resultats globals són millors, ja que els tres tipus de plans que s’obtenen ( 

 

6.2.5 Impl

Aquest apartat inclou aspectes com el pressupost, el control del funcionament del sistema i 

Els resultats obtinguts per l’enquesta, demostren que el pressupost es considera adequat per 

panyia. Malgrat tot, les companyies 4,5, 12, 17, 19, 24 i 25 el 

d’implantació de sistemes, d’arquitectura i SI i de transició tecnològica i de negoci) 

presenten uns porcentatges iguals o superiors del 50%, com mostra la propera taula. 

E8 E9 E10 E20 E22 E23 Total Mitja
1 1 1 1 1 1 6 100%
0 1 1 1 1 1

Plans obtinguts
SI

EstratArqiSI

ementació del pla de TI/SI 

1 1 1 1 1 0 5 83%
0 0 1 1 1 0 3 50%
0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 0%

Gestió/Financ
Altres

ImplantSI
Transició

5 83%

l’anàlisi de la viabilitat econòmica. 

Pressupost i despeses  

les necessitats reals de la com

consideren com deficitari, destacant el fet que 5 d’aquestes 7 companyies pertanyen el 

sector bancari. També cal dir que les empreses 2 i 16 són molt crítiques en aquesta 

valoració, donat que afirmen que els darrers anys s’ha produit una incorrecta assignació de 

partides pel que fa el software i era impossible realitzar-lo en el cas del hardware. En la 

segünet taula es mostra aquesta valoració del pressupost. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 MITJA MODE
2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3ressup. 2 3 2 2 1 2 3 3 2,4 2P
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En quasi totes les companyies el responsable d’elaborar el pressupost és el departament de 

TI/SI ( 88% dels casos). En 8 companyies, reben el suport dels consultors externs, mentres 

que en altres 3 també hi part i software. En el cas de que 

no participi el departament de TI/SI, la responsabilitat de l’elaboració del pressupost de 

conceptes presentats: al departament de TI/SI, globalment a la companyia i als 

uaris, 

 

Resp press. Total Mitja

Dpt TI/SI 22 88%
Cons.Extern 9 36%
Prov.HW/SW 6 24%
Altres 0 0%

60%24%

16% 0%
Dpt TI/SI
Cons. Extern
Prov. HW / SW
Altres

icipen els proveïdors de hardware 

TI/SI, recau sobre els proveïdors i només en un cas també participen els consultors externs. 

Aquest resultats els podem veure a la figura 6.19. 

Fig 6.19 Responsable pressupost 

Pel que fa a les despeses, aquests s’assignen en percentatges bastant similars als diferents 

Imput. Desp. Total Mitja 33% Al dpt.

departaments usuaris, essent el percentatge major per el primer (48%). Cal destacar que la 

companyia 13 reparteix la imputació de despeses entre TI/SI i els departaments us

mentres que la 10 imputa les despeses directes al departament de TI/SI i la resta

globalment a l’empresa. A la figura 6.20 es mostren els esmentats resultats. 

Al dpt TI/SI 12 48%
Globalm. Emp. 6 24%
A dpts. Usuaris 9 36%

 TI/SI
Globalm. empresa
A dpts. Usuaris

45%

22%

Figura 6.20 Imputació despeses 

Control i seguiment de l’implementació 

En general, el control de l’arquitectura i de les aplicacions del sistema recau sobre el 

director de TI/SI (60% dels casos), rebent en alguns casos el suport dels responsables de 

projecte i de l’alta direcció. Si el control recau sobre el responsable de projecte i no intervé 

la direcció de TI/SI, tampoc intervé l’alta direcció, sino que en certes ocasions rep l’ajuda 
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dels consultors externs. Si la persona que realitza aquest control és una persona assignada 

MembAltaDirec 3 12% 8%

del grup de treball, tampoc sol rebre cap tipus d’ajuda, excepte la dels consultors externs 

1 Control del sistema 

ncionals o més competitivitat, per donar alguns 

s’introdueixen davant la pressió 

dels competidors, clients o proveïdors.   

icació de TI/SI, han de 

 metodologia; 2) la valoració de 

l’arquitectura i les aplicacions i 3) la satisfacció dels usuaris. 

en algun cas puntual. Només en un 12% de la mostra, el control és realitzat per l’alta 

direcció, fet que dóna a entendre que en la majoria de casos no existeix un control 

estratègic. A la figura 6.21 es poden veure aquests resultats. 

Control Total Mitja

PersGrupTreb 4 16%
RespProj 8 32%
DirecTI/SI 15 60%

11%

21%
11%

3% 8%
PersGrupTreb.
RespProj.
DirecTI/SI
MembAltaDirec. 
ConsExt.
RespEspec.
Altres

ConsExt 4 16%
RespEspec 1 4%
Altres 3 12%

38%

Figura 6.2

 

Anàlisi de la viabilitat econòmica 

Únicament 4 companyies (1, 6,10 i 20) realitzen un retorn de la inversió, i en gairebé tots 

els casos es fa un estudi senzill, mitjançant el mètode del Pay-Back, com es pot veure a la 

taula D.15 de l’annex D. Probablement, això es pot explicar perquè els beneficis 

econòmics de l’implementació d’un nou sistema són molt difícils de valorar. Els guanys 

obtinguts amb el nou sistema són molt variats i en moltes ocasions difícils de quantificar: 

una reducció del nombre d’hores de feina, més agilitat en la presa de decisions, millor 

coordinació entre les diferents àrees fu

exemples. A més, en altres ocasions, els nous sistemes 

6.2.6 Avaluació dels resultats de planificació 

Per analitzar el grau de satisfacció respecte el procés de planif

considerar-se els següents punts: 1) la valoració de la

Valoració de la metodologia de planificació 

La valoració general de la metodologia per els diferents objectius es situa entre neutra (3) i 

bona(2). Els resultats mostren que els procediments són suficientment eficients per cubrir 
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les necessitats d’informació del negoci, amb una mitjana de 2 i una mode de 2, i per 

planificar, assignar i gestionar els recursos de TI/SI (2,2). Els objectius menys valorats són: 

mostrar els beneficis aportats per les TI/SI (2,7) i enllaçar l’estratègia de negoci amb l’àrea 

ius, la única companyia que 

structurades, els valors són de 2,76 i 0,574, com es pot veure a la següent taula. Queda 

clar que els millors resultats s’obtenen amb les metodologies in-house. 

de TI/SI (2,5). Malgrat ser els pitjors valorats, segueixen essent positius, tot i trobar-se més 

propers a una valoració neutra. 

Si ens fixem en la valoració global dels diferents object

presenta una valoració negativa és la 16 (3,5) i les organitzacions 10, 18 i 19 es situen en 

un punt neutre (3), com es pot veure a la següent figura 6.22 

Figura 6.22 Valoració de la metodologia 

A continuació, passarem a analitzar aquesta valoració en funció del tipus de metodologia. 

El valor mig obtingut en el conjunt de les 25 companyies és de 2,37 i la variança de 0,636, 

mentres que per les metodologies in-house la mitjana és de 2,05 i la variança de 0,583, per 

les estructurades tenim uns valors de 2,31 i 0,417 respectivament, i per les no-

E13E14

1 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2,4
2 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 4 2,7

1,5 2,8 2,5 2,2 1,3 1,5 2,5 1,7 2,5 3,0 2,3 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 2,8 3,0 3,0 1,8 2,7 2,7 2,2 2,3 2,8 2,4

ticipAltaDirec

OMIG
eficisTI/SI

0

0,5

1

1,5

2
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3
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4
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E19

E20
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E22

E23

E24

E25

PlanifNeg+TI/SI
Estrat+TI/SI
NecessInform.
PlanAssignRecTI/SI
ParticipAltaDirecc
BeneficisTI/SI

VALOR.

PlanAssignRecT
Par

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 MITJA MODE
1 4 2 2 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2,4 2
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etodologia º Emp. Mètode d’avaluació M N

In-house 10 2,05 0,583 

Conegudes 6 2,31 0,417 

No-estructurades 9 2,76 0,574 

  Mitjana Variança 

Total 25 2,37 0,636 

 

Avaluació del grau de satisfacció dels usuaris 

Els resultats mostren que el grau de satisfacció dels usuaris és bastant elevat, essent els més 

satisfets els de producció (2,2 en una escala de 5), seguits dels propis usuaris de TI/SI i els 

d’administració. Per el contrari els usuaris de vendes i marketing es situen en l’altre 

 la satisfacció dels usuaris. Totes aquestes conclusions es poden veure a la 

 

extrem, donat que la seva puntuació es situa en una posició neutra. 

En quant a les empreses enquestades, únicament les companyies 15 i 16 han valorat la 

satisfacció dels usuaris d’una manera relativament negativa, mentres que la 19 presenta 

una situació de neutralitat. En l’altre extrem, les companyies 1, 2 i 12 han valorat molt 

positivament

figura 6.23. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 MITJA MODE

1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2,2 2
2 0 2 2 3 0 2 1 3 2 2 1 2 0 0 0 0 3 3 2 3 2 2 2 0 1,6 2
0 0 2 2 2 2 3 3 3 0 2 1 2 2 4 0 0 2 2 2 3 2 3 2 0 1,8 2
0 0 3 3 2 3 3 0 3 0 3 2 2 3 3 0 0 3 4 3 2 2 3 2 0 2,0 3
2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2,2 2

Market.
SI/TI

VALOR.
Admin.
Produc.
Vendes

PR 1,7 1,5 2,6 2,4 2,2 2,0 2,6 2,0 2,6 2,3 2,2 1,4 2,0 2,3 3,3 3,5 2,5 2,6 3,0 2,0 2,4 2,0 2,2 2,4 2,5 2,3 2OMIG
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Fig 6.23 Satisfacció dels usuaris 

Si intenten establir una relació una relació entre el valor mig de la satisfacció dels usuaris 

per casa tipus de metodologia, no s’observen diferències significatives. Malgrat tot, les 

metodologies in-ho una m l valor mig global. 

Aquests valors es poden visualitzar a la següent taula. 

Metodologia Nº Emp. Mètode d’avaluació

use presenten itjana un 9% major respecte e

In-house 10 2,13 1,011 

Conegudes 6 2,19 0,900 

  Mitjana Variança

No-estructurades 9 2,63 1,317 

Total 25 2,32 1,069 
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Valoració de l’arquitectura i aplicacions 

En general, es considera que els resultats del procés de planificació són bons tant per 

confeccionar la cartera d’aplicacions, com per dissenyar l’arquitectura d’informació, essent 

lleugerament millors en el primer cas. Cal esmentar que cap de les empreses enquestades 

ha valorat negativament ni arquitectura ni aplicacions, essent el pitjor resultat una 

valoració neutra en 2 de les companyies. Únicament la companyia 5, ha valorat molt 

positivament els resultats de la planificació amb la finalitat de confeccionar una cartera 

d’aplicacions i dissenyar l’arquitectura. 

Es pot observar que per regla general, s’ha valorat de manera idèntica ambdues preguntes. 

Això, porta a plantejar-se si potser hagués estat millor situar-les separades i de forma no 

consecutiva, com es pot veure a la figura 6.24. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 MITJA MODE

2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2,2 2
2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2,2 2

2,0 2,0 2,5 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,2
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Figura 6.24 Valoració arquitectura 
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CONCLUSIONS 

A mode de resum, i tenint en compte l’estudi reduït que s’ha fet, podem afirmar que la 

majoria d’empreses enquestades duen a terme una planificació estratègica de TI/SI, que els 

hi permet identificar i respondre a les necessitats d’informació dels principals processos de 

negoci. En general, les companyies no es preocupen per obtenir avantatges competitius 

basats en les TI/SI, com demostra el fet que un dels objectius menys valorats és el de la 

identificació d’aplicacions estratègiques i avantatges competitius. 

Dels objectius i inputs del procés, es pot afirmat que la majoria de companyies han optat 

per el model d’aliniament en la planificació estratègica de TI/SI, donat que les principals 

prioritats són satisfer les necessitats d’informació i obtenir un SI integrat. Els inputs 

reafirmen aquest fet donat que es posa una especial atenció als objectius del negoci i els 

processos i informació que aquests requereixen, sense tenir en compte en la majoria 

d’ocasions les oportunitats i amenaces de l’entorn. 

Per tant, la majoria d’empreses estàn coordinant els sistemes d’informació amb els seus 

objectius de negoci i portant a terme una planificació top-down. Es pot assegurar aleshores, 

que ja han superat la fase d’expansió anàrquica de les aplicacions. Malgrat tot, en algunes 

d’elles, sobretot en el sector bancari, s’intueixen algunes de les premises de la fase 

d’interdependència estratègica entre la companyia i les TI/SI. 

Cal destacar que en la majoria de casos, 14 en total,  s’utilitzen metodologies estructurades, 

dins les quals les més usades són les metodologies “in-house”. En aquests últims casos, és 

on trobem el major grau de satisfacció dels usuaris i la més bona valoracio de la 

metodologia. Alhora, aquelles companyies que presenten metodologies no estructurades, la 

valoració de la metodologia és un 15% menor que la mitja global. 

Els resultats de l’anàlisi, demostren que el punt feble de la mostra, és la poca participació 

en molts casos, dels responsables funcionals en la planificació, de manera que es perd el 

component estratègic. D’aquesta manera, és més difícil enllaçar l’estratègia de negoci amb 

les TI/SI i pot haver una disparitat d’opinions entre els departaments usuaris.  
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L’anàlisi també confirma la positiva influència de la paricipació dels director de TI/SI en la 

planificació estratègica de negoci, donat que manifesta que d’aquesta manera s’obtè una 

major incidència en la implementació dels models i la llista de prioritats i plans de TI/SI. 

Es pot assegurar per tant, que la gran majoria de companyies enquestades es decanten per 

una planificació estratègica de TI/SI dins l’enfocament de l’aliniament, donat que busquen 

ajustar el pla de TI/SI a les necessitats i requeriments del negoci, per sobre de la 

identificació d’aplicacions estratègiques i/o avantatges competitius.  

En aquests moments, és difícil suposar si en un futur proper aquestes companyies optaran 

per un enfocament de co-aliniament, donat que en molts casos no tenen en compte l’ús 

estratègic de les TI i no veuen la manera d’obtenir avantatges competitius a partir de les 

TI/SI. Un fet que demostra aquesta afirmació, és que la majoria d’entrevistats afirmaven 

que utilitzaven els nous avenços de les TI per mantenir-se en el mercat competitiu que 

operaven, en lloc de buscar-ne les possibilitats per aconseguir una posició de líder. 

Potser seria recomanable realitzar un posterior estudi per sectors, sobretot el sector bancari, 

ja que sembla ser el més proper a la fase d’interdependència estratègica i en el que el grau 

de satisfacció dels usuaris és menor. També seria necessari investigar més detalladament la 

relació entre la metodologia de planificació i els resultats obtinguts. 
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