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Resum 

L'empresa Management Momentum, experta consultora en estratègia i gestió, utilitza el 

disseny de Quadres de Comandament com a eina per recolzar els seus clients en la 

definició dels seus objectius estratègics, de les accions que se´n deriven, i dels indicadors 

que els mostraran si s´estan assolint o no els objectius marcats. 

Per tal de poder fer un pas més en els seus projectes de Quadres de Comandament, 

Momentum decideix buscar una eina informàtica que li permeti oferir al client no només el 

disseny i la implantació de la seva estratègia, sinó també poder-ne fer un posterior 

seguiment de forma simple i clara. 

L´objectiu final d´aquest projecte és desenvolupar un Pla de Marketing pel nou servei que 

oferirà Momentum. 

Una primera etapa d´aquest projecte és l´estudi de les eines informàtiques que hi ha al 

mercat, per tal de trobar la que més s’adeqüi a les característiques de Momentum. 

La segona etapa del projecte és el disseny de l´estratègia o pla de marketing per aquest 

nou servei que ofereix Momentum, on s´inclouen entre d´altres la decisió de com es vol 

posicionar Momentum dins del mercat, i la descripció dels sectors de clients potencials als 

que es dirigirà el nou servei. 

Com a resultat del projecte, s´ha trobat  l´eina informàtica PMS Baxon com a aliat i soci per 

Momentum en aquesta nova etapa, i s´han definit els passos a seguir per tal de 

comercialitzar aquest nou servei a determinades empreses del sector públic i privat. 
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1. Introducció 

1.1. Origen i motivació del projecte 

Actualment, moltes organitzacions evidencien una necessitat de suport extern en la 

definició de les seves estratègies i d’una eina que els permeti implantar-les i, alhora, 

realitzar un seguiment adient de la concreció d’aquestes estratègies al llarg del temps.  

Els Quadres de Comandament són sistemes de control de gestió que tradueixen la missió i 

les estratègies de les organitzacions en un conjunt d’objectius, i aquests objectius en plans 

d’acció, de tal manera que existeix una relació clara entre el que fa l’organització (les 

accions) i el que vol aconseguir (els objectius i els eixos estratègics). Per tal que aquest 

concepte pugui ser vàlid al llarg del temps, es defineixen una sèrie d’indicadors que siguin 

mesurables i que permetin comprovar el compliment de les accions, els objectius i les 

estratègies de l’organització. I és que qualsevol Quadre de Comandament parteix del 

principi bàsic de que “només es pot gestionar el que es pot mesurar”. 

Momentum S.L., experta consultora en estratègia i gestió, busca el complement d’una eina 

informàtica, com a potencial aliat per desenvolupar projectes més ambiciosos, on es 

col·labori en la implantació i el funcionament de Quadres de Comandament. 

 

1.2. Objectius 

El principal objectiu d’aquest projecte de final de  carrera és desenvolupar un Pla 

de Marketing de la solució Quadre de Comandament d’ una empresa consultora 

d’organització. 

La particularitat d’aquesta solució consisteix en integrar als nous projectes de consultoria 

sobre Quadres de Comandament una eina informàtica que permeti no només ajudar als 

clients en el disseny del Quadre de Comandament (prèvia definició d’estratègies, objectiu 

i accions; i identificació d’indicadors), sinó també seguir col·laborant-hi en les fases 

d’implantació i seguiment del Quadre de Comandament. 

El projecte de Pla de Marketing es realitza amb la finalitat de trobar una eina informàtica 

per ampliar el servei que ofereix la solució de Quadre de Comandament de Momentum; i 
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per identificar nous clients potencials i l’estratègia de comercialització d’aquesta solució 

envers aquest nou mercat.  
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2. Marc teòric 
 

En aquest apartat s’expliquen els conceptes teòrics que es faran servir i que seran 

necessaris durant el desenvolupament del Projecte. Se li ha volgut donar especial 

rellevància al marc teòric per tal de poder tenir les idees més clares a l´hora de 

materialitzar després el pla de marketing. 

2.1. Sobre l’estratègia 

Quan es parla d’estratègia d’una empresa es fa referència al conjunt d’accions orientades 

a assolir els objectius de l’empresa, tenint en compte l’entorn i les característiques 

internes de la mateixa empresa. 

A la Figura 2.1. es poden observar els elements que constitueixen l’enfocament 

estratègic que ha d’acompanyar a una empresa u organització: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.1. Representació dels elements de l’estratègia d’una organització 
Font: [1] 
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Així doncs, es pot concloure que l’estratègia consta de: la missió, la visió, els objectius, 

les metes, les estratègies pròpiament dites i els plans d’acció. 

 

Missió: La raó d’ ésser 

La Missió és la definició de l’empresa al  present. És la raó de ser de l´empresa com a 

organització i conté la identificació de les seves competències (producte, mercat i abast 

geogràfic). 

*Un exemple de Missió pot ser el de Renfe: “Renfe Operadora tiene como misión 

la prestación de servicios de viajeros y mercancías, bajo el principio de seguridad, 

desarrollando su actividad con una clara orientación al cliente, con criterios de calidad, 

eficiencia, rentabilidad e innovación, persiguiendo el incremento de la cuota de mercado 

del ferrocarril, sobre la base del compromiso con la sociedad y el desarrollo de sus 

empleados.”[2] 

 

Visió: L’estat desitjat al futur 

La Visió és la ubicació de l’empresa en escenaris futurs. És més que un somni, doncs ha 

de ser viable, realista i mesurable en el temps. La Visió és la imatge clara de l’estat 

desitjat, que aconsegueix motivar als membres de l’organització a convertir-lo en realitat. 

*Exemple de Visió: la del grup Agbar:  “Ser líders com a grup dedicat als serveis públics, 

amb una forta vinculació ciutadana”.[3] 

 

Objectius: On volem anar 

Són les guies que donen direccionalitat a l’empresa i descriuen el futur desitjat, per això 

tenen una relació estreta amb la visió de l’organització. 

*Un exemple d´objectiu és el que va establir l´empresa Nike: integrar amb major 

profunditat la responsabilitat corporativa per acostar-se a la seva visió de ser la marca 

esportiva referent al món, amb un creixement i innovació constants. 

 

Estratègies: Com assolir els objectius    

Les estratègies pròpiament dites són un conjunt ampli d’orientacions i programes amb un 

horitzó a mig termini. 

*Seguint amb l´exemple de l´objectiu de Nike d´aprofundir en la seva responsabilitat 

corporativa, les estratègies que van definir per poder assolir aquest objectiu van ser: 
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millorar les condicions laborals a les fàbriques, crear una companyia neutral amb el medi 

ambient, i impulsar el disseny i la innovació de productes sostenibles.[4] 

 

Pla d’Acció: Programació d’activitats per assolir m etes, seguint les estratègies 

El Pla d’Acció és la programació d’activitats per complir les metes, i respon a preguntes 

operatives de quant (inversió), quan (temps), i qui (recurs humà), per tal d’aconseguir 

l’establert a les estratègies.  

Una eina gràfica àmpliament utilitzada per a la programació temporal de les activitats és 

el Diagrama de Gantt, que es la base entre d´altres del popular programa d´organització 

MSProject. 

*En quant al Pla d´Acció, l´exemple de Nike continuaria definint les accions concretes a 

dur a terme, seguint les estratègies, i determinant el cost de cada acció, els seus terminis 

temporals, i quins han de els seus executors i responsables.  

 

Metes: Resultats concrets esperats en direcció a ob jectius 

És el resultat específic, esperat en el curt, mitjà o llarg termini i que respon al progrés 

desitjat cap a un objectiu. S’expressa en el quant i el quan. 

*Una de les metes de Nike en el seu objectiu de millorar la seva responsabilitat 

corporativa podria ser, per exemple, la de reduir en 5 anys la seva producció de residus a 

les fàbriques en un 20%. 

A la Figura 2.2. es pot veure una altra possible representació dels elements estratègics 

d’una organització que s’han definit.  
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En aquest cas es pot observar que s’assenyalen també les “polítiques” i els “valors”, però 

tot i així l’estructura és la mateixa que abans:  

L’empresa té una missió, una raó de ser. I estableix una visió: la situació ideal que 

desitjaria assolir al futur. D’acord amb la missió i la visió, l’empresa decideix uns objectius 

a obtenir, i per saber com arribar-hi, determina un pla d’acció basat en una estratègia.  

Vistes aquestes dues maneres similars de representar l´estratègia (la de la imatge de la 

carretera i la de la piràmide), tot sembla perfectament estudiat per tal de dirigir-se cap a 

l’èxit de l’empresa. Però... si l’estratègia és la manera d’aconseguir els objectius, hi 

hauran d’haver uns criteris per decidir al llarg del temps si s´està apropant o no cap on es 

volia anar. És en aquest punt quan es veu la necessitat de disposar d´una eina que 

estigui orientada a realitzar un seguiment de les estratègies (Quadres de Comandament, 

veure capítol 2.2.). 

Fig.  2.2. Representació dels elements de l’estratègia d’una organització 
Font: [5] 



Disseny Estratègia Marketing  Pág. 11 

 

Aquest seguiment és cada vegada més imprescindible pel bon funcionament de les 

empreses. De fet, en els nous models de planificació estratègica com el P.D.C.A (Plan-

Do-Check-Act), orientats a una millora contínua (també s’anomena espiral de millora 

contínua o cercle de Deming), ja s’introdueix el seguiment (Check) com a funció bàsica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El detall de cada fase d´aquest model és el següent: 

Plan : és la funció de diagnosticar, identificar els processos a millorar, recopilar dades per 

aprofundir en el coneixement dels processos, i definir objectius i indicadors.  

Do: tracta d´executar els processos definits al pas anterior, i documentar les accions 

realitzades. 

Check : suggereix que, passat un període de temps previst amb antelació, es torni a 

recopilar dades de control i analitzar-les, comparant-les amb els objectius i 

especificacions inicials, per avaluar si s’ha produït la millora esperada. Finalment, cal 

documentar les conclusions. 

Act : contempla que, si és necessari, caldrà modificar els processos segons les 

conclusions del pas anterior per assolir els objectius amb les especificacions inicials. 

S´aplicaran les noves millores detectades al pas anterior, i es documentarà el procés. 

Fig.  2.3. Gràfic del cicle del P.D.C.A. 
Font: [6] 
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Com es pot veure, en els nous models de planificació estratègica com el P.D.C.A, la 

millora contínua és fonamental. El cert és que, per tenir la possibilitat d´acostar-se al que 

es vol assolir (la Missió i Visió), caldrà sempre fer un seguiment o avaluació de les 

estratègies que s´hagin definit i posat en pràctica.  

En aquests nous models de planificació destaca també l’èmfasi en la necessitat de 

documentar els processos. Això és degut a que si es vol dur a terme una avaluació, 

caldrà tenir dades objectives que permetin comparar les dades reals amb les previstes o 

les històriques. Sinó, tot es queda en meres hipòtesis abstractes i subjectives, cosa que 

fa que l´empresa, metafòricament, “navegui sense aparells de navegació”. 

 

2.2.  Sobre els Quadres de Comandament  

Introducció 

Com s´ha vist, per dirigir-se cap al que es vol és important planificar estratègies… 

“People and their managers are working so hard to be sure things are done right, that 

they hardly have time to decide if they are doing the right things” 

              Stephen R.Coven [7] 

 

Però perquè la planificació doni els seus fruïts, caldrà avaluar i actualitzar aquestes 

estratègies constantment … 

“La razón de los fracasos empresariales se debe en 7 de cada 10 casos a una mala 

implantación de las estrategias y no a su diseño” 

                        R.S.Kaplan [8] 

Per aquesta raó resulten realment útils els anomenats “Quadres de Comandament”, que 

es poden definir com una eina de gestió que tradueix l’estratègia de l’empr esa en un 

conjunt coherent d’indicadors . D’aquesta manera, després de dissenyar l’estratègia, 

es pot fer un seguiment de com evolucionen els plans d’acció, és a dir, es pot mesurar 

mitjançant una sèrie d’indicadors si l’empresa s’està acostant o no als objectius que 
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s’havien definit en un inici. L’ús d’indicadors en les empreses habitualment queda reduït 

bàsicament a un indicador de tipus financer, seguint la màxima de que si l’economia 

funciona, tot està al seu lloc. Malauradament, això té un gran risc: és ben cert que 

l’indicador econòmic és fonamental, però quan s’observa que l’economia de l’empresa no 

va bé, acostuma a ser ja massa tard per canviar de rumb. La idea que planteja el Quadre 

de Comandament, on com es veurà hi han 4 tipus d’indicadors bàsics, és actuar sobre 

les causes (gestió proactiva) enlloc de sobre les conseqüències (gestió reactiva, la dels 

indicadors financers).  

Història 

La matriu dels Quadres de Comandament que implementa Momentum és el Quadre de 

Comandament Integral (QCI), Balanced Scorecard en anglès, que va ser dissenyat per 

David P. Norton i Robert S. Kaplan, i que va ser presentat per ells mateixos a la revista 

Harvard Business Review el gener de l´any 1992. Com a antecedents al QCI es poden 

trobar el Tableau de Bord dels anys seixanta a França, i la taula de comandament de 

General Electric, als Estats Units, també als anys seixanta. Tots dos ja empraven la 

combinació d’indicadors financers i no financers, però seguint un mètode menys 

estructurat de selecció d’indicadors que el del QCI. 

La introducció dels quadres de comandament en la planificació estratègica de les 

empreses va permetre passar d’un sistema de control de gestió dissenyat al voltant d’un 

marc financer a curt termini i basat en el control, a un sistema de gestió estratègica, 

dissenyat al voltant d’una visió estratègica a més llarg termini.  

  

 

 

         

    

Fig.  2.4. Les 4 etapes del Quadre de Comandament Integral 
Font: [9] 
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Funcionament del Quadre de Comandament Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Quadre de Comandament Integral (Figura 2.5.) suggereix veure l’organització des de 

quatre perspectives (financera, de client, de processos, i d’innovació i aprenentatge), 

cadascuna de les quals planteja una pregunta  a partir de la qual es pot pensar en els 

indicadors que més útils seran per avaluar si s´estan assolint els objectius. Aquestes són 

les quatre perspectives amb les seves corresponents preguntes i explicacions: 

- Perspectiva Financera  : Si tenim èxit, com ens veuran els nostres 

accionistes?  

Molt s’ha escrit sobre indicadors financers. En general, els indicadors financers estan 

basats en la comptabilitat de la Companyia, i mostren el seu passat. El motiu és que la 

comptabilitat no és immediata (quan un proveïdor emet una factura, aquesta no es 

comptabilitza automàticament), sinó que s’han d’efectuar tancaments que assegurin la 

completitut i consistència de la informació. Degut a aquests retards, alguns autors 

afirmen que dirigir una organització prestant atenció només a indicadors financers (com 

es fa en algunes organitzacions que encara no utilitzen Quadres de Comandament) és 

com conduir a 100 km/h mirant pel mirall retrovisor. 

Fig.  2.5. Les 4 perspectives del Quadre de Comandament 
Integral 

Font: [9] 
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Exemples d’indicadors financers podrien ser  l´índex de liquidesa, l´índex d’endeutament, 

etc. 

 

- Perspectiva del Client  : Per assolir la nostra visió, com ens han de veure els 

nostres clients?  

Per assolir el progrés financer que l’empresa desitja, és fonamental que l´empresa tingui 

clients fidels i satisfets. En aquesta perspectiva es mesuren les relacions amb els clients i 

les expectatives que aquests tenen sobre els negocis. A més a més, a aquesta 

perspectiva es tenen en compte els principals elements que generen valor pels clients, 

perquè així l’empresa pugui centrar-se en els processos que són més importants pels 

clients i que més els satisfan. 

El coneixement dels clients i dels processos que més valor generen és molt important 

doncs per aconseguir que el panorama financer sigui pròsper. Sense l’estudi de les 

particularitats del mercat en que està enfocat l’empresa, no podrà existir un 

desenvolupament sostenible en la perspectiva financera, ja que l’èxit financer prové en 

gran part de l’augment de les ventes, cosa que és efecte de clients que repeteixen les 

seves compres perquè prefereixen els productes que l’empresa treu al mercat tenint en 

compte les seves preferències. 

 

- Perspectiva de Processos  : Per satisfer el nostre client, en quins processos 

hem de sobresortir?  

Aquesta perspectiva analitza l’adequació dels processos interns de l’empresa, de cara a 

l’obtenció de la satisfacció del client i a aconseguir per tant alts nivells de rendiment 

financer. Per assolir aquest objectiu el que  proposen Norton i Kaplan és un anàlisi dels 

processos interns des d’una perspectiva de negoci i una predeterminació dels processos 

clau segons el valor que aportin. 

D´aquesta manera, es distingeixen 3 tipus de processos: 

-Processos d’innovació. Són difícils de mesurar. Alguns exemples d’indicadors 

d´aquests tipus de processos serien: % de productes nous, % de productes patentats, 

introducció de nous productes en relació a la competència, etc. 
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-Processos d’operacions.  Com a exemples d’indicadors podríem tenir: costos, 

qualitat, temps o flexibilitat dels processos, etc. 

-Processos de servei postvenda. Alguns indicadors podrien ser: costos de 

reparacions, temps de resposta, ràtio ofert,...  

 

- Perspectiva d’Innovació i Aprenentatge : Per assolir la meva visió, com ha 

d’aprendre i millorar la meva organització? 

El model del Quadre de Comandament Integral planteja els valors d’aquesta quarta 

perspectiva com el conjunt de drivers de la resta de les perspectives. Aquests inductors 

constitueixen el conjunt d’actius que doten a l’organització de l’habilitat per millorar i 

aprendre. D´aquesta manera, Norton i Kaplan critiquen la visió de la comptabilitat 

tradicional, que considera la formació com una despesa, no com una inversió. 

Certament, per ara, la perspectiva de l’innovació i aprenentatge és la menys 

desenvolupada de les quatre, degut a l’escassa evolució de les empreses en aquest 

aspecte. De totes maneres, el Quadre de Comandament Integral li dóna la mateixa 

importància que a les altres 3 perspectives. I classifica els actius relatius a la innovació i 

aprenentatge en:  

-Capacitat i competència de les persones (gestió dels empleats). Com a exemples 

d’indicadors trobem: satisfacció dels empleats, productivitat, necessitat de formació, 

etc. 

-Sistemes d’informació (sistemes que preveuen informació útil pel treball). Exemples 

d’indicadors: bases de dades estratègiques, software propi, les patents i copyrights, 

etc. 

-Cultura-clima-motivació per  l’aprenentatge i l’acció. Exemples d’indicadors: iniciativa 

de les persones i equips, capacitat de treballar en equip, alineament amb la visió de 

l’empresa, etc. 

 

Quadre de Comandament Integral per organitzacions p úbliques 

En aquest apartat es volen diferenciar les particularitats dels quadres de 

comandament en el cas d´organitzacions públiques. Abans, a la següent figura 
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(Figura 2.6.), es mostra un exemple de Quadre de Comandament Integral d’una 

empresa privada com és Mobil. Es pot veure com en aquest tipus d’empreses 

privades, la perspectiva financera es situa a dalt de tot del Quadre de Comandament 

Integral. 

 

 

En canvi, en el cas d’una organització pública, el Quadre de Comandament Integral seria 

lleugerament diferent, situant-se a la part superior del Quadre de Comandament Integral 

un objectiu molt ampli com a representació de la seva missió, del seu objectiu a llarg 

termini, per exemple, la disminució de la pobresa i l’analfabetisme o la millora del medi 

ambient. Els objectius dins del Quadre de Comandament es poden orientar llavors cap a 

la millora d’un objectiu de tant alt nivell.  

Fig.  2.6. Gràfic del Quadre de Comandament Integral de l´empresa privada Móbil1 
Font: [5] 
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Així doncs, en una empresa del sector privat, els indicadors financers proporcionen la 

responsabilitat davant els propietaris, els accionistes. En una entitat no lucrativa o una 

administració pública, en canvi, els objectius financers no són els indicadors que revelen 

si l’entitat compleix amb la seva missió. 

                                           

Finalment, sobre els Quadres de Comandament cal ressaltar que el Quadre de 

Comandament Integral és només l’estructura en la que Momentum i la majoria 

d’empreses de consultoria d’organització es basen per dissenyar els seus propis Quadres 

de Comandament, que estaran adaptats segons les particularitats pròpies de 

l’organització a la que vagin dirigits, aconseguint d’aquesta manera una aproximació més 

fidel a la realitat i, per tant, més útil. 

Abans de passar a parlar de Marketing, un concepte que cal conèixer en el món de 

l´estratègia i els quadres de comandament és el de Business Intelligence (BI). Segons 

Gartner Group, BI és un conjunt de conceptes i metodologies per millorar la presa de 

decisions a través de l´ús de fets i de sistemes basats en fets. Dins del concepte de BI 

s´hi encaben doncs plataformes i solucions com les bases de dades i també els Quadres 

de Comandament. 

Fig.  2.7. Gràfic exemple d´un Quadre de Comandament Integral en el sector públic 
Font: [5] 
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2.3.  Sobre Marketing 

Una definició molt popular del Marketing és la que va fer Philip Kotler, titular de la càtedra 

S.C. Johnson & Son de Marketing Internacional a la Northwestern University de Chicago 

Illinois: 

“El Marketing es la técnica de administración empresarial que permite anticipar la 

estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, promocionar y distribuir los 

productos y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen, maximizando al mismo tiempo las 

utilidades de la empresa” [6] 

 

Una altra definició de Marketing, que resultarà útil per descriure els passos d´aquest 

Projecte, és la següent: 

“El marketing es más que un mero departamento de la empresa: es un proceso ordenado 

y reflexivo para analizar y planificar los mercados. El proceso se inicia con la 

investigación del mercado relevante , para comprender su dinámica e identificar 

oportunidades para satisfacer necesidades actuales o potenciales. Implica la 

segmentación del mercado y la selección de aquellos segmentos que la empresa pueda 

satisfacer mejor. 

Implica formular una estrategia genérica y refinarla creando un marketing mix detallado, 

así como un plan de acción” . Manel Armengol [1] 

 

Per dissenyar l’estratègia de marketing del nou producte (servei) de Momentum (un 

Quadre de Comandament  que compti amb el suport d’una eina informàtica), s’utilitzaran 

tant les eines del Marketing Estratègic com del Marketing Operatiu (anomenat Marketing 

Mix). Per tant, el procés que es seguirà en el disseny del Pla de Marketing és el següent: 
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� Estudiar els mercats de referència, realitzant una macrosegmentació dins de 

tot el mercat per analitzar quin pressupost destina cada grup de compradors 

a temes que tinguin a veure amb el nou servei de Momentum. 

� Fer un anàlisi intern, concretant quins són els avantatges que el nou servei 

de Momentum ofereix. 

� Fer un anàlisi extern, estudiant el mercat on podria entrar el servei, i quin és 

el posicionament actual de Momentum en aquest mercat. 

� Realitzar un diagnòstic del mercat, a partir del que s´hagi vist a l’anàlisi intern 

i extern. Es definirà el “DAFO” del mercat: debilitats, amenaces, fortaleses i 

oportunitats. 

� Decidir una estratègia pròpia: segons l’anàlisi intern i el diagnòstic del mercat, 

es definiran els avantatges competitius de Momentum, i s´escollirà a quins 

grans blocs (macrosegments) es vol dedicar. 

� Segmentar: segons l’estratègia pròpia, es farà una microsegmentació, 

elaborant un llistat dels possibles clients als que es vol dirigir el servei. 

� Posicionar-se: Decidir quins seran els trets distintius del servei (econòmic, de 

qualitat,...) respecte a cada microsegment escollit. 

� Dissenyar un Pla d’Acció: Segons els posicionaments, es definiran producte, 

preu, promoció i distribució. Això és el que s’anomena les 4 P’s del marketing 

operacional (marketing mix), i que és el pas previ a posar el pla en marxa. 
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Tot aquest procés en el disseny del Pla de Marketing podria resumir-se a la Figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI DE 
MERCAT

SEGMENTACIÓ

POSICIONAMENT

PRODUCTE PREU PROMOCIÓ DISTRIBUCIÓ

Fig.  2.8. Passos d´un Pla de Marketing 
Font: elaboració pròpia 
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3.  Situació inicial  

MANAGEMENT MOMENTUM S.L. és una empresa de consultoria amb capital 

professional independent, compromesa en la millora de les organitzacions, com a eix clau 

de la millora de la qualitat de vida. 

La missió de Momentum és donar suport als equips directius i de govern de grans 

organitzacions (Ajuntaments, Universitats, Hospitals, Empreses,..) en el seu repte 

d’adaptació als canvis per afrontar-los i anticipar-se, amb els seus equips, a les creixents 

demandes dels clients i/o de la ciutadania. 

Momentum ofereix doncs quatre tipus de serveis: 

 

 

Momentum ofereix aquests serveis en varis sectors, sent expert en el sector públic: 

Administració Pública (Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Bilbao, Generalitat de 

Catalunya, etc.), Universitats i Educació (Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica 

de Catalunya, Universidad de Alcalá, etc.)  Hospitals i Salut (Servei Català de la Salut, 

Institut Català de la Salut, Hospitals Vall Hebron, etc.). 

Concretant, als projectes d´indicadors i Quadres de Comandament, per ara Momentum 

s´ha centrat en 3 etapes: 

Fig.  3.1. Serveis que ofereix MOMENTUM 
Font: [10] 
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El que es vol ara és buscar una eina informàtica que  permeti que Momentum pugui 

col·laborar també en les etapes següents d’implantació i seguiment del Quadre de 

Comandament. Aquesta eina ha de ser econòmica, pràctica i simple i, a poder ser, 

basada en un entorn web. 

Investigant entre les principals eines informàtiques al mercat que s’utilitzen per a quadres 

de comandament, el resultat de l’estudi ha estat el següent: 

Les eines informàtiques que més s´utilitzen són: Microstrategy 8, Oracle Reports 9.0.4, 

Microsoft Reporting Services 1.0 SP2, SAS WebReportStudio, Hyperion Performance 

Suite 8.3, Cognos ReportNet 1.1, Actuate I-Server 8.0, Business Objects XI, i Information 

Builders WebFocus 5.3. 

Un estudi [11] dels consultors estratègics Kurt Schlegel i Mark Theissen avalúa 

cadascuna d´aquestes eines, segons una sèrie de criteris que veurem a la següent taula, 

obtenint aquests resultats: 

 

1.- DEFINIR ELS 

EIXOS ESTRATÈGICS 

 

2.-IDENIFICAR     

            ELS INDICADORS 

              CLAU 

3. -DISSENY DEL         

QUADRE DE 

COMANDAMENT 

Fig.  3.3. Criteris i puntuacions de les eines informàtiques per QC 
Font: [11] 

Fig.  3.2. Etapes dels projectes de Momentum sense eina informàtica 
Font: elaboració pròpia 
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Segons els resultats d´aquest estudi, Information Builders seria l´eina més ben valorada. 

Malgrat tot, ni aquesta ni la resta de les estudiades convencen a Momentum ja que estan 

bàsicament enfocades a grans empreses i multinacionals, mentre que per petites i mitjanes 

empreses no surten a compte econòmicament, degut a l´elevat preu tant de compra com 

de formació (per exemple, que una persona pugui manejar Information Builders té un cost 

de 10.000€ i de 100 hores de formació) [12]. Els clients de Momentum tenen un àmbit més 

delimitat (departaments, gerències,...), i els convé una eina que s´hi adapti millor. 

Per aquesta raó, es decideix continuar buscant altres eines, potser no tant esteses, però 

igualment fiables, i amb característiques que s´adaptin millor al que busca Momentum. 

En un esmorzar de treball [13] sobre Business Intelligence organitzat per BARC 

(Business Applications Research Center) el 6 de març de 2008, es presenten algunes 

eines ja vistes, com Cognos (que pertany ara a IBM), SQLServer (de Microsoft) i 

Microstrategy, en les seves darreres versions del 2008. Tot i les millores observades, es 

decideix continuar la recerca d´altres eines. 

Fig.  3.4. Puntuació total de les eines informàtiques per QC 
Font: [11] 
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I en aquesta recerca, es troba l´eina Baxon PMS: 

Fundada al 1997, Baxon PMS és líder en innovació en solucions de Millora de la 

Performance (PMS: Performance Management Solutions).  

La filosofia de disseny de Baxon PMS encaixa amb el que Momentum estava buscant: es 

basa en la simplicitat d´ús i parametrització, i en la flexibilitat per adaptar-se a diferents 

formats de visualització i fonts d´alimentació. 

Altres punts positius de Baxon PMS per la nostra empresa són: el seu preu assequible i 

que està basat 100% en un entorn web. 

D´aquesta manera, Momentum decideix fer-se partner (soci) de PMS Baxon per poder 

desenvolupar projectes més ambiciosos als que duia a terme fins ara, on es col·labori 

també en la implantació i el funcionament de Quadres de Comandament, mitjançant 

aquesta eina informàtica basada en un entorn web.  

Ara, Momentum podrà oferir als seus clients afegir una quarta i cinquena etapa als 

projectes de Quadres de Comandament que duia a terme: 

 

 

 

Per tant, el següent pas és buscar com comercialitzar de la manera més òptima, tant al 

sector públic com al privat, les cinc etapes de les que consta el nouservei. I aquí és on 

s´inicia el Marketing. 

 

1.DEFINIR ELS EIXOS 

ESTRATÈGICS 

 

   2. IDENIFICAR              

           ELS INDICADORS 

CLAU 

        3. DISSENY DEL       

             QUADRE DE     

       COMANDAMENT 

     4. POSAR EN ÚS     

            PMS BAXON 

 

     5.GARANTIR   

          APLICACIÓ 

      CONTINUA 

Fig.  3.5. Etapes dels projectes de Momentum amb PMS Baxon 
Font: elaboració pròpia 
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4.  Anàlisi de mercat 

El procés per dissenyar l´estratègia de marketing pel nou servei comença amb un anàlisi 

de mercat. Aquest, consta de: l´estudi dels mercats de referència, l´anàlisi intern dels 

avantatges generals que ofereix el servei, l´anàlisi extern, el diagnòstic del mercat, i 

l´aposta per una estratègia pròpia. 

4.1.  Mercats de referència 

4.1.1.  Àrees i pressupostos 

En aquest apartat es volen investigar les àrees de les empreses en les quals es pugui 

incloure el nou servei de Momentum, per saber quines són les partides pressupostàries 

que hi anirien destinades (“quines necessitats satisfer”), quins són els possibles grups de 

compradors (“a qui satisfer”), i quines són les tecnologies que sol·liciten aquestes àrees 

(“com satisfer”). En aquest cas, doncs, es voldrà veure quin és el pressupost que es 

destina a l`àrea de les “Tecnologies de la Informació”(TI), doncs aquesta inclou compres 

de productes com el que Momentum ofereix. Sabent el percentatge de la despesa que es 

destina a les TI, es podrà fer una primera idea de quin és actualment l´interès i el 

potencial econòmic dels diferents mercats per comprar un servei com el de Momentum. 

Cal dir també que hi ha Quadres de Comandament que es contracten no des de l´àrea 

de TI sinó des de la cúpula directiva de l´empresa (el gerent i el seu entorn), i llavors 

entrarien en la part de pressupost destinat a Gerència. 

En un estudi [14] realitzat a executius responsables de les TI de varies empreses, es va 

determinar la distribució del pressupost de l´àrea de TI:                                                      
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30% Salaris i beneficis 

22% Equips i compra de Tecnologia 

20% Aplicacions 

9% Consultoria en TI i Outsourcing 

8% Investigació i Desenvolupament 

11% Altres 

Com es pot veure, dins l´àrea de les TI, el servei de Momentum podria ser assumible per 

les empreses (podria entrar dins del 22% de compra de tecnologia, del 20% 

d´aplicacions, del 9% de consultoria, del 8% de desenvolupament ó del 11% d´altres).  

Ara s´averiguarà com és d´important la despesa en TI dins del global del pressupost de 

les empreses. Per fer-ho, es conta amb les conclusions d´un estudi [15] del CEPREDE 

(Centro de Predicción Económica). En aquest es diu que la despesa en TI de les 

Administracions Públiques creix més ràpid que la de les empreses privades, fet que dona 

una idea inicial de que serà un camp possiblement més “fèrtil” pel servei de Momentum. 

L´estudi també detalla que a les autonomies la despesa en TI ha crescut un 43% els 

darrers dos anys, mentre que a l´Estat ho ha fet en un 39% i a l´Administració Local en 

un 10%. La despesa mitjana de totes les Administracions Públiques en TI suposa només 

un 1,38% del seu pressupost total, i variarà segons el ministeri, conselleria o regidoria. A 

la Taula 4.1. veiem, per exemple, la distribució per ministeris de les despeses en TI de 

l´Estat l´any 2002: 

 

 

 

 

 

 

 

         

Taula  4.1. Distribució per ministeris de les despeses en TI de l´Estat l´any 2002 
Font: [16] 
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En quant a les empreses privades, un estudi de la consultora IDC conclou que el 2005 

les pimes (petites i mitjanes empreses) europees només van destinar un 20,2% del seu 

pressupost de Sistemes d´Informació a TI. Tot i així, un 31% de les pimes europees 

esperava ampliar el pressupost el 2006.  

Una altra de les àrees d´aquest estudi ha analitzat el coneixement de les pimes sobre 

productes nous en l´àrea de les TI. S´ha observat que a mida que el tamany de les 

empreses augmenta, les seves necessitats de comptar amb tecnologies més sofisticades 

també ho fan. És clar que, en alguns casos, petites empreses molt especialitzades poden 

estar més orientades a la innovació que altres de caràcter més general.  

Com a conclusió: el percentatge del pressupost que destinen les empreses del sector 

públic  en TI ( l´àrea de la que normalment formarà part el nostre producte)  és d´un 

1,38%. Aquest percentatge creix cada any, sobretot a les autonomies i a l´Estat, i varia 

segons el ministeri, conselleria o regidoria. Al sector privat, el percentatge destinat a les 

TI és menor, tot i que també està creixent, i ho fa en major grau a les empreses de gran 

tamany i a les petites més especialitzades i orientades a la innovació. 

 

4.1.2.  Mercat de referència i Cicle de vida 

El mercat de referència del servei que ofereix Momentum és el de les solucions de 

Quadres de Comandament que disposen ja de les 5 etapes que s´han explicat al capítol 

3. 

Per saber quina és actualment la fase del cicle de vida d´aquest mercat, caldrà 

diferenciar entre sector privat i públic: 

El sector privat, tal com es diu a un recent llibre de Business Intelligence [17], actualment 

es troba a una fase avançada de creixement d´un mercat de solucions de Quadre de 

Comandament en el que s´empren solucions força complexes, les quals moltes 

empreses han adoptat des de fa temps per a poder fer un seguiment d´indicadors, i que 

ens uns anys anirien quedant desfasades per la irrupció de solucions més àgils, 

pensades també per la seva funcionalitat a les pimes.   
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 Al sector públic, l´adopció d´un model d´estratègia basat en el seguiment d´indicadors ha 

tardat més en assolir-se, ja que no hi ha al darrere l´exigència econòmica dels 

accionistes. Per tant, el cicle de vida de les solucions de Quadres de Comandament en el 

sector públic es troba encara en una fase més inicial de creixement,  sent aquests 

Quadres de Comandament ja dels de la “nova fornada”, més àgils i adaptables. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.1. Cicle de Vida de solucions Quadres de 
Comandament al sector privat 

Font: elaboració pròpia 

Fig.  4.2. Cicle de Vida de solucions Quadres de 
Comandament al sector públic 

Font: elaboració pròpia 
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Així doncs, mentre que en el sector privat el moviment està sent de Quadres de 

Comandament complexes a altres de més àgils, en el sector públic el moviment més 

important és el de la introducció de Quadres de Comandament a àrees on no se n´usa 

cap o bé on s´usen formats molt simples com l´Excel. Per tant, el camp per recórrer en 

aquest mercat és de llarg recorregut en ambdós sectors . 

 

4.2.  Anàlisi intern 

 

En aquest apartat es volen determinar quins són, en general, els avantatges que la 

solució de Momentum i PMS Baxon ofereix. 

 

El principal avantatge que cal destacar, de caràcter global, ho és per tota empresa que 

busqui una consultora externa per tal d´aclarir i estructurar la seva estratègia de forma 

efectiva, mitjançant un projecte de pla estratègic: La solució de Momentum i PMS Baxon 

ofereix no només el procés d´elaboració d´aquest pla estratègic, sinó a més a més una 

eina simple per poder-ne fer un seguiment un cop aquest s´hagi posat en marxa. 

D´aquesta manera, el projecte no s´acaba a la fase teòrica sinó que es duu a la pràctica i 

se segueix la seva evolució. Momentum ofereix la seva implicació durant els primers 

mesos de la posada en marxa (variables segons la demanda del client) i després el propi 

client podrà continuar amb el seguiment del seu pla estratègic mitjançant l´eina de PMS 

Baxon, de la qual en rebrà la corresponent formació. 

 

Les qualitats més concretes d´aquesta solució són: 

��������  La implicació de 2-3 consultors de Momentum experts en gestió i Quadres de 

Comandament que treballaran el dia a dia del projecte, i que estaran en 

contacte amb PMS Baxon. 

��������  La bona relació qualitat-preu, amb un nivell de qualitat molt alt, i un preu 

assequible. La clau està, per una banda, en que Momentum no entra en 

projectes que superen la seva capacitat de treball sinó només en aquells que 

estan al seu abast perquè el resultat pugui ser excel·lent. I, per altra banda, en 

que des de Momentum es treballa enfocat en que els resultats de la feina 

siguin útils. 
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��������  La simplicitat d´implementació i seguiment del quadre de comandament, amb 

l´ús de l´eina PMS Baxon, que té alhora les següents avantatges: 

��������  Accessible les 24 hores, els 7 dies de la setmana des de qualsevol lloc del 

món de forma segura.  

��������  No requereix instal·lació: no es necessita cap software addicional a l´ordinador 

de l´usuari. Pot implementar-se en una intranet, extranet, xarxa privada virtual 

(VPN) o internet. 

��������  Consolida totes les fonts d´informació: pot alimentar-se des de qualsevol base 

de dades, fulls d´Excel, a través d´enquestes o directament al sistema Baxon 

PMS. 

��������  La informació es comparteix entre tota l´organització de manera eficient. Tots 

els usuaris accedeixen a la mateixa versió.  

��������  A través de fòrums, correus electrònics, plans de treball coordinats, etc. és 

una plataforma de comunicació. 

��������  Suport en temps real. 

��������  Optimitza la utilització de les dades a través de semàfors, gràfics, etc. 

��������  Molts idiomes disponibles: Espanyol, Euskera, Anglès, Portuguès i Català.  

 

4.3.  Anàlisi extern 

Per tal d´analitzar l´atractiu del mercat on es trobaria el servei de Momentum, s´ha decidit 

fer l´anàlisi de “les cinc forces de Porter”, un mètode que va desenvolupar el 1980 

l´economista Michael Porter, per qui l´èxit o el fracàs d´un sector o una empresa en un 

mercat ve determinat per 5 tipus de forces: 

-L´amenaça d´entrada de nous competidors 

-La rivalitat entre els competidors existents 

-El poder de negociació dels proveïdors 

-El poder de negociació dels compradors 

-L´amenaça d´ingrés de productes substitutius 
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Aquestes cinc forces es poden representar al gràfic de la Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Es procedirà a continuació a l´anàlisi d´aquestes 5 forces pel cas concret del mercat que 

s´està estudiant, el de les “solucions de Quadres de Comandament d´indicadors”.  

-L´amenaça d´entrada de nous competidors : el mercat serà més atractiu per a 

Momentum si existeixen certes dificultats (barreres d´entrada) pels possibles nous 

competidors que hi vulguin entrar i disputar part del mercat i dels clients potencials.  Per 

les noves empreses de consultoria, o per les ja existents i que encara no disposin d´una 

solució com la de Momentum, les barreres d´entrada són petites, ja que no cal una gran 

inversió econòmica, doncs els costos de l´eina informàtica que s´usi (en el cas de 

Momentum: PMS Baxon) els paga el client. Tampoc es troben barreres d´entrada de 

tipus legal-governamental, i les úniques serien les de la diferenciació del producte, i aquí 

és on la solució de Momentum sí proposa un producte amb lleugeres particularitats que 

podrien conformar barreres d´entrada, com per exemple el fet de primar la qualitat sense 

pretendre abarcar tot tipus de projectes, el fet d´oferir un preu assequible dins d´aquest 

nivell alt de qualitat, i el de tractar els projectes no com una mera transacció econòmica 

sinó enfocant-se en satisfer els objectius dels clients donant-los resultats útils des d´un 

tracte personalitzat. 

Fig.  4.3. Representació gràfica de les 5 forces de Porter 
Font: elaboració pròpia 
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-La rivalitat entre els competidors existents : les empreses de consultoria que es 

troben al mercat de les solucions de Quadres de Comandament i que disposen també 

d´eines informàtiques, són numeroses i en general estan molt ben posicionades, la 

majoria enfocades a vendre el seu producte a grans empreses o institucions que puguin 

pagar l´elevat preu del seu producte. Des de fa uns anys, quasi totes les consultores 

tenen una branca dedicada als quadres de comandament. Exemples de consultores de 

renom serien: KPMG, Boston Consulting, PriceWaterhouseCoopers, Accenture, ... amb el 

suport de les eines informàtiques de Microstrategy, Cognos, Business Objects,... 

 

-El poder de negociació dels proveïdors : en el cas del servei de la solució Quadre de 

Comandament de Momentum i PMS Baxon, no es troben proveïdors d´aquesta solució 

que siguin prou rellevants com per influir en la competència dins del mercat. 

 

-El poder de negociació dels compradors : els possibles compradors del servei de 

Momentum no estan ni organitzats ni sindicalitzats. A més a més, el servei que s´ofereix 

és força diferenciat dels demés existents dins del mercat de les solucions de Quadres de 

Comandament. Per tant, el poder de negociació dels compradors serà limitat i no reduirà 

l´atractiu del mercat. 

 

-L´amenaça d´ingrés de productes substitutius : un mercat perd interès quan 

existeixen molts productes substitutius, reals o potencials, i més si estan més avançats 

tecnològicament o a preus més baixos. En aquest cas, la majoria de productes els 

concentren unes poques marques, i no hi ha gaires noves entrades, darrerament el més 

habitual són les fusions. 

 

A part de les 5 Forces de Porter, molts autors afegeixen una sisena força: el Govern, ja 

que aquest pot limitar o impedir l´ingrés a determinades indústries usant una normativa 
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restrictiva. En el mercat a estudi no es considera necessari l´anàlisi d´aquesta sisena 

força. 

També els factors tecnològics poden considerar-se un element important a tenir en 

compte en l´anàlisi d´un mercat. Per les noves solucions de Quadres de Comandament, 

comptar amb una bona eina informàtica ha esdevingut avui en dia quasi imprescindible. 

Així com fa pocs anys s´usaven fulls d´Excel, i encara algunes empreses els usen, els 

Quadres de Comandament que avui busquen els possibles compradors han de tenir una 

eina informàtica més evolucionada que Excel i que, com s´ha vist en l´estudi dels Cicles 

de Vida, sigui més àgil i funcional que les complexes eines que s´havien posat de moda 

els darrers anys sobretot al sector privat. 

 

4.4.  Diagnòstic del mercat 

Per fer aquest diagnòstic s´usarà una eina d´anàlisi creada als anys 70: 

L´Anàlisi DAFO o Anàlisi FODA (en anglès SWOT - Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) és una metodologia d´estudi de la situació competitiva d´una 

empresa dins del seu mercat i de les característiques internes de la mateixa, a efectes de 

determinar les seves Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. Les debilitats i 

fortaleses són internes a l´empresa; les amenaces i oportunitats es presenten a l´entorn 

de la mateixa. 

S´analitzaran primer les amenaces i oportunitats, fent una sèrie de preguntes (amb l´ajut 

d´experts en gestió i estratègia), que tenen molt a veure amb l´estudi que hem fet de les 

cinc forces de Porter: 

 

Oportunitats  

•••• A quines bones oportunitats s´enfronta l´empresa? 

A les d´ampliar la seva xarxa de clients i contactes, tant a sector públic com a privat. 

•••• De quines tendències del mercat es té informació?  
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Al sector privat s´estan substituint els Quadres de Comandament existents, molt 

complexes, per altres de més àgils, “fets a mida” per a cada empresa. Al sector públic 

cada cop és més gran la demanda per introduir Quadres de Comandament. 

Una altra tendència del mercat és l´adquisició d´algunes eines per part de gegants 

informàtics (per exemple la compra de Cognos per part de IBM), i la tendència a la fusió 

de petites i mitjanes empreses del sector (per exemple entre Hyperion i SAS). 

•••• Existeix una conjuntura a l´economia del país?  

El sector de la construcció ha parat el seu creixement. 

•••• Quins canvis de tecnologia s´estan presentant al mercat?  

La introducció d´un nou model de Quadres de Comandament, més adaptables a cada 

empresa, més pràctics, basats alguns en un entorn web.  

Les grans empreses (com Microstrategy) estan introduint en les seves eines l´ús de 

tecnologia flash, que permet una visualització de major qualitat estètica. 

•••• Quins canvis a la normativa s´estan presentant? 

Per ara no hi ha restriccions en la normativa. Una novetat és que a partir de juny les al 

sector públic es podrà facturar més [18].  

•••• Quins canvis als patrons socials s´estan presentant? 

Les organitzacions s´enfoquen cada cop més en obtenir resultats excel·lents de forma 

eficient. Per això s´usen indicadors per poder fer una valoració i seguiment dels seus 

objectius.  

 

Amenaces  

•••• A quins obstacles s´enfronta l´empresa? 

Momentum no té tradició comercial, els nous clients i projectes venen pels bons resultats 

anteriors. Ara es volen donar a conèixer els serveis de Momentum als sectors públic i 

privat, en el qual no s´hi tenen tants contactes, i caldrà fer ús d´una estratègia comercial 

fins ara no dissenyada. 
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•••• Què estan fent els competidors? 

Són més dinàmics en quant a la promoció dels seus serveis. S´estan realitzant grans 

adquisicions i fusions entre empreses, i estan treballant en tenir noves ofertes destinades 

també als clients petits. 

•••• Els requeriments de productes estan canviant? 

Ja s´ha dit que ara els clients, tant al sector públic com al privat, demanen productes més 

fets a mida per la seva empresa, que disposin d´eines tecnològiques actuals que no 

siguin un simple excel, però no tant complexes com les que s´estaven usant fins ara 

sobretot al sector privat. 

 

Els elements interns a analitzar durant l´anàlisi DAFO corresponen a les debilitats i 

fortaleses que es tenen, respecte a la disponibilitat de recursos de capital, personal, 

actius, qualitat de producte, estructura interna i de comercialització, entre d´altres. 

L´objectiu és acabar podent identificar dins de l´organització quins atributs li permeten 

generar una avantatja competitiva, quins són en definitiva els factors clau d´èxit. 

Les següents preguntes facilitaran l´anàlisi de les debilitats i fortaleses: 

Debilitats 

•••• Què es pot millorar? 

La comercialització de la solució del producte de Quadre de Comandament de 

Momentum amb el software de PMS Baxon. 

•••• Què s´hauria d´evitar? 

La realització d´accions comercials sense definir abans una estratègia. 

•••• Què percep la gent del mercat com una debilitat? 

No tenir clients coneguts i no tenir experiència són els punts que es valoren com a més 

negatius dins del mercat. Aquest però no és el cas ni de Momentum ni de Baxon. 

•••• Quins factors redueixen les ventes o l´èxit del projecte?  
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Una política de preus no competitiva, i una metodologia i estratègia no establerta en la 

comercialització i la implantació de la solució. 

Fortaleses  

•••• Quines avantatges té l´empresa? 

La xarxa de clients satisfets i contactes disponibles, els preus competitius, l´adaptabilitat 

a les necessitats del client, els curts terminis de disseny i implantació de les solucions de 

Quadres de Comandament, i la simplicitat d´ús de l´eina informàtica que es fa servir pel 

seu seguiment. 

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

A l´eina PMS Baxon, no n´hi ha cap de semblant al mercat, només Tagetik, però que està 

més enfocada a la Planificació financera. 

•••• Què percep la gent del mercat com una fortalesa?  

Disposar d´una estratègia clara, i tenir clients coneguts. 

•••• Quins elements faciliten obtenir una venta?  

Oferir preus competitius, i terminis curts d´implantació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITATS AMENACES

*Ampliar clients i contactes a sec. púb/priv. *Estratègia comercial fins ara no dissenyada
*Demanda creixent QC a sector públic *Competidors dinàmics en promoció
*Demanda QC + àgils a sec.privat *Competidors noves ofertes per pymes
*A partir juny es podrà facturar + a sec.púb *Adquisicions i fusions
*Empreses + mentalitat ús indicadors

FORTALESES DEBILITATS

*Xarxa clients satisfets i contactes sec.púb *Momentum no té tradició comercial
*Preus competitius *No estratègia establerta de comercialització
*Adaptabilitat necessitats client *Menys contactes sector privat
*Terminis curts de disseny i implantació
*Simplicitat d´ús de l´eina informàtica

Fig.  4.4. Taula resum de l´anàlisi D.A.F.O. 
Font: elaboració pròpia 
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4.5.  Estratègia pròpia 

En aquest apartat es vol decidir ja a quins macrosegments s´enfocarà el nou servei de 

Momentum. Per prendre aquesta decisió serà útil abans definir els avantatges 

competitius, a partir de l´anàlisi intern i el diagnòstic de mercat realitzats. 

Segons Michael Porter, un avantatge competitiu és “l´avantatge que té una Companyia 

respecte les altres” [6]. 

La solució de Quadre de Comandament de Momentum amb l´eina informàtica PMS 

Baxon disposa dels següents avantatges competitius: 

���� Permet fer un seguiment de l´estratègia de l´empresa de forma molt pràctica i 

simple, podent associar projectes i tarees als indicadors, i en un entorn visual 

agradable. 

���� Ofereix uns preus competitius, a l´abast de petites i mitjanes empreses. 

���� Gran adaptabilitat al que el client vol. 

���� Els temps de disseny i d´implantació són curts. 

���� La seva simplicitat d´ús  permet que qualsevol persona pugui fer-la servir tant 

a nivell d´usuari com d´administrador, amb un temps de formació molt curt: 4 

hores, si el comparem amb al d´altres eines, per exemple a SolidQ, de 

Microsoft, en què són 23 dies de 8 hores cada dia. 

Els macrosegments als que es decideix dirigir-se seran: 

��������  Petites i mitjanes empreses del sector privat que vulguin muntar un Quadre de 

Comandament de les seves àrees de negoci.  

��������  Àrees (o departaments, o filials,...) de mitjanes i grans empreses del sector 

privat que vulguin muntar un Quadre de Comandament organitzant els seus 

indicadors interns, o coordinant una àrea comú de les diferents filials de 

l´empresa; el servei de Momentum podria aquí enfocar-se tant a la millor 

organització d´una unitat de negoci que tingui els seus propis objectius, com a 

la millor coordinació de varies unitats de negoci que formin part d´un sol grup 

empresarial. 
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��������  Departaments, Arees, ... del sector públic (Administracions, Ajuntaments, 

Hospitals,...). 
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5.  Segmentació 
En aquest apartat es vol elaborar una classificació i llistat de les empreses que formin 

part dels macrosegments definits als que es vol dirigir la comercialització del servei. Com 

que els clients i contactes que té Momentum es troben sobretot a la Comunitat de 

Madrid, Catalunya, i Euskadi; i degut a les dimensions de la consultora, es donarà 

especial preferència, dins de cada segment, a buscar empreses que tinguin la seva seu 

en aquestes zones.  

 

1. Empreses amb seu a Espanya: 

o Sector privat: 

� Petites i mitjanes empreses: 

• Sector de les corredories d´assegurances: Martín y Cachón, 

Grupo Visu,... 

• Sector energies renovables: Inygen, Soltermia,... 

• Sector mitjans de comunicació: empreses del Grupo Godó 

(la Vanguardia, Rac1), El Correo, Deia, Gara,... 

• Sector oci: Cines Verdi, Aquarium Barcelona,... 

� Àrees de mitjanes i grans empreses: 

• Sector de transport i logística:  Azkar, Dragados, ... 

• Sector dels supermercats d´alimentació: Caprabo, Bonpreu, 

Jespac, Dia, Condis, Mercadona, Keisy, El Corte Inglés, 

Lidl, Champion, Eroski, Carrefour, ... 

• Sector de l´hosteleria: Pans&Company, Bocata, FresCo, 

Farggi,... 

• Sector  d´alimentació: Virginias, Cidacos, el Gigante Verde, 

la Sirena,... 
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• Sector hoteler: Abba, NH,... 

• Sector construcció: ACS, ... 

• Sector immobiliari: Hipercasa,... 

• Sector de les companyies d´assegurances: Mapfre, Aviva, 

Allianz, Groupama, Axa Wintertur, Zurich,... 

• Sector d´empreses informàtiques: PcCity, ... 

• Sector d´empreses de roba: Zara, Mango, Pull&Bear, 

Massimo Dutti, ... 

• Sector de perfumeries: San Remo, Julia, Blau,... 

• Sector automoció: Seat, Racc,... 

• Sector garatges: Abertis,... 

• Sector educació: ESADE, Abat Oliva, ... 

• Sector salut: Teknon, Quirón, Dexeus, ... 

• Sector llibreries: Abacus, Casa del Llibre,.... 

• Sector grans superfícies: Corte Inglés, Fnac,... 

• Sector mitjans de comunicació: Telecinco, Grupo Planeta 

(ADN, Avui, Antena 3,...), Grupo Prisa (El País, Grupo 

Santillana,...), Grupo Zeta (El Periódico, Sport, ...), Metro,... 
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o Sector públic: 

� Administracions: ajuntaments, diputacions, conselleries i governs 

autonòmics de les Comunitats de Catalunya, País Basc i Madrid; 

ministeris, govern espanyol. 

� Hospitals: Bellvitge, Clínic,... 

� Universitats: UB (Universitat de Barcelona), UPC (Universitat 

Politècnica de Catalunya), Deusto, UPM (Universidad Politécnica 

de Madrid),... 

� Empreses: DGT (Dirección General de Tráfico), Renfe, TV3, 

Catalunya Radio, Telemadrid, Euskal Televista, ... 

2. Empreses amb seu fora  d´Espanya: en cas que en algún dels sectors 

d´empreses amb seu a Espanya tingués èxit la solució que oferim, llavors un 

següent pas de comercialització seria oferir el servei al mateix sector en altres 

països, començant a fer llistats d´empreses del sector a països com Portugal, 

França i Itàlia, interessants per la proximitat, i Centre i Sudamèrica, de possible 

interès per l´idioma i perquè és un mercat conegut pel soci de Momentum: PMS 

Baxon. 
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6.  Posicionament 

El Magic Quadrant per plataformes de Business Intelligence presenta el punt de vista de 

l´empresa americana Gartner Group sobre les principals solucions del mercat. En 

aquests quadrants es pot veure el posicionament de les empreses amb més renom dins 

el mercat del Business Intelligence, que és també el mercat dels Quadres de 

Comandament. L´eina de Gartner, que gaudeix de molt de prestigi, mostra 4 quadrants: 

el dels competidors, el dels líders, el dels visionaris, i el dels que s´estan fent un lloc al 

mercat. L´eix d´abscisses és el de la visió, i el d´ordenades el de l´habilitat d´execució.  

Segons el Magic Quadrant de 2007, el posicionament de les empreses és el que es pot 

veure a la Figura 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.1. Magic Quadrant de Gartner al 2007 
Font: [13] 
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El quadrant on podria voler-se situar la solució de Quadre de Comandament de 

Momentum amb l´eina PMS Baxon, és el de baix a l´esquerra (niche players). Sens dubte 

seria un objectiu ambiciós a llarg termini. A curt i mig termini, l´objectiu seria entrar en un 

Magic Quadrant de “segona divisió”, és a dir, competir amb eines no tant grans i tant 

esteses, sinó amb d´altres que també tenen el seu lloc al mercat però que es dirigeixen a 

pimes ó a àrees de mitjanes i grans empreses o d´administracions públiques. Es torna 

per tant a veure el sentit de la segmentació que s´ha fet a l´apartat anterior. 

Ara, es valorarà com es vol posicionar el servei de Momentum segons paràmetres més 

específics: preu i simplicitat, entenent per simplicitat la facilitat d´ús com a administrador i 

usuari, en un entorn adaptat al que el client necessita. És a dir, que més simplicitat no 

impliqui una pobra funcionalitat, sinó la necessària. 

S´han triat aquests dos paràmetres ja que, dins dels paràmetres fonamentals en la 

decisió de les empreses per triar les seves eines de Business Intelligence, són els que 

formen part de les avantatges competitives del nou servei de Momentum. 

Els criteris per triar un producte de Business Intelligence segons l´estudi que va fer fa 2 

anys el consultor Emigdio Alfaro [19], són: la qualitat dels consultors; la disponibilitat 

d´eines web (que ja s´està quedant obsolet en l´actualitat doncs quasi totes les eines ho 

ofereixen); les subscripcions; les característiques tècniques (capacitat per manejar un 

gran volum de dades, número d´usuaris concurrents, flexibilitat en la configuració, i 

programació de tares); i el cost. 

S´ha vist també a l’estudi d’eines informàtiques del capítol 3 [11], com al valorar eines, 

els consultors estratègics Kurd Schlegel i Mark Theissen usen entre d´altres els criteris 

de preu i de simplicitat en l´ús (n´hi diuen “usability”). 

Així doncs, en els següents gràfics (Figura 6.2. i Figura 6.3.) es veurà el posicionament 

que voldria tenir la solució de Momentum + PMS Baxon segons els paràmetres de preu 

assequible i  simplicitat, en els 3 mercats potencials que s´han triat en la segmentació. 

Com que el posicionament en aquests criteris vol ser el mateix en tot el sector privat, es 

veurà el posicionament diferenciat en sector públic i privat: 
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Fig.  6.2. Posicionament desitjat de la solució Momentum+PMS Baxon 
al sector privat 

Font: elaboració pròpia 

Fig.  6.3. Posicionament desitjat de la solució Momentum+PMS 
Baxon al sector públic 

Font: elaboració pròpia 
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7.  Pla d’acció: marketing operacional 

 

Es descriuran ara les estratègies de producte, preu, promoció i distribució per cada 

microsegment que s´ha definit i on s´ha decidit ja com posicionar-se. 

Els dos microsegments dins del sector privat s´agruparan en aquest capítol, ja que el pla 

d´acció serà equivalent per tots dos. 

Sector privat:  

Producte (servei):  El servei que s´ofereix no és tangible, es podria dir que el que 

s´ofereix és el paquet de: disseny de Quadre de Comandament (marca Management 

Momentum) + la implementació i seguiment del Quadre de Comandament amb una eina 

informàtica (marca PMS Baxon). Cal mostrar que ambdues marques van de la mà a 

Espanya, i que el paquet de producte que s´ofereix no és indivisible sinó que es pot 

comprar també només el disseny ó només l´eina informàtica. Si l´empresa a qui s´ofereix 

ja disposa de Quadre de Comandament d´indicadors, el servei a oferir podria ser només 

la implantació de PMS Baxon. En cas que l´empresa volgués Quadre de Comandament 

però no desitgés l´eina informàtica, el servei seria el disseny  d´aquest Quadre de 

Comandament d´indicadors. 

En el cas del software de PMS Baxon, aquest s´ofereix primer en una prova pilot en que 

es lloga el servei, i després d´un temps determinat es pot decidir continuar o no el 

lloguer, o comprar el servei. 

Preu: El preu de PMS Baxon pot ser preu de lloguer o de compra. En ambdós casos, 

aproximadament, per l´experiència dels projectes realitzats i pels preus que s´han pogut 

conèixer d´altres projectes, el preu de PMS Baxon és un 30% inferior a la mitjana de 

mercat. També és així en el cas del preu de disseny de Quadre de Comandament que fa 

Momentum; i en el pack complert de la solució de Momentum + PMS Baxon. 

El preu del software de PMS Baxon variarà en funció del número d´indicadors i usuaris 

finals de l´eina, oferint-se tres paquets: estàndard (pocs indicadors i pocs usuaris), 

professional (molts indicadors i usuaris) i corporatiu (sense límit d´indicadors i usuaris).  
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Per quantificar els beneficis que obtindrà el client amb la compra del servei, se l´ajudarà 

a calcular el ROI [17] (Return On Investment: Retorn de la inversió), que és la mesura 

que s´acostuma a usar a l´entorn empresarial per comprovar la rendibilitat d´un projecte; i 

que es calcula dividint el valor aportat pel projecte al negoci, per les inversions 

necessàries per obtenir-lo. 

Promoció: Es decidiran primer de tot en quin/s sector/s (hoteleria, supermercats, ...) es 

vol enfocar el servei dins del sector privat.  Un cop es tingui un llistat abundant 

d´empreses i contactes dins del/s sector/s escollit/s, s´iniciaran les accions de promoció 

(que es podran repetir per altres sectors): 

11..  Com a primera acció, s´enviaran correus electrònics als responsables de 

gerència, de l´àrea de TI, i de l´àrea financera de les empreses a les que s´ha 

decidit dirigir-se, presentant el nou servei i adjuntant un arxiu en format pdf on 

es resumeixin els avantatges i en què els pot ajudar el servei (enfocant-se 

sobretot al que pot buscar un client d´aquest microsegment particular). Al mail 

es comentarà l´interessant que podria ser concertar una entrevista personal o 

bé una sessió de presentació a distància (videoconferència,...) per ampliar la 

informació de forma més detallada (on ja es portarien casos pràctics en 

diapositives,...).  

22..  Com a segona acció, una setmana després d´enviar els correus electrònics, 

es començarà a fer un seguiment telefònic, trucant per preguntar si han rebut 

el mail, i convidant-los a concertar una entrevista personal.  

33..  Com a tercera acció, al cap de 3 mesos d´haver fet el seguiment, s´enviarà un 

correu electrònic convidant-los a un esmorzar de treball sobre solucions de 

Quadres de Comandament en el sector, en que s´explicarà amb més detall i 

es podrà veure una demostració del funcionament del servei. A la presentació 

es mostrarà un exemple de l´aplicació del producte en una empresa del 

sector, i es posarà de manifest els beneficis posteriors. S´anomenaran també 

en la presentació els clients de renom que ja té Momentum i PMS Baxon.  

 

Paral·lelament o a continuació de les accions de promoció anteriorment descrites, també 

es proposa estudiar la utilitat de les següents: 
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��������  Incriure´s al BARC (Business Application Research Center). 

��������  Estudiar quines empreses (tipus BARC) organitzen esmorzars de treball dins 

del sector, i mostrar interès per participar-hi com a ponents. 

��������  Crear una newsletter especialitzada en Quadres de Comandament (com fa 

per exemple Microstrategy). 

��������  Aparèixer en revistes (ESADE, Capital, Expansión, Cinco Días, ...) amb 

publicitat o articles. 

��������  Tenir un estand a Fires interessants com el Meeting Point. 

��������  Disposar d´una informació completa i actualitzada de la solució Quadre de 

Comandament a la web de Momentum. 

��������  Realitzar una convocatòria de mitjans de comunicació, per exemple llogant 

una sala a un hotel, convidant-los a una presentació del servei que s´ofereix 

destacant-ne algun aspecte que els pugui interessar (exemples d´aplicacions i 

beneficis al sector públic, per exemple). 

 

Al següent gràfic (Figura 7.1.), un diagrama de Gantt, es pot veure quin és el calendari 

per dur a terme les accions del pla de marketing que s´han descrit. Posant-lo en marxa el 

setembre de 2008, es calcula que es podrien obtenir els primers clients a inicis del 2009, 

ja que les entrevistes personals es faran a partir de novembre de 2008. 

La primera fase del pla, on recomanem enfocar-se en 2 ó 3 sectors, podria acabar a 

l´estiu de 2009. Després es pot iniciar de nou el procés amb altres sectors; i, igual que 

també es farà en aquesta primera fase, seguir estudiant i posant en marxa alguna de les 

altres vies proposades (publicitat, estands,...). 
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Distribució:  Aquí, en ser un servei, es pot considerar quin és el temps que es tardaria en 

posar-lo en funcionament. En el disseny d´un Quadre de Comandament d´indicadors, el 

temps mitjà de treball de consultoria és d´uns 3 mesos. En la implantació de l´eina 

informàtica, el que s´ofereix és una prova pilot (que engloba una part del projecte) de 3 

mesos durant el qual se li dóna l´opció al client de tenir l´eina PMS Baxon llogada, per tal 

d´aprendre a utilitzar-la i administrar-la, amb un temps de formació necessari d´unes 4 

hores per usuari. Passada la prova pilot el client decideix si compra el producte o el 

continua llogant, i s´acaba d´implementar en un temps mitjà de 3 mesos 

aproximadament.  

 

Sector públic:  

Producte : El mateix que al sector privat. 

Preu : L´explicació és la mateixa que al sector privat, amb la diferència de preu que es 

comentava quan es parlava del posicionament.  

Promoció : Equivalent a la de sector privat, però enfocat al sector públic. I amb la 

diferència de que en aquest sector es podran aprofitar els molts contactes que ja té 

Momentum, i per tant el mail en el que se´ls convida seria diferent, no presentant el 

servei (que possiblement ja se´ls hi ha esmentat) sinó oferint una trobada per explicar 

amb més detall el servei que ofereix Momentum. 

15 set ´08 1 oct ´08 15 oct ´08 1 nov ´08 15 nov ´08 1 des ´08 15 des ´08 1 gen ´09 15 gen ´09 1 feb ´09 15 feb ´09 1 mar ´09 15 mar ´09 1 abr ´09 15 abr ´09 1 jun ´09

Llistat contactes de sectors públic i privat 
en que ens enfoquem

Emailing presentació producte i invitació 
entrevista personal

Seguiment telefònic

Estudi resta de propostes dins pla de 
marketing, i posada en marxa d´alguna

Entrevistes personals/ a distància

Emailing invitació esmorzar de treball 
presentant producte a sector/s

Seguiment telefònic

Esmorzar/s de treball

Fig.  7.1. Calendari suggerit per dur a terme les accions del pla de marketing 
Font: elaboració pròpia 
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Es recordaran en la presentació els clients de renom que ja té Momentum i PMS Baxon, 

sobretot en el sector públic. 

Distribució : El mateix que al sector privat. 
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Conclusions 

Cal recordar que l´objectiu inicial d’aquest projecte de final de carrera era desenvolupar 

un Pla de Marketing de la solució Quadre de Comandament d’una empresa consultora 

d’organització (Management Momentum). 

Com s´ha vist, s´han pogut identificar els segments del mercat als quals es vol dirigir el 

nou servei de Momentum, i amb quin posicionament es vol fer.  

També s´ha descrit el procediment a seguir en la comercialització del producte, i es 

disposa d´un llistat inicial d´empreses a les quals dirigir-se. 

Els temps d´implantació del Projecte, com s´ha explicat, seria d´uns 4 mesos (des 

d´enviar els correus electrònics inicials fins als esmorzars de treball), amb costos (veure 

capítol de Pressupost) derivats sobretot de la feina de dos consultors. 

El benefici per Momentum en cas de posar en marxa aquest Pla de Marketing, serà 

ampliar la seva xarxa de clients potencials (i dins d´aquests, tenir la possibilitat 

d´aconseguir-ne de nous), donant a conèixer els seus serveis als sectors públic i privat, 

en el qual no s´hi tenen tants contactes, i en el que caldrà fer ús d´una estratègia 

comercial que fins ara no havia estat dissenyada. 

El cost del projecte es preveu recuperar-lo i començar a obtenir beneficis econòmics al 

mateix any de posada en marxa del projecte. 

Com a conclusió del projecte es fan les següents recomanacions (seguint en bona part el 

diagrma de Gantt que es veia a l´explicació de la promoció del servei): 

 

- Dins de cadascun dels 3 microsegments estudiats: triar un, dos ó màxim tres 

sectors en els que enfocar-se primer, i realitzar un llistat de les empreses a les 

que es decideix posar-se en contacte, amb el seu telèfon i correu electrònic 

corresponent. 

- Posar en marxa les accions de comercialització proposades: 
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o Correus electrònics de presentació de producte, oferint entrevista 

personal. 

o En 1 ó 2 setmanes: seguiment telefònic dels correus electrònics i 

realització de les entrevistes personals concertades. 

o En 3 mesos: correus electrònics d´invitació a esmorzar de treball de 

Quadres de Comandament (un per cada sector). Caldria decidir si es 

vol enfocar només des de la presentació del nostre producte, o 

convidar a d´altres empreses a presentar alguns aspectes dels 

Quadres de Comandament, per enriquir la proposta. 

o En 1 ó 2 setmanes: seguiment telefònic dels correus electrònics. 

o En 1 mes: realització dels esmorzars de treball. 

 

-       Important: estudiar les altres accions de promoció proposades, per tal de no 

tenir una única via de comercialització del servei.  

-    A finals d´aquesta primera fase (juny 2009) o a setembre de 2009, realitzar un 

esmorzar de treball, no per clients potencials sinó pels clients actuals (a 2009) del 

servei, amb l´objectiu d´identificar millor els punts forts i punts febles, escoltant les 

seves propostes per poder seguir en una millora contínua dels serveis que 

Momentum ofereix. 

 



Disseny Estratègia Marketing  Pág. 57 

 

Pressupost 

Els costos que es calcularan són per una banda els del disseny de l´estratègia de 

marketing, i per l´altra els de posada en marxa del projecte. 

Els costos del disseny de l´estratègia de marketing consten principalment dels de les 

hores que ha emprat l´autor del projecte: 600 hores d´un consultor junior, a 35€/hora IVA 

inclòs. Els costos del disseny són doncs de  21.000€. 

Per altra banda, els costos de posada en marxa  d´aquest projecte seran bàsicament 

els del temps invertit pels empleats consultors de l´empresa. Es treballarà amb un equip 

de dos consultors (consultor junior a 35€/hora IVA inclòs i consultor cap de projecte a 

70€/hora IVA inclòs; aproximadament). 

Els costos serien els de: 

- Pensar, preparar i enviar els correus electrònics: 5 hores consultor junior 

(pensar, preparar i enviar), 3 hores consultor cap de projecte (pensar i 

preparar). 

- fer el seguiment telefònic: 2 hores consultor junior, 1 hora consultor cap de 

projecte (pels contactes coneguts de l´empresa). 

- pensar i preparar les entrevistes i els esmorzars de treball, amb els materials 

corresponents (presentacions en dispositives,...): 15 hores consultor junior, 5 

hores consultor cap de projecte. 

- realitzar les entrevistes: contant 20 entrevistes de 1 hora: 20 hores consultor 

junior i 20 hores consultor cap de projecte. 

- realitzar els esmorzars de treball: contant dos esmorzars de treball de 4 hores 

cadascun: 8 hores consultor junior, 8 hores consultor cap de projecte. 

En total serien 50 hores de treball d´un consultor junior i 37 hores d´un consultor 

cap de projecte, per tant la suma seria de 4.340€. 
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Cal sumar també el cost de les trucades telefòniques: contant 300 trucades amb 

un cost promig (entre trucades metropolitanes, provincials i interprovincials) de 0,0750€ el 

cost d´establiment i 0,0135€ el cost per minut amb un promig de 3 minuts per trucada; el 

cost de les trucades seria quasi menyspreable: de 34,6€. 

I els costos derivats dels 2 esmorzars de treball (menjar, material): 100€ per 

cadascun, per tant 200€. 

En total doncs, el cost d´implementació del pla seria de 4.574,6€. 

El pressupost total  del projecte, tenint en compte tant el seu disseny com la seva 

implementació, és de 25.574,6€ IVA inclòs.  

 

 

 

 

 

 

 

Costos del disseny de l´estratègia de marketing

Sou d´un consultor junior (600 hores treballades a 35€/hora IVA inclòs) 21.000 €

Costos de la posada en marxa de l´estratègia de mar keting
Sou d´un consultor cap de projecte (37 hores treballades a 70€/hora IVA inclòs) 2.590 €
Sou d´un consultor junior (50 hores treballades a 35€/hora IVA inclòs) 1.750 €
Cost trucades telefòniques 34,6 €
Costos dels 2 esmorzars de treball 200 €

Pressupost total IVA inclòs 25.574,6 €

Taula  9.1. Quadre resum dels costos del projecte 
Font: elaboració pròpia 
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Impacte ambiental 

 

L´impacte ambiental del projecte és mínim, sobretot en quant al disseny.  

En el disseny del projecte es podrien imputar les despeses relacionades amb l´ús d´un 

ordenador de treball, però no es farà ja que tampoc s´ha tingut en compte en el 

pressupost com a amortització. 

 

En quant a la implementació del projecte, en els esmorzars de treball és possible que es 

reparteixin fulls (que poden ser de paper reciclat) amb l´agenda del dia i amb un resum 

del contingut de la jornada. 

Però a part d´això es vol valorar també l´impacte ambiental que hi pot haver darrera del 

fet que s´utilitzi una eina informàtica que requereix d´un servidor, amb el consum 

energètic que aquest suposa. Segons Dirk Meyer, president i director d´operacions de 

AMD (Advanced Micro Devices), un servidor informàtic pot arribar a consumir com sis 

frigorífics junts [20]. Per tant, si per cada Kw/h que consumeix un frigorífic es 

consumeixen 400 gr. de CO2, i un frigorífic tipus de la marca Balay consumeix 376 Kw/h 

cada any [21], això implica un consum anual del servidor informàtic de fins a 902,4 kg de 

CO2. Tot i així, val a dir que aquest consum no és tot imputable a l´us de PMS Baxon que 

en faci Momentum sinó també a la resta de clients/socis de PMS Baxon. 
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