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Resum

El projecte “Canvi en les estratègies empresarials a Catalunya amb la irrupció de les TIC.

Una mirada crítica” tracta d’analitzar un conjunt de mesures que es poden aplicar a

l’empresa catalana per a millorar-ne la seva productivitat a través de les TIC, i mostrar com

a exemple, un cas d’èxit d’avantatge competitiu en una empresa de distribució catalana

amb la implantació d’una eina informàtica avançada.

Primerament, per aconseguir el conjunt de mesures correctores en l’empresa catalana pel

que fa a l’ús de les TIC, s’han analitzat les TIC, els múltiples avantatges que poden produir i

les dificultats que en poden sorgir durant la seva implantació i durant el seu ús.

Addicionalment, s’ha efectuat un anàlisi comparatiu entre l’empresa catalana i la resta

d’empreses per comunitats autònomes de l’estat espanyol i amb d’altres països pioners a

nivell europeu respecte a l’ús de les TIC.

A través d’aquest anàlisi teòric d’ús de les TIC i la comparació dels principals indicadors

d’aquest sector, s’han aconseguit una sèrie de propostes de millora per part de l’empresa

catalana per a poder-se alinear amb els països més pioners en aquest àmbit, com per

exemple, la potenciació en la difusió i informació de les TIC, l’impuls d’un canvi cultural en

l’empresariat català amb una visió més tecnòloga, o la tendència cap a una empresa en

xarxa.

Per últim, el present projecte mostra el treball d’un equip consultor en una empresa de

distribució catalana, on hom hi ha estat present, i a on s’ha implantat una eina TMS de

planificació de rutes, la qual els hi ha permès reduir amb un percentatge prou destacable

els costos logístics de l’empresa.

Aquest treball en l’empresa de distribució, reflecteix un gran exemple de la nova tendència

que ha de seguir l’empresa catalana per a guanyar avantatges competitius i mantenir o

incrementar les seves respectives quotes de mercat.
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1. Glossari

CRM Customer Relantionship Management. Conjunt de sistemes

informàtics amb l’objectiu de donar suport a la gestió de clients, a la

venda i al màrqueting.

Cross- Docking Transport de mercaderies des de la plataforma inicial al client,

eliminant l’inventari innecessari als centres de distribució.

FTE Full-Time Equivalent. Unitat de mesura que dimensiona la dedicació

necessària d’un treballador en un projecte.

E-Business Negocis electrònics. Engloba totes les aplicacions i processos que fan

que l’empresa pugui efectuar una transacció de negoci.

ERP Enterprise Resource Planning. Sistemes d’informació que integren i

manipulen la gran majoria dels negocis associats amb les operacions

de producció i dels aspectes de distribució d’una empresa

compromesa amb la producció de béns i serveis.

Extranet Xarxa privada virtual que s’empra per a compartir de forma segura part

de l’informació i operacions amb proveïdors, compradors, socis, clients

o qualsevol altre negoci o organització.

Signatura digital De la mateixa forma que la signatura manuscrita, serveix per vincular

un document amb l’autor del mateix, aconseguint d’aquesta forma

donar validesa jurídica al document.

Intranet Xarxa d’ordinadors privats que utilitza tecnologia, Internet per a

compartir de forma segura qualsevol informació o programa del

sistema operatiu per evitar que qualsevol usuari d’Internet pugui

accedir a la informació.

IT Tecnologia de la informació.
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Know-how El conjunt d’habilitats i aptituds adquirides a través de l’experiència i

del coneixement que aporten un valor afegit per a desenvolupar una

tasca concreta.

KPI Key Performance Indicators. Mètriques financeres i no financeres,

emprades per a quantificar objectius que reflecteixin el rendiment

d’una organització, i que generalment es recopilen en el pla estratègic

de l’empresa.

LAN Local Area Network. Sistema de comunicació entre ordinadors que

permet compartir informació, amb la característica de que la distància

entre els ordinadors ha de ésser petit.

Reporting Conjunt de documents que mostren un contingut específic a una

audiència experta en el tema.

Retail Sector econòmic que engloba les empreses especialitzades en la

distribució massiva de productes o serveis a un gran nombre de

clients.

SAP-retail Sistema informàtic de gestió de mercaderies completament integral.

Sislog Solució informàtica de gestió de mercaderies en plataformes

logístiques, especialitzada en el sector retail.

TIC Tecnologies de la informació i la comunicació
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2. Prefaci

Aquest projecte ha estat motivat per un curs que vaig realitzar durant l’estiu del 2008 a la

universitat anglesa London School of Economics (LSE). El curs tractava de Business

Development and ICT Innovation, i em va servir per desenvolupar uns coneixements teòrics

sobre les TIC a nivell empresarial, fonaments inicials necessaris per tal d’afrontar aquest

projecte.

La procedència dels meus companys d’aquest curs, principalment de l’India, Xina, EUA i

Rússia, em va fer adonar que l’empresa catalana no està a l’avantguarda en l’ús de les TIC,

ja que les seves experiències professionals i personals distaven força de la meva

experiència personal. Per aquest motiu, vaig decidir analitzar l’estat de les empreses

catalanes pel que fa a l’ús de les TIC, per tal de poder valorar possibles mesures

correctores que puguin equiparar-les amb les empreses més competitives a nivell global.
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3. Introducció

Aquest projecte ha estat realitzat entre el juliol del 2008 i del 2009, amb la finalitat de

completar la meva formació en Enginyeria Industrial, i en particular en l’especialitat de

gestió, així com també la diplomatura de Ciències Empresarials. Aquest projecte disposa

d’un cas pràctic, el qual s’ha realitzat en una empresa catalana de distribució a través d’una

consultoria durant aquest any. Aquest projecte personalment m’ha servit per adquirir

experiència en el món empresarial i coneixements concrets en eines de planificació i de

gestió.

L’objectiu d’aquest projecte és el d’analitzar l’estat actual pel que fa a l’ús de les TIC per

part de les empreses catalanes, comparant els principals indicadors amb la resta de

comunitats autònomes i els principals països de l’Unió Europea. A partir d’aquesta

comparació, i amb els coneixements adquirits en el curs de la LSE, i en la participació de

taules rodones en el Col·legi d’Enginyers de Catalunya, s’ha desenvolupat un anàlisi DAFO

de l’empresa catalana pel que fa a l’ús de les TIC. A partir d’aquest anàlisi, es presenten

una sèrie de mesures correctores per tal de que l’empresa catalana evolucioni a través de

l’ús de les TIC durant els pròxims anys.

Per últim, el present projecte detalla un cas pràctic realitzat durant el 2008, en una empresa

de distribució catalana, on s’ha realitzat un projecte d’inversió en TIC per a obtenir certs

avantatges competitius, i que són un exemple de best practice de les mesures correctores

que han d’aplicar les empreses catalanes als propers anys.

D’aquesta forma, la memòria present s’estructura en quatre grans parts: la primera part

està formada pels capítols 4, 5 i 6, els quals detallen des d’una visió teòrica, el significat de

les TIC, les possibilitats que ofereixen per tal d’aconseguir avantatges competitius i els

problemes que poden aparèixer quan s’implanta una eina o sistema informàtic en una

empresa.

La segona part, la qual està formada pels capítols 7, 8, i 9 tenen la finalitat d’analitzar

l’’empresa catalana, el seu ús de les TIC i realitzar una comparació dels principals

indicadors (font principal INE i Eurostat) amb les altres comunitats autònomes i

posteriorment amb Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit. El capítol 9 serveix per

englobar tota l’informació descrita anteriorment a través d’un anàlisi DAFO de l’empresa
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catalana i el seu ús de les TIC, per a posteriorment descriure unes mesures que l’empresa

catalana hauria de prendre per a no perdre avantatge competitiu respecte als seus

competidors, a través de l’optimització de recursos amb les TIC.

La tercera part està formada pel capítol 10, en la qual es narra el cas pràctic d’aquest

projecte, basat en l’implantació d’una eina TMS de planificació de rutes en una empresa de

distribució.



Canvi en les estratègies empresarials a Catalunya amb la irrupció de les TIC.

Una mirada crítica. Pág. 11

4. QUÈ SÓN LES TIC?

Actualment, l’activitat empresarial, i econòmica en general, es caracteritza per canvis

profunds que modifiquen els fonaments i la dinàmica de comportament de l’economia

tradicional. A grans trets, aquest procés transformador es basa en una revolució

tecnològica (el procés de digitalització), s’assenta sobre una dinàmica d’ampliació temporal

i espacial dels mercats (la globalització), i es retroalimenta basant-se en els canvis dels

patrons de demanda de famílies i empreses. En efecte, la irrupció de les tecnologies

digitals està transformant profundament l’economia i la societat. Aquestes tecnologies, que

s’agrupen sota el denominador comú de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

i que comprenen el conjunt d’aplicacions de microelectrònica, informàtica,

telecomunicacions, optoelectrònica i els recents progressos de l’enginyeria genètica, són

aplicables massivament a l’esfera econòmica i utilitzats per a una gran quantitat d’usos

socials.

Fig. 4.1: Transformació cap a la societat del coneixement. FONT: [2] VILASECA, J., TORRENT, J., TIC, productivitat,

competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya

Tot sembla indicar que en l’empresa, els usos de les tecnologies de la informació i la

comunicació es consoliden com un dels instruments bàsics per a la construcció del canvi
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Efectes sobre
l’oferta

Efectes sobre la
demanda

Economia del coneixement

Societat del coneixement

Efectes polítics

Efectes institucionals

Efectes socials

Efectes ideològics/ culturals
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estratègic i organitzatiu que l’adaptació de les necessitats canviants d’una demanda global

requereix en l’actualitat.

En els següents apartats, s’intentarà explicar què són les tecnologies de la informació i la

comunicació, quines dimensions de l’empresa cal entendre i valorar per tal de implantar les

TIC, quina basant d’aquestes tecnologies té un punt de vista empresarial i per últim

s’intentarà buscar un punt de vista contemporani de les tecnologies de la informació i la

comunicació.

4.1. Definició de les TIC

Les tecnologies de la informació i comunicació, conegudes com a TIC, són un conjunt de

serveis, xarxes, software, aparells que tenen com a finalitat la millora de qualitat de la vida

de les persones dins d’un entorn, i que s’integren a un sistema d’informació entrellaçat i

complementari. Aquesta innovació s’emprarà per a trencar les barreres que existeixen en

facilitar l’intercanvi d’informació, serveis i béns entre les diferents persones dins d’un entorn.

Les TIC agrupen dos subconjunts; les Tecnologies de la Comunicació (TC), la branca

tradicional i constituïda per la radio, televisió i la telefonia convencional, i les Tecnologies de

la Informació (TI), caracteritzada per la digitalització de les tecnologies de registres de

continguts, com pot ésser la informàtica, la telemàtica i les interfaces. La finalitat de les TIC

és agrupar aquests dos subconjunts per tal d’obtenir-ne un elevat rendiment i eficàcia.

Si s’enfoca la definició de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit

empresarial, les TIC podrien ésser definides com el conjunt de hardware i software que una

empresa necessita per tal d’aconseguir uns objectius empresarials. Tenen la particularitat

de poder classificar, calcular o avaluar una sèrie de dades i transformar-les en informació

rellevant sobre la organització empresarial i el seu entorn, aportant uns coneixements i

unes facilitats d’operar tasques a nivell operatiu, com unes facilitats per a prendre decisions

a nivell executiu.

4.2. Visió contemporània de les TIC

L’estudi de les TIC implica estudiar en un ampli ventall de camps diversos. No existeix un

única teoria o perspectiva dominant, però en general, es pot dir que es divideix entre un

perspectiva tècnica i un perspectiva social. Les TIC estan formades per una basant tècnica
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ja que estan formades per màquines i altres instruments, però per altra banda es requereix

una organització, una inversió intel·lectual per a poder emprar els mecanismes de forma

correcte i eficient, el qual implica la perspectiva social.

Perspectiva tècnica

La perspectiva tècnica de les TIC posa èmfasi en el sentit físic de la tecnologia i es basa en

models matemàtics per a mesurar les capacitats físiques reals dels sistemes que s’empren

en la implantació de les TIC. Sectors com el d’informàtica defensen aquesta perspectiva, i

es basen en teories de programació i mètodes d’eficiència d’emmagatzemament de dades i

millora en l’accés a dades.

Perspectiva social

Per altra banda, la perspectiva social engloba factors com la integració de la estratègia

empresarial, el disseny, la implementació, la utilització i la direcció de l’empresa. Tots

aquests factors no poden ésser explorats d’una forma correcte emprant la perspectiva

tècnica, ja que en aquests casos una visió econòmica, psicològica i sociològica s’adequa

millor.

Cal remarcar que la perspectiva social no ignora la tecnològica, ja que moltes vegades el

fet d’emprar una perspectiva tècnica pot desencadenar en algun problema o conflicte en

l’empresa, la qual s’haurà de solucionar emprant una perspectiva social.

4.3. Dimensions de les TIC

Com s’acaba de comentar en l’apartat anterior, les TIC són més que uns simples

ordinadors i els seus programes, ja que per a emprar les TIC de forma correcte cal

entendre l’organització, la seva direcció i la seva tecnologia per a poder-ne obtenir valor per

a l’empresa i per a poder-ne extreure solucions a les possibles dificultats que puguin sorgir

en l’entorn competitiu actual. Per a entendre de millor manera que són les Tecnologies de

la Informació i la Comunicació, cal primer entendre quines són realment les dimensions i les

possibilitats en l’organització, la direcció i la tecnologia alhora de poder elaborar solucions a

les dificultats i problemes que poden sorgir en l’entorn empresarial.
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Organització

Actualment les TIC formen part de la organització d’una empresa. Existeixen empreses,

com per exemple les que operen únicament mitjançant Internet, les quals no existirien

sense les TIC. Els elements més important en la organització d’una empresa són les

persones que la configuren, la seva estructura, el procés empresarial, la cultura empresarial

i la seva política. Pel que fa a l’estructura, cal recordar que una organització està formada

per a diferents nivells i especialitats. L’estructura d’una empresa reflexa la forma en que

està repartida l’autoritat, les diferents tasques i responsabilitats dins l’empresa i sòl estar

marcada per una piràmide estructural, on les posicions superiors estan formades per les

persones que prenen les decisions (poder executiu, direcció), i els nivells inferiors estan

ocupats pel personal de menor formació.

L’organització coordina el treball a realitzar mitjançant uns procediments de treball, els

procediments dels quals en moltes empreses estan elaborats de forma escrupolosa i

concreta per tal de dividir les tasques de la forma més eficient possible, amb l’objectiu

d’obtenir el màxim profit d’una organització. La majoria d’aquests procediments estan

elaborats per a persones de nivell superiors de la piràmide i estan facilitats als treballadors

amb format paper, però altres vegades aquests procediments són simples pràctiques de

treball informals que no es poden trobar en cap manual.

Cada organització disposa d’una única cultura empresarial, una sèrie de valors, maneres de

realitzar les coses, que han estat acceptats per la majoria dels treballadors i membres

d’una empresa. Parts de la cultura empresarial poden ésser integrats en les TIC d’una

empresa, ja que per exemple es un sistema de selecció de producte on hi hagi un ordre de

prioritat, aquest ordre de prioritat es pot basar en la cultura empresarial d’aquella empresa

en concret.

Direcció

La finalitat de la direcció és la de prendre decisions, saber fer front als possibles entrebancs

que es pot trobar una organització, i formular plans d’acció per a solucionar els diferents

problemes que una empresa es pot trobar en el seu camí. Els directius són els encarregats

de cercar noves oportunitats de mercat i aplicar una estratègia empresarial d’acord amb

aquestes possibles oportunitats de mercat. La seva figura és la de lideratge dins l’empresa.

Les TIC poden aportar un paper molt important alhora d’ajudar a la direcció en dissenyar i
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crear nous productes i serveis i en reestructurar la organització en situacions

compromeses.

Tecnologia

Les TIC són una de les principals eines que els directius poden emprar per a fer front un

canvi en l’entorn empresarial. Un gran exemple d’un gran canvi empresarial amb la

tecnologia pot ésser Internet, la xarxa més àmplia utilitzada en el món. Internet és podria

descriure com una “xarxa de xarxes” que funciona a través d’uns estàndards per a

connectar milions de xarxes diferents a través de més de 350 milions d’ordinador en 200

països de tot el món.

Internet ha creat una nova plataforma tecnològica “universal” on s’han pogut crear nous

productes, serveis, estratègies, i models empresarials. Existeixen xarxes internes dintre

d’una pròpia empresa que es basa en la tecnologia d’Internet, anomenades intranets.

També existeixen les anomenades extranets, les quals són xarxes que operen fora d’una

pròpia empresa i que s’empren per a coordinar operacions entre diferents empreses, com

per exemple realitzar compres, col·laborar en el disseny d’un producte, etc.. Per a molts

mercats empresarials de l’actualitat, emprar Internet és mix de necessitat empresarial i

avantatge competitiu.

World Wide Web és un servei que ofereix Internet i que utilitza uns estàndards

universalment coneguts alhora de emmagatzemar, recuperar i visualitzar informació en

format pàgina a Internet. Les conegudes pàgines web contenen text, gràfics, animacions,

so, i vídeos i existeixen vincles a altres pàgines web.

Totes aquestes tecnologies representen uns coneixements i una informació que pot ésser

compartida dintre de tota una empresa i formen el que es coneix com la infraestructura de

les TIC. La infraestructura de les TIC proporciona una plataforma on l’empresa pot construir

uns sistemes d’informació concrets per al seu negoci.

4.3.1. Perspectiva empresarial de les TIC

Moltes empreses i concretament els seus directius inverteixen en les TIC i en els seus

sistemes tecnològics perquè els hi proporcionen un valor. La decisió d’invertir en TIC

suposa el fet de que es recuperarà la inversió de forma més satisfactòria comparat en si

s’invertís en edificis o màquines. Aquesta millora en la recuperació de la inversió es pot
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expressar en un increment de la productivitat, increment dels ingressos, o potser un

lideratge en un mercat competitiu per un major rang de temps.

Des del punt de vista empresarial, es pot observar que les TIC són un instrument important

a l’hora de crear valor per a l’empresa. Les TIC permeten a l’empresa un increment dels

ingressos o una disminució dels costos a través de proporcionar informació per a ajudar als

directius en el moment de prendre decisions o per millorar el procés productiu.

Cada negoci disposa d’una cadena de valors d’informació, és a dir, cada mercat

empresarial té unes prioritats i unes variables concretes que fan que unes dades prenguin

importància o no depenen de quin sector s’estigui actuant. Per aquest motiu, el valor que

les TIC aporten a l’empresa, així com la decisió d’invertir en noves tecnologies d’informació,

vindran determinades per la cobertura que poden aportar les TIC en el moment de facilitar

la presa de decisions, l’eficiència en el procés productiu, i una millora en el rendiment global

de l’empresa. Encara que es coneixen altres motius per a la implantació de les TIC, el

principal objectiu és el de contribuir a donar valor a l’empresa.
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5. COM ES PODEN APROFITAR LES TIC EN

L’EMPRESA

Amb l’objectiu d’analitzar l’impacte digital en l’activitat empresarial, a continuació

s’estudiaran els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit

empresarial. Si per empresa entenem l’organització i la combinació d’uns recursos en

funció d’un objectiu determinat, la interpretació dels elements de la cadena de valor de

l’activitat empresarial i la influència que l’ús de les TIC té en aquests elements són del tot

essencials per entendre les transformacions de l’empresa.

A fi de poder entendre millors els diferents usos de les TIC en l’empresa, es dividiran

aquests usos en dos conjunts. El primer conjunt es refereix a l’ús intern, i el segon, als usos

externs de les TIC. Malgrat que aquests usos es tractaran en aquest apartat per separat,

s’ha de tenir present que la irrupció de les TIC trenca el límit clàssic de descentralització

d’activitats i permet un disseny basat en la interconnexió en xarxa de tots els elements de la

cadena de valor. De fet, aquesta interconnexió permet veure l’empresa com una xarxa.

A continuació s’analitzaran en detall aquests dos conjunts, així com també es tractarà de

buscar una fonamentació teòrica de l’ús de les TIC en l’empresa i una visió global de tots

aquest usos.

5.1. Fonaments teòrics dels usos de les TIC.

Les teories i els conceptes d’economia i sociologia ajuden a entendre els canvis que

sorgeixen una vegada s’implementen les TIC en una empresa. En els últims anys, les TIC

han alterat de forma notable l’economia empresarial i ha incrementat considerablement les

possibilitats en el treball d’una organització.

Segons el punt de vista econòmic, les TIC poden ésser un punt d’inflexió a nivell de costos.

Les tecnologies de la informació i la comunicació poden, per exemple, ajudar a les

empreses a reduir els costos de transacció. Si ens basem en la teoria dels costos de

transacció (Coase, 1937; Williamson, 1985), les empreses tendeixen a intentar reduir

primerament en costos de transacció abans de reduir en costos de producció. Tractar amb

mercats externs representa un cost elevat, ja que existeixen sobrecostos deguts a la
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comunicació amb proveïdors externs, contracte d’assegurances, obtenció d’informació dels

productes, etc..Per aquest motiu, les empreses han intentat reduir aquests costos de

transacció a través de la integració vertical, creixent de mida i comprant els propis

distribuïdors i proveïdors, com per exemple Ford i General Motors han estat fent els últims

anys. A través de les TIC, especialment emprant xarxes de comunicació, es pot aconseguir

reduir els costos de transacció, ja que poden facilitar molt la comunicació amb els

proveïdors, i eviten d’aquesta forma gastar els recursos propis.

Fig. 5.1.1: Reducció dels costos transaccionals. FONT: Elaboració pròpia

Les TIC també poden ajudar a reduir els costos de direcció. Existeix una teoria que diu que

l’empresa és vista com un conjunt de objectius individuals, els quals es dóna més

importància a l’objectiu personal de cada treballador de l’empresa al d’un objectiu comú, no

aconseguint d’aquesta forma obtenir la màxima producció (Jensen and Meckling, 1976). La

direcció ha de dirigir i supervisar als treballadors d’una empresa per tal de que realitzin el

treball global desitjat, ja que sinó els treballadors tendeixen a dirigir els seus esforços a

l’objectiu individual i no al col·lectiu. Per aquest motiu, els costos destinats a dirigir i

supervisar als treballadors, sobretot en empreses grans, són molt elevats. Les TIC

permeten a les empreses reduir costos en aquest àmbit, ja que a través de sistemes

d’anàlisi i supervisió d’informació poden ajudar a la direcció a supervisar i dirigir als

treballadors, podent d’aquesta forma controlar a un gran nombre de treballadors.

Mida empresa (nº treballadors)

Costos

transaccionals

Amb TIC

Sense TIC
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Fig. 5.1.2: Reducció dels costos de control i direcció. FONT: Elaboració pròpia

Segons el punt de vista social i organitzatiu, les TIC podent provocar uns canvi importants a

l’interior d’una organització. Una organització amb una estructura organitzativa molt àmplia i

amb molts nivells de direcció solen ésser ineficients, reaccionen de forma molt lenta al

canvi i solen ésser menys competitives que les estructures més modernes, com per

exemple les estructures en xarxa o matricials.

Les tecnologies de la informació i la comunicació poden “aprimar” aquesta estructura

organitzativa distribuint la informació necessària als nivells més baixos de l’estructura

organitzativa per a que els treballadors d’aquest nivell puguin realitzar les seves tasques i

d’aquesta forma millorar l’eficiència global de direcció. Això implica que els treballadors de

rang mig passen a ser prescindibles i d’aquesta forma s’aconsegueix reduir l’estructura

organitzativa i es facilita la comunicació directa entre l’alta direcció i els nivells més inferiors

de l’estructura organitzativa.

Mida empresa (nº treballadors)

Costos de

control/direcció

Amb TIC

Sense TIC

0
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Fig. 5..1.3 Transformació a una organització més plana. FONT: Elaboració pròpia

Model de les forces competitives de Porter

Pràcticament en tots els sectors empresarials, es pot trobar empreses que realitzen el seu

negoci d’una forma millor que la seva competència. En el sector automobilístic, Toyota és

considerada com una marca líder pel que fa a l’optimització de recursos (Just in Time). En

el sector de la música online, les iTunes de Apple són els líders amb un 75% del mercat. En

el sector dels reproductors digitals de música, el iPod és el clar dominador. En els

buscadors per xarxa, Google actualment no té rival. Aquest conjunt d’empreses que

realitzen millor el seu negoci respecte als seus competidors són les que es poden dir que

tenen un avantatge competitiu respecte als altres. Aquest avantatge competitiu pot ésser

degut a que disposen d’uns recursos especials que els altres no poden disposar, o potser

disposen d’uns coneixements superiors que els permet tractar els seus recursos d’una

forma més eficient. Sigui de la forma que sigui, aquestes empreses aconsegueixen unes

quotes de mercat superiors a la seva competència gràcies a una eficiència i una rendibilitat

dels seus recursos major que els seus competidors.

El model de les forces competitives de Michael Porter és el model més emprat per a

entendre els avantatges competitius d’una empresa. Aquest model dóna una visió global de

l’empresa, els seus competidors i l’entorn d’una empresa. Aquest entorn, per Porter resulta

Organització tradicional amb molts nivells de
direcció

Organització que s’ha “aprimat” reduint les línies
intermèdies de direcció
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molt important, i és per aquest motiu que aquest model posa especial èmfasi en aquest

punt. En aquest model, existeixen cinc forces que marquen l’èxit d’una empresa:

Fig. 5.1.4: Model de les forces competitives de Porter. FONT: Elaboració pròpia

1. Amenaça de nous competidors: Les noves empreses que entren en un sector

disposen de certs avantatges, com poden ésser el fet de no dependre ni de

maquinària vella ni d’una espai ja construït i d’una alta motivació, i cert

desavantatges, com ara la falta d’experiència i la falta de reconeixement de

l’empresa en aquell sector. Per una nova empresa, el mercat o el sector serà o no

atractiu depenent de les barreres d’entrada que existeixin per tal de posicionar i

aconseguir quota de mercat.

2. Rivalitat entre competidors: Per a una empresa serà més difícil competir en un

mercat o en un segment on els competidors estiguin molt ben posicionats, siguin

molt nombrosos i els costos fixos siguin alts, ja que d’aquesta forma es veurà en

afers com guerra de preus, promocions i entrada de nous productes.

3. Productes i serveis substitutius: Un mercat o segment no és atractiu si existeixen

productes substitutius reals o potencials. Com més productes substitutius

existeixin en un mercat, menys control sobre el preu del producte es pot tenir, i

per tant, el marge es veu notablement reduït.

Entrada de nous mercats

Proveïdors

Productes substitutius

Clients

EMPRESA COMPETIDORS
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4. Poder de negociació dels clients: Un mercat no és atractiu quan els clients estan

molt ben organitzats, el producte té múltiples substitutius, el producte no és molt

diferenciat o és d’un cost baix, el qual permet al client canviar el producte per

altres amb poc esforç. Si els compradors estan ben organitzats, poden exigir més

a nivell de qualitat, serveis i reducció de preus.

5. Poder de negociació dels proveïdors: Com més diversitat de proveïdors tingui una

empresa, més control tindrà pel que fa a termes com preu, qualitat i mida de lots.

Possibles estratègies a realitzar amb les TIC per a què s’adeqüin amb Porter

Les empreses molt sovint es troben en situacions en què s’han d’enfrontar a les forces

competitives de Porter. Existeixen quatre estratègies genèriques, cadascuna de les quals

es pot dur a terme emprant les TIC.

Lideratge Low - Cost: Emprar les TIC per aconseguir els costos operacionals més baixos

i els preus més barats. Per exemple, Wal-Mart, empresa líder als Estats Units, empra un

sistema de reacció vers el PFCclient (efficient customer response system) el qual connecta

directament el comportament del client amb el departament de distribució i producció, i al

sistema de provisions. Això permet treballar amb uns costos de distribució més baixos i

amb un estoc més reduït.

Diferenciació del producte: Usar les TIC per a crear i permetre nous productes i serveis.

Per exemple, Google està introduint contínuament nous i únics serveis en la seva pàgina

web, com per exemple el Street View. Apple va crear el iPod, un reproductor digital de

música, el qual disposa d’un portal per Internet a on et pots descarregar música a uns

preus barats. A més a més, Apple continua innovant i en aquests moments els iPod

incorporen també reproductor de vídeo. Aquests poden ésser clars exemples de

diferenciació de producte emprant les TIC.

Dirigir-se a un mercat en concret: Emprar les TIC per a penetrar en un mercat en

concret, atenent de una forma millor que els competidors a aquest mercat en concret, a

través de produir i analitzar informació sobre les vendes, a més d’utilitzar unes tècniques de

màrqueting adients. Les TIC permeten a les empreses analitzar i conèixer de forma molt

més concreta els gustos i desitjos dels seus clients, podent d’aquesta forma ajustar els
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seus anuncis de forma més individualitzada. A tall d’exemple, l’empresa hotelera Hilton

utilitza un sistema de captació d’informació del client anomenat OnQ, el qual recull i analitza

tota la informació sobre tots els seus clients de tot el món, i d’aquesta forma ofereix de

forma individualitzada als seus clients ofertes concretes. D’aquesta forma, Hilton ha

aconseguit passar d’una ocupació mitja del 41 al 61 per cent (Kontzer, 2004).

Reforçar el lligam entre client i distribuïdor: Emprar les TIC per a reforçar del client amb

l’empresa com per exemple Amazon.com recull les preferències dels seus clients sobre els

diferents llibres i CD que compren, i llavors recomanen a altres clients aquests productes.

El impacte d’Internet en l’avantatge competitiu

Internet, concretament les pàgines web ( World Wide Web), han causat i estan causant uns

impactes importants en les relacions entre l’organització de l’empresa i els agents externs, i

fins i tot la relació interna d’una empresa. Internet incrementa la capacitat

d’emmagatzemament, d’accés i de distribució d’informació i de coneixements en una

empresa, i en conseqüència, permet reduir dràsticament els costos de transacció, els quals

ja han estat comentats en l’apartat 5.1. Per aquest motiu, els mercats empresarials estan

modificant el seu pla estratègic per tal d’aprofitar els recursos que la tecnologia d’Internet

ofereix.

Internet ha destruït algunes empreses i n’ha perjudicat a moltes d’altres, però per altra

banda també ha creat nous mercats i ha format les bases per a la creació de milers de

nous negocis. Per exemple, existeix el que es coneix com a e-commerce, el qual consisteix

en els negocis que venen i compren productes, béns en general mitjançant Internet. Les

primeres utilitzacions del e-commerce varen ésser les de vendre llibres, música i comprar

bitllets d’avió. Després han començat a aparèixer serveis telefònics, pel·lícules, televisió,

joieria, hotels, pagaments d’impostos, sofware en general, etc..

En el sector de les agències de viatges tradicionals o el mercat de les enciclopèdies

tradicionals han perdut una clara quota de mercat a favor del e-commerce, ja que les

múltiples possibilitats de Internet fan que els consumidors moltes vegades prefereixin

emprar aquestes noves tecnologies en depriment del sistemes tradicionals. Per contra,

empreses com Amazon.com, la qual es dedica a vendre principalment llibres per Internet,

ha sorgit gràcies a aquest mitjà i ha guanyat una gran quota del mercat, oferint els seus

productes a uns preus més competitius que les indústries tradicionals. Un altre exemple
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podria ésser eBay o iTunes. En resum, Internet està transformant un gran nombre

d’indústries, obligant a moltes empreses a modificar la seva forma de fer negoci per tal de

no perdre el seu avantatge competitiu.

Un altre punt a destacar sobre l’impacte d’Internet és que encara que les forces

competitives de Porter segueixen vigents, el que ha produït és un augment important sobre

la intensitat de la competitivitat entre les empreses. Internet permet eliminar barreres

d’entrada, ja que és un sistema estàndard que tothom pot emprar de la mateixa forma per

entrar a crear un negoci, i per altra banda el client té més poder de negociació, ja que

disposa de facilitat alhora de comparar preus, productes i serveis entre un gran nombre

d’opcions.

5.2. Usos generals

A trets generals, es podria dir que les tecnologies de la informació i la comunicació

s’empren principalment per a tasques de gestió, administració i comptabilitat. En global, el

seu ús va dirigit per fer més eficients les tasques administratives internes i per millorar la

relació externa, particularment amb el client en general, mitjançant la comunicació, i amb

els dos agents externs més directament vinculats amb l’activitat empresarial, mitjançant la

relació amb clients i proveïdors. A més aquests dos usos, un de caràcter intern i l’altre de

caràcter extern, s’integren o interrelacionen mitjançant l’altra gran funció de les TIC:

l’obtenció d’informació.

A part d’aquests usos digitals acabats de mencionar, existeixen d’altres aplicacions menys

significatives, però que també són importants per a la progressiva consolidació de

l’empresa moderna mitjançant l’utilització del negoci digital. Els tràmits i les gestions

bancàries i financeres, el correu electrònic, el màrqueting, les pàgines web i la comunicació

interna (Intranet) són clars exemples d’aquestes altres aplicacions que existeixen

globalment. En definitiva, a trets generals sembla indicar que els usos principals de les TIC

en l’empresa estan encaminats a facilitar el desenvolupament de totes aquelles activitats

que donen suport al conjunt de la cadena de valor. En aquest sentit, les TIC serien un bon

instrument al servei de la millora de l’eficiència productiva, per mitjà de la reducció de

tasques rutinàries.
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5.3. Usos interns

El fet d’emprar les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit del màrqueting i

la investigació de mercat pot ajudar a conèixer realment les necessitats i desitjos dels

consumidors, podent ajustar d’aquesta forma la producció i creació de nous productes que

s’adeqüin realment al perfil del consumidor. D’aquesta forma, les millores en la gestió dels

fluxos d’informació i de coneixement del consumidor, de manera que aquesta pugui

incorporar-se més ràpidament a la creació de nous productes. Així, les millores en la gestió

dels fluxos d’informació i de coneixement permeten una major eficiència no solament en la

investigació d’una demanda en constant canvi, sinó també en el funcionament intern de

l’àrea de màrqueting. A tall d’exemple, moltes empreses disposen de un CRM, el qual és un

sistema integrat que permet obtenir i gestionar la informació que es genera en el contacte

de l’empresa amb els clients potencials o actuals.

Pel que fa a l’organització i els recursos humans, els quals són l’altre àmbit destacat com a

usos interns de les TIC, es tracta d’un ús de les TIC més generalitzat. La gran majoria de

les empreses empra sistemes operacionals de comptabilitat i facturació, com per exemple

Facturaplus, Contawin, Contaplus, entre d’altres. Ara bé, existeixen d’altres sistemes i

equipaments tecnològics més sofisticats i concrets, com per exemple sistemes de

pagament de nòmines, els quals només són emprats en empreses de dimensions mitjanes

– grans, ja que és exclusivament en aquests casos on són realment útils, ja que la seva

implantació requereix temps i una inversió inicial, la qual només és justificable si implica a

mitjà termini un estalvi considerable de temps operacional.

Un altre punt a destacar és el fet que la majoria de les empreses disposa de xarxes locals

LAN/WAN, la qual els hi permet emprar les TIC com a mitjà de comunicació interna, un ús

molt important d’aquestes tecnologies en l’àmbit empresarial. En les grans empreses, les

comunicacions directes que poden establir-se amb l’ús generalitzat de sistemes de

comunicació interna afavoreixen la possibilitat de configurar grups de treball

multidisciplinaris, variables i específics per a cada projecte de negoci. En definitiva, faciliten

el treball en xarxa en l’interior de les organitzacions empresarials.

Respecte a la gestió de la informació, punt molt important en l’organització i l’estratègia de

l’empresa, existeixen sistemes o programes de gestió de dades (Datawarehouse) o eines

d’explotació de l’informació (Datamining, OLAP), els quals es caracteritzen per uns costos
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de transacció baixos ja que es promou les comunicacions directes. També existeixen

sistemes d’informació emprats per a la direcció (EIS) i sistemes de gestió integral, els quals

només són emprats principalment en empreses molt grans o multinacionals.

Un dels principals motius pels quals les empreses són reticents a implementar nous

sistemes d’informació i gestió en les empreses és la por a poder perdre informació o que

altri pugui accedir a la seva informació confidencial. És per aquest motiu que un element

molt important és la capacitat de gestionar la informació que es genera. Realitzar còpies de

seguretat, per tal de garantir l’eficiència i l’eficàcia del sistema, i també per a prevenir

qualsevol imprevist. Altres tipus de mesura aplicables per part de l’empresa per tal de evitar

una destrucció o corrupció de la informació a través de les TIC, són el ús dels antivirus,

eina bàsica sobretot si s’empra amb freqüència Internet.

5.4. Usos externs

En aquest apartat es detalla quins són els usos de les TIC en l’àmbit de les operacions, és

a dir, en l’àmbit de producció i en l’àmbit de les relacions externes immediates: proveïdors i

clients.

En l’àmbit de les operacions, existeixen sistemes de planificació de la producció o de

l’oferta del servei mitjançant les TIC, amb l’objectiu de planificar la producció de manera

òptima i adequada a la realitat de cada empresa. Aquesta eina actualment és

imprescindible amb les empreses de grans dimensions.

Pel que fa al proveïment també existeixen, com en el cas de les operacions, de sistemes

informàtics i de comunicació amb els quals es poden desenvolupar les activitats de

proveïment. Respecte a la distribució, l’ús de les TIC en aquest element de valor és més

baix que el del proveïment i la producció, i principalment s’implementen aquests tipus de

sistemes en empreses logístiques de grans dimensions.
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6. PROBLEMES QUE PODEN SORGIR EN LA

IMPLANTACIÓ DE LES TIC

Per tal de poder entendre el motiu pel qual alguna empresa obté millors resultats que

d’altres amb la implantació de les TIC, és necessari posar èmfasi en la dimensió

organitzativa i la dimensió de direcció de les TIC. Els estudis que s’han realitzat sobre les

múltiples inversions que les empreses han realitzat en TIC mostren que existeix una

variació molt gran sobre els beneficis que n’han obtingut cadascuna (veure figura). Hi ha

empreses que inverteixen una gran quantitat en TIC i que n’obtenen uns grans beneficis

(segon quadrant); d’altres inverteixen molt i obtenen poc beneficis (quart quadrant); en

canvi d’altres inverteixen molt poc i n’obtenen un gran rendiment (primer quadrant); per

últim existeixen els que inverteixen poc i n’obtenen poc (tercer quadrant). Aquest fenomen

es coneix en el món empresarial com “productivity paradox”.

Fig. 6.1: Productivity paradox. FONT: Elaboració pròpia

Invertir en les TIC implica realitzar una sèrie de canvis dintre de l’organització i la direcció

de l’empresa per tal que funcionin amb un conjunt de innovacions tecnològiques que s’han

implementat. Per aquest motiu no totes les empreses aconsegueixen la mateixa rendibilitat

Inversió en TIC (1 equival a la mitjana)

Productivitat
(1 equival a la
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de una inversió en les TIC, ja que algunes cometen l’error de no aplicar un model estratègic

adequat amb les innovacions tecnològiques que s’estan implantant. Al mateix temps que

s’inverteix en les TIC, cal realitzar també una sèrie de canvis en el pla estratègic de

l’empresa, en la organització, en la cultura organitzativa, i moltes vegades també és

necessari una formació dels treballadors per tal de que siguin capaços d’aprofitar els

avantatges que sorgeixen amb les noves tecnologies (Brynjolfsson, 2003; Davern and

Kauffman, 2000; Laudon, 1974). Aquestes inversions, les quals són necessàries, es

coneixen com a capital organitzatiu i capital de direcció.

 Capital organitzatiu: en aquest grup hi forma part un canvi en la cultura

organitzativa de l’empresa, la qual permeti aconseguir una efectivitat i

eficiència òptima de les TIC, un model empresarial adequat a les

necessitats, una descentralització del poder, i un equip de treballadors que

es dediqui exclusivament en el bon funcionament de les TIC.

 Capital de direcció: en aquest grup és necessari un gran suport per part de

l’alta direcció en el canvi que implica la implantació de les TIC, incentivar i

recompensar els sistemes que facilitin aquest canvi, facilitar el treball en

equip, crear programes de formació als treballadors, i fomentar una cultura

que ajudi a l’intercanvi de coneixement i que afavoreixi la flexibilitat.

Apart d’aquests dos grups de capital, també es podria destacar el capital social (capital que

no crea la pròpia empresa però que la societat en general, altres empreses o el propi

govern n’és responsable), el qual hi formen part els sistemes educatius, Internet, els

estàndards informàtics, les regulacions i lleis vigents, i en general, la presència de la

tecnologia a favor de l’empresa.
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7. EVOLUCIÓ DE L’ÚS DE LES TIC A

CATALUNYA

Aquest capítol, inicialment es pretén elaborar una breu descripció dels canvis estratègics i

organitzatius que s’està produint en la xarxa empresarial catalana, per a llavors poder

realitzar un estudi en relació a la situació actual de l’ús de les TIC en l’empresa catalana.

D’aquesta forma, en l’apartat 7.1, es podrà trobar l’anàlisi de l’estratègia i organització

empresarial a Catalunya, i en l’apartat 7.2, es tractaran les TIC a Catalunya, a través de les

estadístiques presentades per part de l’INE.

7.1. Estratègia i organització empresarial a Catalunya

Per a poder analitzar de forma més concreta l’impacte real de les TIC sobre l’activitat i els

resultats empresarials, s’ha de descriure la transformació que s’ha produït en els

diferents elements de valor de l’empresa com a conseqüència de la influència digital a

Catalunya. Concretament, s’analitza la transformació que s’ha produït a nivell estratègic i

organitzatiu a les empreses catalanes.

7.1.1. Estratègia

S’entén per a estratègia empresarial el patró dels principals objectius, propòsits o fites, i

les polítiques i els plans essencials per a dur-les a terme. La direcció estratègica és

l’encarregada d’analitzar el seu entorn competitiu, amb la finalitat de descobrir possibles

amenaces i oportunitats, i els seus recursos interns, per tal d’obtenir les seves fortaleses i

debilitats (anàlisi DAFO). Una vegada es descobreixen aquests punts, la direcció

estratègica decideix el camí a seguir per tal d’obtenir un avantatge competitiu respecte

els seus rivals i obtenir una rendibilitat i eficiència dels seus recursos òptims.

Els determinants de la rendibilitat d’una empresa són, fundamentalment, l’existència

d’algun avantatge competitiu sostenible que permeti a una empresa l’obtenció d’un

rendiment superior a la mitjana i l’estructura de la indústria, la qual marca la rendibilitat

mitjana del sector. Actualment, les tecnologies digitals estan transformant la naturalesa

dels productes, dels processos, de les empreses, dels sectors i de la competència que es
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crea, i en conseqüència, els determinants de la rendibilitat de la empresa catalana s’han

vist notablement transformats degut a l’ús de les TIC.

L’entorn empresarial actual és molt més dinàmic, global i sobretot, molt més complex.

Això és degut a que la situació econòmica i financera, la tecnologia i el comportament

social es transforma amb molta rapidesa i fa que l’entorn competitiu variï amb una

acceleració elevada. La rivalitat empresarial és molt més acusada avui en dia, ja que tota

empresa competeix amb empreses internacionals, i els canvis es produeixen amb una

freqüència molt gran. En un entorn tant competitiu, les tecnologies digitals tenen un

paper primordial, ja que la transferència de informació i comunicació entre proveïdors,

distribuïdors i clients pot ésser molt més fluïda i intensa. Els recursos intangibles, com per

exemple el coneixement adquirit, el capital físic, el capital humà han passat a prendre un

paper molt important per a poder aconseguir un avantatge competitiu, i la tecnologia ha

esdevingut el mètode pel qual es pot intentar retenir aquest tipus de capital.

Una empresa, en aquest cas catalana, una vegada hagi realitzat l’anàlisi de l’entorn i dels

recursos i les capacitats, ha de definir una estratègia competitiva que li permeti

aconseguir una optimització dels recursos existents per tal d’aportar valor a l’empresa, i

en conseqüència, als accionistes de la mateixa. Durant les últimes dècades, aquest

avantatge competitiu sempre ha anat lligat a oferir una estratègia de diferenciació de

producte, de lideratge en costos o de segmentació. Actualment, degut a l’entorn canviant

actual, així com una disponibilitat de recursos i demandes constantment canviants,

l’estratègia a seguir es basa en la combinació d’una estratègia de diferenciació amb el

mínim cost possible.

Aquesta nova estratègia actualment sol anar lligada a l’especialització de l’activitat

empresarial, és a dir, es busca una diferenciació del producte i un lideratge en costos a

través de destinar tots els recursos disponibles en les activitats que realment aporten

valor afegit, i al mateix temps, a descentralitzar i en els casos que ho sigui possible,

externalitzar, les activitats que no aportin valor afegit a l’empresa.

Cal remarcar, que l’èxit de l’estratègia escollida per part d’una empresa, anirà lligada

principalment, de la correcta combinació d’aquesta estratègia amb una adequada

estructura i un correcte ajustament dels processos interns i externs de l’empresa. Amb el
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context actual canviant, seran necessaris una orientació en tot moment vers al client i

l’adaptació continua de l’estratègia empresarial al context del moment. Aquesta adaptació

continua es podrà aconseguir gràcies al bon ús de les TIC, les quals poden permetre una

gestió àgil i dinàmica de l’empresa.

Per tal d’analitzar si aquesta nova tendència s’està aplicant en l’empesa catalana, s’ha

realitzat la cerca de dos indicadors, que poden ser una fotografia força adequada de

l’estratègia empresarial catalana. Per una banda, s’ha analitzat el posicionament

empresarial en relació a l’estratègia competitiva escollida, i per altra banda, l’adopció dels

sistemes de qualitat.

En el primer gràfic, s’observa que la major part de les empreses catalanes està seguint

una estratègia basada en la qualitat dels seus serveis o producte (40,7%). L’estratègia

basada en la diferenciació de producte/servei està seguida pel 25,8% de l’empresariat

català, mentre que les estratègies relacionades amb la reducció de costos està emprada

pel 9,6% de les mateixes. Un punt també important a comentar, és el fet que el 3,9% de

les empreses catalanes en l’enquesta elaborada per la UOC l’any 2003, afirma que no

segueix cap tipus d’estratègia.

Fig. 7.1.1.1: Estratègies competitives empresa catalana. FONT: Elaboració pròpia
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Resumint el gràfic que es presenta, es podria comentar que en general l’empresa

catalana segueix una estratègia basada en la diferenciació del seu producte o servei

(86,5%), ja sigui a través de la qualitat del mateix o d’altres atributs, i en canvi,

l’estratègia de lideratge en costos es limita a un valor percentual molt més baix,

concretament un 9,6%.

Aquest fet que les empreses catalanes segueixin principalment una estratègia de

diferenciació del producte o del servei basat principalment en la qualitat, mostra que

l’estratègia empresarial catalana es preocupa per la cerca de l’excel·lència en la gestió

empresarial. A continuació, es mostrarà una taula on s’indiquen els controls de qualitat i/o

certificats de qualitat existents en les empreses catalanes.

Una vegada analitzades les estratègies competitives de l’empresa catalana, és moment

d’analitzar si l’empresa catalana s’adequa als canvis constants de l’entorn, a través de la

reformulació de l’estratègia i coneixent també, els motius que produeixen aquests canvis.

En aquest estudi, s’observa que la gran majoria de les empreses ha realitzat alguna

adaptació de l’estratègia de l’empresa per algun motiu, però existeix el 12% de les

empreses catalanes que asseguren que no han modificat la seva estratègia per cap

motiu. Aquest valor percentual és força important per a considerar-se, i és un indicador

negatiu que mostra que existeixen empreses catalanes que treballen d’esquenes a

l’entorn competitiu empresarial, i en cap cas, aquest indicador pot ésser positiu.

Pel que fa al motiu de la reformulació de l’estratègia de les empreses catalanes, a

continuació es presenta un gràfic on es mostren els principals motius que han motivat a

les empreses catalanes a adaptar l’estratègia a seguir.
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Fig. 7.1.1.2: Motius de replantejament Estratègic. FONT: Elaboració pròpia

Com s’observa en el gràfic, el principal motiu pel qual les empreses catalanes es

replantegen un canvi estratègic és degut a una adaptació a canvis de mercat (69,4%). De

totes formes, altres motius com canvis en la demanda o millores en l’oferta són motius

que segueixen de molt a prop al primer motiu, ja que tenen un valor percentual del 61% i

del 55% respectivament.

A tall de conclusió d’aquest apartat, es pot afirmar que la major part de les empreses

catalanes apliquen estratègies de diferenciació, bàsicament basades en la qualitat i

l’especialització, mentre que encara existeixen empreses catalanes (entorn al 10%), que

basen la seva estratègia a la reducció de costos. També s’ha observat com la gran

majoria d’empreses ha reformulat alguna vegada la seva estratègia empresarial, i que el

principal motiu de la mateixa ha estat motivada per a poder-se adaptar a canvis en el

mercat.

7.1.2. Organització

Una vegada analitzat els canvis estratègics que s’estan produint en l’empresa catalana,

és moment de tractar l’anàlisi de la seva forma organitzativa.
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A nivell teòric, esmentar que l’organització d’una empresa està formada pels components

humans, els paràmetres de disseny i els factors de contingència. Pel que fa al factor

humà, el que marca l’organització d’una empresa són la distribució dels nivells jeràrquics

que puguin existir, degut a la distribució de funcions. Respecte als paràmetres de

disseny, està format pel disseny del sistema de presa de decision (descentralització

vertical o horitzontal), el disseny dels llocs de treball (especialització del lloc de treball i el

disseny dels enllaços laterals (sistemes de planificació i control).

Aquests fonaments amb els que es basa l’organització empresarial s’està veient

modificada degut a l’ús de les TIC, ja que aquests paràmetres es tenen que reajustar,

situant el coneixement en el centre del disseny organitzatiu. La presa de decisions està

tendint a ésser cada vegada més descentralitzada, produint un replantejament de

l’estructura actual jeràrquica, fomentant el proactivisme i el lideratge.

A continuació, es mostrarà un gràfic on s’indica el disseny organitzatiu amb el qual s’han

basat les empreses catalanes. D’aquest gràfic, es desprèn que el 28,9% de les mateixes

s’organitza per processos o projectes, les quals demostren que orienten la seva

estructura a l’activitat de l’empresa. En canvi, el 43,8% de les empreses catalanes

s’organitzen per productes o serveis, el 22,4% per àrea funcional i el 8,3% per àrea

geogràfica.

Fig. 7.1.2.1: Disseny organitzatiu català. Elaboració pròpia
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Altres indicadors importants que mostren l’estructura organitzativa de l’empresa catalana,

i que són necessaris per tal d’aconseguir unes conclusions coherents, són els següents:

 Pel que fa a la forma de control de les activitats de l’empresa, el 57,9% afirmen

que el mètode que segueixen es basa en la fixació inicial d’uns objectius a assolir

i la posterior supervisió del grau d’assoliment dels objectius inicials. En canvi, el

34% de les empreses catalanes afirma que el seu sistema de control es basa en

l’estructura jeràrquica.

 El nombre mitjà de nivells jeràrquics en l’empresa catalana és de 1,8. El 81,5% de

les empreses tenen un o dos nivells jeràrquics, mentre que el 47,6% té dos nivells

diferenciats.

 El nombre de directius en relació al nombre total de treballadores en l’empresa

catalana és d’un 41,9%. Cal dir que aquest indicador varia molt en funció de la

dimensió de l’empresa i també en funció del sector.

 En relació a la presa de decisions, indicador molt important per a conèixer

l’estructura organitzativa d’una empresa, s’ha de remarcar que el 84,4% de les

empreses catalanes afirmen que els directius prenen decisions a nivell operatiu.

 Pel que fa al nivell intermedi de l’estructura, el 23% de les empreses catalanes

afirmen que aquest grup prenen decisions a nivell operatiu.

Una vegada analitzat els principals indicadors organitzatius de l’empresa catalana, els

quals serviran per a extreure conclusions del seu posicionament respecte a la seva

competència i també serviran per a valorar si és necessari algun canvi per a no perdre

avantatge competitiu respecte als seus competidors (veure apartat 9), és moment de

desglossar l’estructura empresarial catalana, la qual servirà en el següent apartat, les TIC

a l’empresa catalana, per a analitzar el grau d’implantació de les TIC a la xarxa catalana.

A continuació es mostra una taula, on s’il·lustra l’estructura actual de l’empresa catalana,

comparada amb la resta de les comunitats autònomes de l’estat espanyol:
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Espanya 100,00% 3,219,393 100,00% 94,10% 202,846 100,00% 5,90%

Andalusia 15,30% 493,41 15,30% 94,40% 29,405 14,50% 5,60%

Aragó 2,80% 88,952 2,80% 93,70% 5,979 2,90% 6,30%

Asturies 2,10% 69,446 2,20% 95,00% 3,678 1,80% 5,00%

Balears 2,70% 88,17 2,70% 94,50% 5,165 2,50% 5,50%

Canaries 4,20% 135,047 4,20% 94,10% 8,424 4,20% 5,90%

Cantàbria 1,20% 38,132 1,20% 94,40% 2,261 1,10% 5,60%

Castella i Lleó 5,10% 164,285 5,10% 94,80% 8,924 4,40% 5,20%

Castella- La Manxa 4,00% 129,911 4,00% 94,30% 7,912 3,90% 5,70%

Catalunya 18,30% 586,766 18,20% 93,70% 39,254 19,40% 6,30%

Com.Valenciana 11,00% 352,858 11,00% 93,80% 23,235 11,50% 6,20%

Extremadura 2,00% 64,575 2,00% 95,20% 3,277 1,60% 4,80%

Galícia 5,90% 192,755 6,00% 94,80% 10,619 5,20% 5,20%

Madrid 15,20% 487,63 15,10% 93,90% 31,677 15,60% 6,10%

Múrcia 2,90% 93,128 2,90% 93,10% 6,947 3,40% 6,90%

Navarra 1,30% 40,64 1,30% 92,70% 3,207 1,60% 7,30%

Pais Basc 5,10% 164,325 5,10% 93,70% 10,978 5,40% 6,30%

La Rioja 0,70% 22,26 0,70% 93,40% 1,574 0,80% 6,60%

Ceuta i Melilla 0,20% 7,103 0,20% 95,60% 3,3 0,20% 4,40%

Taula. 7.1.2.1: Empreses per comunitat autònoma a Espanya. Font: DIRCE, 2008

En la figura 7.1.2.2, s’observa la distribució de les empreses per comunitat autònoma en

el mapa de l’estat espanyol.

Fig. 7.1.2.2: Distribució de les empreses per Comunitat Autònoma. Font: DIRCE, 2008
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7.2. Les TIC a l’empresa catalana

L’objectiu d’aquest apartat és realitzar un anàlisi de la situació actual de l’empresariat català

en relació a l’ús de les TIC, detallant l’estat en infraestructures informàtiques actuals, l’ús

d’Internet, el negoci electrònic (e-business) i el comerç electrònic de les empreses

catalanes. Per a realitzar aquest estudi, s’ha emprat la divisió empresarial detallada

anteriorment en el capítol 7.1 Estratègia i Organització empresarial a Catalunya, dividint la

xarxa empresarial entre microempreses, i PIMES més de deu treballadors) i grans

empreses.

Les dades utilitzades en aquest apartat, han estat extretes principalment de l’informe

publicat el passat mes d’abril pel Ministeri d’indústria, turisme i comerç del govern espanyol,

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española, així com

també informes elaborats per la Universitat Oberta de Catalunya sobre l’ús de les TIC a

Catalunya.

7.2.1. Les TIC en la microempresa catalana

Les microempreses catalanes incorporen cada vegada més les noves tecnologies,

motivades principalment pels usos específics que les beneficien en la seva activitat

empresarial. D’aquesta forma, diferents utilitats com l’accés a Internet, l’ús d’aplicacions de

gestió logística, o el comerç electrònic per a comprar o per a vendre, són aprofitades. Ara

bé, el seu ús depèn exponencialment en funció del sector econòmic en el qual estigui

ubicada l’empresa.

El fet de que les microempreses siguin en gran majoria no superiors a 2 assalariats, implica

que no sigui necessari una infraestructures en xarxa (LAN). En canvi, l’ús dels ordinadors i

de la telefonia mòbil en aquest cas és força elevat. Un fet també a destacar, és que la

pràctica totalitat de les empreses que disposen de connexió a Internet, empren la banda

ampla. A continuació, es mostra el gràfic 7.2.1.1. a on es reflexa aquests resultats

obtinguts:
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Fig. 7.2.1.1: Ús de les TIC en les microempreses. Font: INE, 2008

Si aquest estudi s’analitza en funció dels diferents sectors empresarials, la conclusió que

se’n pot extreure és que en les microempreses les diferències d’accés a les TIC entre

sectors són bastant pronunciades, com per exemple, en el cas de l’ús de correu electrònic,

existeix un diferència de 75 punts percentuals (veure taula) entre el sector de transports i

correus (18,2%) i el sector de informàtica i telecomunicacions (93,7%). Els resultats que

s’obtenen són els següents:
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Ordinadors 64,7 65,8 50,2 76 84,7 47,6 76,3 39,1 98,4 84,6 88,5 59
Connexió a
Internet 53 50,2 35,7 63 74,6 36,2 74,5 22,1 96,5 76 83,5 74
Correu
electrònic 49,1 46,2 30,1 57,4 70 32,3 74,1 18,2 93,7 73,3 80,1 75

Banda ampla 48,9 45,1 31,8 56,7 67,9 33,9 66,6 20,7 95,1 70,9 81,4 74
Ret d’Àrea
Local 20,9 15,6 9 23,9 30,2 15,5 38,7 5,3 62,9 32,2 48,3 58
Xarxa Local
inalàmbrica 12,3 6,4 6,5 12 17,1 7,6 19,7 3,9 50 19,6 20,2 46
Intranet
(pàgina web
d'ús intern) 3,1 1,5 0,8 4,5 4 2,2 12,2 0,4 19,3 4,7 9 19

Extranet 1,5 0,5 0,2 2,7 2,1 1 6,9 0,1 11 2,2 5,5 11

Taula. 7.2.1.1: Infraestructura i accés TIC per sector en les microempreses. Font: INE, 2008
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A simple vista, sembla que els resultats obtinguts no són força bons, ja que tenir en menys

d’un 60% connexió a Internet sembla un resultat poc esperançador. Ara bé, per a poder

realitzar un crítica encertada, positiva o negativa en relació a aquests resultats,

primerament és necessari comparar-ho amb els resultats obtinguts de les altres comunitats

autònomes. En aquest cas, si analitzem aquestes variables per la resta de comunitats

autònomes obtenim els següents valors:
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Total Espanya 69,1 64,7 53 92,3 49,1 20,9 12,3 3,1 1,5

Andalusia 69,6 64,6 53,9 92,8 50,1 25 13,2 4,1 1,7

Aragó 64,4 65,4 53,3 92,2 51,3 15,2 7,4 1,9 1,2

Astúries 61,2 59,6 49,4 93,1 44,8 15,7 9,3 1,8 1,3

Balears 62,1 70,1 59,5 89,8 55,3 32,5 19,1 3,5 2,6

Canàries 60,7 55,5 46,9 93,7 44,2 17,1 9,3 3,1 0

Cantabria 70,6 63,9 51,3 89,2 44 15,3 7,1 2,3 0,9

Castella i Lleó 69,4 56,9 45,6 89,8 42,8 15,7 9,1 1,8 0,7

Castella- La Manxa 71 57,1 46,5 89,5 39,4 14,2 7 0,9 0,4

Catalunya 70,7 67,6 56,9 92,3 52,1 24,5 12,3 2,6 0,7

Comunitat Valenciana 71,1 67,3 53,4 92 50,7 20,5 14,3 5,1 2

Extremadura 70,7 62,9 49,4 88,2 44 16 5,9 2 0,7

Galícia 67 54,6 39,9 85,9 35,8 14,1 6,8 2,9 1,8

Madrid 69,6 71,2 58,7 95,8 55,5 22,3 18,8 3,5 2,5

Múrcia 73,3 65,8 54,2 93 49,2 19,7 10,1 0,9 0,3

Navarra 71,3 65,9 57,4 89,4 52,3 20,5 10,9 2,2 1,4

País Basc 68,5 60,4 48,8 93 44,8 16 7,8 3,6 3,3

La Rioja 72,1 68,4 53,5 92,2 50,5 19,2 6,8 0,7 0,3

Ceuta i Melilla 45,6 51,5 40,5 97,4 39,1 14,6 7,8 0,8 0,1

Taula. 7.2.1.2: Ús de les TIC per Comunitat Autònoma en les microempreses. Font: INE, 2008
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Si analitzem la taula 7.2.1.2, es podrà observar que Catalunya és de les comunitats més

pioneres pel que fa al ús de les TIC en l’estat espanyol, juntament amb Balears, País

Valencià, Madrid i en menor mesura, Navarra, Andalusia, Murcia i la Rioja.

Com a punts forts, Catalunya destaca en comparació a la majoria en utilització de telefonia

mòbil (70,7%), ordinadors (67,6%), accés a Internet (56,9%), i correu electrònic (52,1%). En

canvi, destaca negativament en relació a l’utilització d’Intranets (2,6%) i Extranets (0,7%).

INTERNET

Si s’elabora un anàlisi més detallat de l’ús que realitzen les microempreses d’Internet,

s’observa que la pràctica totalitat d’elles l’utilitza per a buscar informació, i fins a un 67,6%

l’utilitzen per a obtenir serveis bancaris i financers. L’obtenció de serveis de postvenda i

prevenda (27,9%) i la recerca d’informació sobre el comportament del mercat (29,3%) son

usos que actualment estan realitzant a través d’Internet, però d’una forma no tant

destacada.

Cal mencionar que aproximadament el 25% de les microempreses que disposen d’Internet

tenen una pàgina web de l’empresa. Aquesta pàgina web, pot tenir diverses finalitats i

vàries aplicacions, que normalment depèn del sector empresarial en la qual estigui ubicada

la microempresa. De les finalitats que a continuació es mostren en el gràfic Fig.7.2.1.2,

segons afirmacions d’experts com Pedro Nuno i la majoria de fòrums especialitzats, l’accés

a catàlegs de productes i llistat de preus és la finalitat que actualment està creixent amb

més rapidesa. Entre les principals finalitats de la pàgina web, cal destacar:
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Fig. 7.1.2.2: Objectius/serveis de la pàgina web de l'empresa. Font: INE, 2008
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Si es vol analitzar l’ús d’Internet de les microempreses per tal d’interactuar amb

l’Administració Pública, cal destacar el notable increment de les mateixes, concretament per

a consultar informació referent a tràmits i subvencions, i també s’empra especialment per a

la descàrrega de formularis o impresos. Els altres usos, en l’actualitat no són gaire

habituals, però en tots ells es manté una tendència alcista.

Si comparem l’ús de l’e-Administració amb d’altres comunitats autònomes, podem observar

que la comunitat autònoma amb major ús és Astúries, Balears i Andalusia, i observem que

Catalunya es situa en una posició intermitja-alta.

Fig. 7.1.2.3: Percentatge de microempreses que interactuen amb l’Administració Pública per CCAA. Font: INE, 2008

NEGOCI ELECTRÒNIC (e-Business)

Si s’elabora la mateixa reflexió que s’ha realitzat anteriorment amb l’ús d’Internet per part

de la microempreses, però en aquest cas analitzant l’integració de les TIC en el conjunt de

processos productius i administratius de la microempresa, s’obtenen una sèrie de resultats:

La primera fita a analitzar en el negoci electrònic és la signatura digital. S’observa un

creixement molt important en relació al 2007, concretament s’ha doblat el percentatge de

microempreses que disposen de signatura digital, del 6,3% al 12,9%. L’ús actual que fan

les microempreses de la signatura digital és principalment per a comunicar-se amb la

Administració Pública (81,9%) i amb clients i proveïdors (26,9%).
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Una altra fita important en el negoci electrònic pot ésser l’intercanvi automatitzat

d’informació amb altres sistemes operatius d’agents externs. Actualment, aquest ús és

majoritàriament amb el banc, i en segona prioritat amb l’Administració Pública. Aquest

intercanvi d’informació entre diferents tecnologies d’informació i comunicació són

principalment per:

L’intercanvi d’informació per part de les microempreses amb proveïdors i clients és un ús

que està en un període d’auge important, ja que facilita el correcte enviament de comandes

i es pot visualitzar l’estat de la comanda en tot moment. Actualment, només el 9% de les

microempreses està utilitzant aquest ús, però l’avenç és important respecte l’any anterior.

Pel que fa a l’ús d’eines ERP i CRM en l’àmbit de les microempreses, cal destacar que

actualment per la primera eina mencionada el seu ús és inferior al 2%, mentre que per la

segona, el seu ús no arriba al 5% del total de microempreses. Això és degut principalment,

a l’elevat cost d’aquest tipus d’eines, que implica que només les empreses amb suficient

solvència financera es poden permetre l’implantació d’aquest tipus d’eines.

COMERÇ ELECTRÒNIC

Per acabar d’analitzar l’ús de les TIC per part de les microempreses, és necessari analitzar

l’ús actual de les possibilitats que ofereix el comerç electrònic. Globalment, el 10,6% de les

microempreses empra el comerç electrònic. En general, les compres són més comunes

que les vendes a través del comerç electrònic, ja que tant sols el 2,8% de les

microempreses realitza vendes a través d’aquesta via.

En aquest tipus de transaccions, les diferències entre sectors és molt notori. En el cas de

les vendes, el sector de hotels i agències de viatges, destaca amb un 19,8%, mentre que

en el cas de les compres, el sector d’informàtica i telecomunicacions empra el comerç

electrònic en un 46% del total d’aquestes microempreses.
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Fig. 7.1.2.4: Empreses que venen / compren per comerç electrònic per sector. Font: INE, 2008

7.2.2. Les TIC en PIMES i en grans empreses catalanes

En aquest apartat es pretén realitzar un estudi similar al anterior anàlisis de les

microempreses, però en aquest cas, focalitzat a empreses PIMES i gran empreses

catalanes. En aquest cas, s’analitzarà el grau d’adopció de les tecnologies de la informació i

la comunicació per part d’aquestes empreses, el seu ús de les principals xarxes existents, i

analitzant l’utilització de les TIC per a la gestió administrativa i productiva, Internet i el

comerç electrònic.

Les empreses catalanes de més de 10 assalariats aconsegueixen un important nivell de

maduració en l’accés a les tecnologies bàsiques de l’informació i la comunicació ja que la

seva penetració supera en aquests casos el 90%, tal-hi com es pot observar en el següent

gràfic. Pel que fa a infraestructures com la xarxa interna (LAN), Intranet i Extranet, el

percentatge encara no és tant elevat, però durant els dos últims anys el creixement està

sent molt notable.
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Fig. 7.2.2.1: Ús de les TIC per a les empreses amb més de 10 assalariats. Font: INE, 2008

De la mateixa forma que en el cas de les microempreses, l’anàlisi sectorial posa de

manifest l’influencia de les característiques pròpies de cada activitat empresarial sobre les

diverses preferències de tecnologia i ús d’Internet. Els resultats que s’obtenen són els

següents:
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Ordinadors 97,8 98 96,1 99,9 99,9 96,6 99,9 96,8 100 98,5 100
Connexió a
Internet 94,9 94,7 91,5 99,7 98,5 90,8 99,1 94,1 99,9 97,5 100
Correu electrònic
(e-mail) 93,3 93 90 99,1 97,5 86,1 98,4 92,3 99,3 96,5 100

Banda ample 92,1 91,7 88,9 97,3 95,3 87,8 97,1 91,2 99,6 94,9 100

Telefonia mòbil 91,2 89,4 94,9 89,3 95,7 82,2 77,1 94,1 96,4 88,7 93,2

Xarxa Local 78,5 78,4 66,5 86,9 90,8 76 89,9 78,6 95,8 84,8 99,2
Xarxa Local
inalàmbrica 29,2 26,8 23,6 35,9 34 25,9 46,5 27,6 60 32,8 38,2
Intranet (pàgina
web d'ús intern) 18,2 17,4 6,7 26,3 22,8 18 29,7 20,6 60,5 25,8 64

Extranet 9,1 8 1,8 12,7 13 9,1 16,2 13 38,7 13,7 46,1

Taula. 7.2.2.1: Infraestructura i accés TIC per sector en les empreses amb més de 10 assalariats. Font: INE, 2008
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Un altre anàlisi a considerar, és comparar l’estat de les grans empreses catalanes en

relació amb les altres grans empreses d’altres comunitats autònomes. En aquest cas, si

analitzem aquestes variables per la resta de comunitats autònomes obtenim els següents

valors:
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Total Espanya 97,8 94,9 97,1 93,3 91,2 78,5 29,2 18,2 9,1

Andalusia 98,1 93,6 96,6 92,2 92,3 76,9 27 13,8 6,6

Aragó 97,5 95,5 95,9 93,9 91,7 76,6 27,8 16,8 9,5

Astúries 97,8 95,6 98 94,8 93,5 77,6 29,8 15,9 7,8

Balears 97,6 95,5 97 94,2 89 77,1 24,5 18,5 8,3

Canàries 96,8 94,1 98,6 90,9 87,5 75,9 23,2 13,3 6,3

Cantàbria 98,4 91,1 94,3 88,2 93,1 64,6 26,3 11,4 6,1

Castella i Lleó 99,1 95,8 96,5 93,4 90,6 75,6 24,2 15,8 7,1

Castella- La Manxa 96,5 89 96 85,7 88,7 64,5 24,6 10,9 4,8

Catalunya 98,1 96,3 98,6 95,9 91,2 85 32,1 23 10

Comunitat Valenciana 97,2 94,5 97,8 92,3 92,2 74,4 25,2 14,3 7,7

Extremadura 97,2 90,7 95,5 88,5 91,4 69,1 25 14,1 5,1

Galícia 97,8 93,4 93,7 91,9 89,6 76,6 29,7 15,5 7,7

Madrid 98,4 97 97,8 95,6 92,2 83,6 37,4 26 15,1

Múrcia 95,6 90 94,8 87,6 89 71,5 29,1 11,1 5,9

Navarra 99,3 98,8 97,8 97,8 94,1 83,9 26 18,9 11,3

País Basc 98,3 97,2 96,7 95,5 91,2 82,5 28,7 21,8 12,1

La Rioja 98,3 95,9 93 95,2 88,5 72,5 25,2 17 9,3

Ceuta i Melilla 91,7 91,7 96,3 89,7 76,6 70,3 16,7 16,6 6,1

Taula. 7.2.2.2: Ús de les TIC per Comunitat Autònoma en les empreses amb més de 10 assalariats. Font: INE, 2008

Si analitzem la taula 7.2.2.2, es podrà observar que Catalunya és de les comunitats més

pioneres pel que fa al ús de les TIC en l’estat espanyol, però que en aquest cas, les grans

empreses de les comunitats de Madrid i Navarra estan lleugerament millor que les grans

empreses catalanes. El País Basc, Comunitat Valenciana i Astúries segueixen a Catalunya

amb uns resultats força positius. Per contra, comunitats autònomes com Castella la Manxa,

Murcia, Extremadura o Ceuta i Melilla obtenen uns resultats força negatius en comparació a

la mitjana de l’estat espanyol.
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El conjunt de les grans empreses catalanes destaca en relació a la resta de comunitats

espanyoles en connexió amb banda ampla (98,6%), e-mail (95,9%), LAN (85%) i ús de

Intranet (23%). Per contra, es veuen penalitzades en l’ús d’Extranet (10%).

INTERNET

Analitzant l’ús d’Internet per part de les PIMES i grans empreses, es comprova que el

97,2% de les mateixes l’empra per la recerca d’informació, i l’accés a serveis bancaris i

financers (86%). Destaca el creixement en l’últim any del nombre d’empreses que aprofiten

més utilitats d’Internet, com és el cas de les empreses que accedeixen a serveis de

postvenda o prevenda (37,7%, amb un increment de 11 punts) i l’ús d’Internet per observar

el comportament del mercat (38,6%, amb un increment anual de 6

punts).
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Fig 7.2.2.2: Principals usos d’Internet. Font: INE, 2008

Un de les principals millores respecte l’any anterior (2007), és la major disponibilitat de

pàgines web per part de les PIMES i grans empreses catalanes. El 57,5% d’aquestes

empreses disposa de pàgina web. La gran majoria d’aquestes pàgines web, concretament

el 88% del total, tenen la finalitat de donar a conèixer l’empresa i els seus productes o

serveis que ofereix. També comença a tenir un percentatge interessant la possibilitat de

realització de comandes o reserves online, on concretament en el sector hoteler i turístic

aquest percentatge ascendeix fins a un 77%.

Les empreses que interaccionen amb l’Administració Pública per Internet augmenten

significativament en relació l’any 2007, essent ja dos de cada tres de les empreses que

utilitzen serveis de l’eAdministració (67,1%). En l’anàlisi de les dades, s’observa que
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aquesta interacció amb l’e-administració augmenta significativament amb la dimensió de

l’empresa, ja que arriba al 96,1% en el cas de les grans empreses.

El principal motiu de l’interacció amb l’e-administració, a diferència de les mircroempreses,

és aconseguir impresos o formularis (63%), seguit de la cerca d’informació (62%). Cal

remarcar, que segons les dimensions de les empreses, aquests resultats varien

lleugerament. Un fet significatiu, és que ja pràcticament la meitat de les empreses amb

Internet (47,3%), empren l’e-administració per a ingressar o retornar formularis

complimentats. L’e-procurement, encara que amb menor mesura (11%-17%), és emprat i

amb una tendència alcista.

Si comparem l’ús de l’e-Administració amb d’altres comunitats autònomes, podem observar

que les comunitats autònomes que més empren Internet per a interaccionar amb

l’Administració pública són Navarra i La Rioja, les quals oscil·len el seu ús en un 80%.

Catalunya es troba en una posició mitja-alta en respecte a les altres comunitats autònomes.

Fig. 7.2.2.3: Percentatge de empreses de més de 10 assalariats que interactuen amb l’AAPP per CCAA. Font: INE, 2008

NEGOCI ELECTRÒNIC (e-Business)

El negoci electrònic engloba el conjunt de processos productius i administratius que

actualment es poden integrar amb les tecnologies de la informació i la comunicació. En

aquests cas, les PIMES i les grans empreses estan tenint una implantació una mica diferent

en relació a les microempreses:

>=79% i <82%

>=68% i <79%

>=62% i <68%

<62%
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Si analitzem la primera eina actualment disponible en el negoci electrònic, la firma digital,

observem que cinc de cada deu empreses amb Internet empra aquesta aplicació, xifra que

s’eleva a vuit de cada deu empreses, si aquestes es tracten d’empreses de grans

dimensions. El principal ús de la firma digital és l’interacció amb l’Administració Pública

(91,7%), mentre que el seu ús amb els clients i proveïdors es redueix a un 19,8%.

Pel que fa a l’intercanvi automatitzat d’informació amb d’altres sistemes operatius d’altres

agents, el 32% de les empreses de 10 o més assalariats empra aquesta opció de negoci

electrònic, i aquesta xifra es duplica (65%) en el cas de les grans empreses. A continuació,

el gràfic 7.2.2.4 reflexa l’ús actual d’aquesta aplicació per part de les PIMES i les grans

empreses:

72

58,8

42

28,6

33,4

31,7

19,8

22,4

Enviament d'instruccions de pagament a

entitats bancaries

Intercanvi automatitzat d'informació amb l'AAPP

Enviament o recepció d'informàtica sobre

productes

Enviament de comandes als seus proveidors

Enviament o recepció de documentació sobre

transport. Enviaments o entregues

Recepció de factures electròniques

Enviament de factures electròniques

Recepció de comandes de clients

Fig. 7.2.2.4: Tipus d’intercanvi automatitzat de dades amb sistemes TIC externs. Font: INE, 2008

Com s’observa, el principal ús per a mantenir un comunicació automàtica és amb les

entitats bancàries (72%), seguit de l’Administració Pública (58,8%). Com es pot observar,

l’enviament de factures online o l’enviament o recepció de comandes encara no està

utilitzat per gran part de les empreses, ja que actualment encara no està legalment

acceptat aquesta forma d’enviament.

Pel que fa a l’intercanvi d’informació amb clients i proveïdors a través de les TIC, cal

remarcar que el 27% de les empreses realitzen aquestes operacions de forma regular. El

principal motiu d’aquests intercanvi d’informació és la consulta d’estat de les comandes, i

amb bastant menor mesura, per a poder consultar l’estat de l’inventari i de previsions de

venta o producció (en funció de si es tracta de client o proveïdor, respectivament).

En relació a les eines ERP i CRM, les qual anteriorment s’ha comentat que en el cas de les

microempreses el seu ús és reduït principalment degut per la dimensió de les mateixes i per
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l’elevat cost d’implantació d’aquest tipus d’eines, en el cas de les PIMES i grans empreses

aquests resultats varien substancialment. En el cas de les eines CRM, el 23,8% de les

empreses de més de 10 assalariats disposen d’una d’aquestes eines, per tal de gestionar

l’informació dels clients a través de les diferents àrees de l’empresa, i per tal de poder

aprofitar aquesta informació per a tasques de promocions, canals de distribució, etc.

En el cas de les eines ERP, les quals s’empren per a compartir informació relacionada amb

les compres i vendes de l’empresa a través de les diferents àrees de l’empresa, el seu ús

actual per part de les empreses de més de 10 assalariats ha ascendit al 23,2%,

pràcticament el doble en comparació al 2007 (12,5%).

COMERÇ ELECTRÒNIC

Per a finalitzar el mateix estudi que s’ha elaborat en el cas de les microempreses, cal

analitzar el comerç electrònic de les PIMES i gran empreses. En aquest estudi, s’observa

que el nombre d’empreses que utilitzen Internet per a comprar també és superior a les

empreses que venen a través d’aquest canal, de la mateixa forma que les microempreses.

Concretament, el 21,4% de les empreses de 10 o més assalariats ha realitzat compres per

comerç electrònic en 2008. En el subgrup de les grans empreses (a partir de 250

assalariats), aquest valor percentual s’incrementa fins al 37%.

A través de l’anàlisi sectorial del comerç electrònic, s’observa que el sector hoteler i

d’agències de viatges està emprant les possibilitats de les TIC per a obtenir avantatges

competitius, a través de la venta dels seus productes a través d’Internet. Concretament,

més del 60% d’aquest tipus d’agències ofereix la venta dels seus serveis i productes a

través d’Internet. Pel que fa a les compres, el sector de recanvis d’automoció (55%) i

informàtic (47,6%), són els que empren més Internet per a comprar components.
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8. COMPARACIÓ ÚS TIC CATALUNYA - UNIÓ

EUROPEA

Aquest capítol té la finalitat, una vegada analitzat la situació actual de l’empresa catalana

en relació al seu ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, veure la seva

situació en relació a possibles empreses competidores situades en el seu entorn més

pròxim, en aquest cas, Europa.

Per a realitzar aquest anàlisi comparatiu, s’han estudiat una sèrie d’indicadors, extrets de

Eurostat (2008), concretament de les quatre principals economies de la Unió Europea:

Alemanya, Itàlia, França i el Regne Unit. Aquesta comparativa dels principals indicadors

permeten destacar similituds i diferències en relació a l’ús de les TIC per part de les

empreses, amb l’objectiu de poder aplicar millores en els punts més dèbils.

Les iniciatives públiques en els països analitzats presenten diferents temàtiques. Així per

exemple, a Alemanya l’èmfasi es posa sobre les TIC verdes (Green IT Action Plan), la

generació de capital humà amb interès en TIC i impulsar la e-Administració, la qual

actualment es troba una mica endarrerit (el DNI electrònic no es començarà a implantar

fins a novembre del 2010). A França, l’impuls públic actual a la societat de l’informació es

basa en modernitzar els processos de l’Administració Pública i en el foment dels serveis

mòbils. En el Regne Unit, l’esforç actual es focalitza en el comerç electrònic entre les

PIMES i la modernització de l’Administració, especialment en el que es refereix a

l’interacció amb els ciutadans, la contractació pública i projectes de e-Salut. Pel que fa a

Itàlia, ha arrancat un projecte anomenat e-gov 2012, que consisteix en un pla per a

resoldre el retard actual del país en relació al seu ús de les TIC, i que focalitza els seus

esforços en el desenvolupament de la banda ampla, la modernització de l’Administració, i

l’alfabetització de les TIC a les escoles i universitats.

En relació a l’accés a les TIC, la Fig. 8.1, mostra que Catalunya es troba per sobre dels

nivells d’Itàlia en el conjunt d’aquests indicadors, però que en canvi està per sota

respecte a la resta de països estudiats. D’aquests països, destaca Alemanya pel que fa a
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la disponibilitat d’ordinadors i d’Internet en les vivendes d’aquest país, i el Regne Unit

destaca pel que fa al percentatge de vivendes amb banda ampla.
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Fig. 8.1: Accés TIC, prenent Espanya com a base 100. Font: Eurostat

Si analitzem l’àmbit empresarial de cada país, concretament del grau d’accés de les TIC

per part de les empreses amb més de 10 treballadors, s’observa que Catalunya destaca

en relació als països estudiats en percentatge d’empreses amb ordinador i amb

percentatge d’empreses amb accés a Internet. Destacar el lideratge que té Catalunya en

relació a l’accés a Internet a través de banda ampla. En canvi, Catalunya està molt per

sota de la mitja en relació a l’ús d’Intranet i Extranet. En aquest cas, França doble l’ús per

part de les empreses amb ordinador d’Intranet i Extranet en comparació a les empreses

catalanes. En aquesta comparativa, el país que surt més perjudicat és Itàlia, la qual

presenta valors percentuals per sota de la mitja en tots els indicadors analitzats.
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Fig. 8.2: Accés TIC per part de les empreses, prenent Espanya com a base 100. Font: Eurostat

Si s’analitza l’ús que fa el ciutadà de les TIC en cada país en comparació a Catalunya

(veure gràfic adjunt), s’observa que Catalunya destaca en alguns usos. Per exemple,

s’observa que França és el país que empra més Internet per a interaccionar amb

l’Administració Pública, indicador que reflexa també el endarreriment en aquest àmbit per

part d’Alemanya, Regne Unit i Itàlia (tots ells ja tenen plans llançats per a recuperar

aquest terreny perdut). Catalunya, també es troba ben situat en relació a la descàrrega

de jocs i música i lectura de diaris electrònics, de la mateixa forma que el Regne Unit.
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Fig. 8.3: Ús de les TIC, prenent Espanya com a base 100. Font: Eurostat

Però el punt que destaca més en el gràfic Fig.8.3, i que mostra una debilitat important per

part de Catalunya, és el poc valor percentual que mostra en comparació als altres països

en el comerç electrònic, sense cap mena de dubte, una de les assignatures pendents.

Per últim, analitzant la Fig. 8.4, l’ús que fan de les TIC per part de les empreses en el

diferents països, s’observa que Alemanya presenta un elevat retard en l’ús de l’e-

Administració per part de les seves empreses, i en canvi, França destaca pels alts nivells

d’ús. En comerç electrònic, el Regne Unit destaca sobre la resta de països europeus.

Sorprenentment, Catalunya lidera en l’ús de la signatura digital avançada, degut

principalment per l’impuls de la gestió tributària electrònica, ja que el seu ús en la

facturació electrònica encara és molt reduïda.



Canvi en les estratègies empresarials a Catalunya amb la irrupció de les TIC.

Una mirada crítica. Pág. 55

79

94

70

91

0

44

33

108

139

157

55

114

68

43

113

88

93

223

0

50

43

90

102

95

0

257

74

31

eAdministració obtenir

informació (empresa)

eAdministració retornar

formularis (empresa)

eAdministració retornar gestió

electrònica complerta

(empresa)

Empreses que han comprat

per Internet

Empreses que han rebut

comandes a través d'Internet

eLeaming a les empreses

Firma digital avançada

Base a Espanya (100)

Alemanya França Italia Regne Unit

Fig. 8.4: Ús de les TIC per part de les empreses, prenent Espanya com a base 100. Font: Eurostat

A tall de síntesi d’aquest apartat, cal remarcar que Catalunya i més concretament

l’empresa catalana disposa de punts forts i punts dèbils en relació als països líders en

l’economia Europea, com són Alemanya, Regne Unit, França i Itàlia. Per una banda,

l’empresa catalana destaca en relació al nombre d’ordinadors, accés a Internet i connexió

amb banda ampla, i per contra, destaca negativament pel que fa al seu ús en comerç

electrònic. Pel que fa a l’ús de les TIC per part de les empreses, l’empresa catalana se

situa favorablement pel que respecte a l’interacció amb l’e-Administració i també respecte

a l’ús de la signatura digital, tot-hi que sigui degut principalment per la gestió tributària

electrònica. Un punt de millora clar per part de l’empresa catalana, és emprar les TIC,

concretament Internet, per a realitzar transaccions de compra i de venda, ja que es

troben molt per darrere de països com el Regne Unit.
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9. QUÈ HA DE FER CATALUNYA PER A NO

PERDRE AVANTATGE COMPETITIU?

Aquest projecte ha consistit en visualitzar l’estat actual de l’empresa catalana pel que fa al

seu ús de les TIC, i a través del coneixement teòric i de la comparació amb d’altres països,

presentar un conjunt de mesures que permetin que l’empresa catalana es posicioni de

forma òptima.

Per aconseguir aquesta fita, s’ha elaborat primerament una explicació teòrica de les

possibilitats que poden oferir les tecnologies de l’informació i la comunicació dintre de

l’empresa, i llavors analitzant els principals indicadors de l’empresa catalana pel que fa a les

TIC, primerament en comparació a d’altres comunitats autònomes i llavors amb els

principals països de l’Unió Europea, s’ha aconseguit obtenir una fotografia de l’estat actual

de l’empresa catalana amb aquest àmbit.

En aquest capítol, es pretén inicialment recopilar tot el coneixement que s’ha intentat

presentar fins el moment, ja sigui adquirit a través de la formació teòrica o bé a través de

l’experiència personal professional, creant un anàlisi DAFO de l’empresa catalana pel que

fa al seu ús de les TIC, per tal d’obtenir un resum que pugui ajudar a sintetitzar tota la

informació del projecte. Per últim, aquest capítol té l’objectiu de presentar un conjunt de

mesures correctores a aplicar en l’empresa catalana, les quals tenen la finalitat d’obrir una

reflexió per a definir el camí correcte a seguir a curt i a llarg termini.

9.1. Anàlisi DAFO

Aquest apartat vol presentar un anàlisi DAFO de l’empresa catalana pel que fa a les TIC.

L’anàlisi DAFO és una eina estratègica de caràcter qualitatiu que s’empra per a identificar

les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que poden afectar en major o menor

mesura a la consecució d’uns objectius.

Per a elaborar aquest anàlisi, s’ha emprat informació que s’ha recopilat en varis informes

com e-informa 2009, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa

española, retalls d’articles de universitats prestigioses com IESE, Dirigir las TI para extraer

el máximo valor al negocio, però bàsicament s’ha elaborat a través de la presència en una
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taula rodona elaborada pel Col·legi d’Enginyers de Catalunya, Millorar la productivitat amb

l’ús de les TIC, i a través de la conferència, també organitzada pel Col·legi d’Enginyers de

Catalunya, Projecte R+D+4i: Recerca, desenvolupament i emprenedoria, per Pedro Nueno,

professor de l’IESE i president executiu de la CEIBS.

9.1.1. Debilitats

 Falta d’informació

Les empreses que estan en sectors poc tecnològics desconeixen les capacitats de

les TIC pel que fa al catàleg de solucions i productes existents, i per aquest motiu,

no saben de l’existència de solucions que es poden ajustar a les necessitats reals

del seu negoci.

 Falta de capacitació tecnològica

En les empreses catalanes, la falta de capacitació tecnològica està jugant un paper

clau en la lenta adopció de les noves tecnologies en molts dels sectors no intensius

en l’ús de les TIC.

Els empresaris no tenen suficient temps, recursos o informació per a rebre la

formació adequada en coneixements funcionals sobre els seus processos de negoci

i sobre les tecnologies que poden utilitzar per a millorar la gestió del conjunt de

l’empresa.

 Falta d’estàndards d’interoperativitat entre sistemes

En nombrosos sectors, els grans clients o grans proveïdors, actuen com a impulsors

en l’adopció de les noves tecnologies, ja que aquests posseeixen uns sistemes de

gestió als quals s’han d’adaptar les petites empreses si volen comercialitzar amb

ells. Aquesta situació és força complexa, ja que existeixen diferents sistemes de

gestió que no es poden integrar entre si, i les petites empreses poden tenir

problemes a l’hora de integrar-se amb diferents proveïdors o clients que treballin

amb diferents sistemes operatius.

Les empreses tecnològiques estan invertint poc en desenvolupar interfaces

adequades que serveixin per a integrar els diferents sistemes operatius existents.
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 Solucions poc adaptades a les necessitats de les empreses

Degut a la gran varietat de sectors, tipologies d’empreses i diferents dimensions de

les mateixes, les aplicacions estàndards sovint no s’ajusten a les necessitats

pròpies de cada empresa, i aquest fet repercuteix negativament en l’ús de les TIC

per part de les petites empreses.

 Heterogeneïtat de dimensions entre els empreses

La gran heterogeneïtat pel que fa a les dimensions de les empreses catalanes

(moltes microempreses, format a vegades per només un autònom i també gran

empreses multinacionals) implica un gran desequilibri pel que fa a recursos i

sensibilització a l’hora d’implantar noves tecnologies en els seus processos de

negoci.

 Dificultats de finançament

L’incorporació de les TIC suposa per les empreses un important esforç econòmic,

especialment si l’empresa es tracta d’una microempresa. El finançament és una

important barrera per a l’adopció de les noves tecnologies per part de les PIMES

catalanes.

9.1.2. Fortaleses

 Alt nivell d’associacionisme

Catalunya, i l’estat espanyol en general, destaca per a tenir un elevat nombre

d’associacions que afecten a la pràctica totalitat de sectors. Aquest fet serveix ja

que els proveïdors de tecnologia poden orientar les solucions oferides, així com les

polítiques públiques poden recolzar l’incorporació de les TIC, en funció de les

necessitats i problemàtiques que les associacions destaquin, aconseguint d’aquesta

forma, adaptar-se a les necessitats del conjunt d’empreses de l’associació.

 Presència d’empreses líders amb bones pràctiques

La majoria dels sectors compten amb empreses líders, les quals ho han aconseguit

gràcies a l’anàlisi intensiu i a la revisió dels processos de negoci, i a la incorporació

de tecnologies en tots aquells processos que impliquin avantatges competitius en la

cadena de valor de l’empresa.
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La presència d’aquestes empreses proporciona una referència que impulsa a la

seva competència del mateix sector a aplicar les noves tecnologies per tal de

millorar i/o mantenir la seva competitivitat vers la resta.

9.1.3. Amenaces

 Desequilibri en el nivell d’implantació de les TIC

Les grans empreses estan cada vegada més tecnificades, aconseguint avantatges

competitius en comparació a d’altres. Aquest fet posa en perill a les PIMES i

microempreses, que poden quedar desfasades degut a la ràpida evolució que els

clients demanen i que les grans empreses aconsegueixen oferir.

 Mancança de centres o entitats de difusió tecnològica

La realitat actual mostra que no existeixen suficients entitats a les que les empreses

dels diferents sectors puguin acudir a rebre assessorament en relació a les TIC.

La funció d’aquests centres ha de ser la d’ajudar i recolzar al teixit empresarial

català el coneixement de les TIC.

9.1.4. Oportunitats

 Implicació de l’Administració Pública

L’Administració Central i Regional pot implicar-se en l’impuls a l’ús de les TIC per

part de les PIMES mitjançant el desenvolupament de plans de formació i informació,

i mitjançant l’oferta d’ajudes econòmiques destinades a millorar tecnològicament a

les empreses.

 Adaptabilitat i abaratament progressiu de les TIC

L’adaptabilitat i la seva reducció en cost per part de les solucions tecnològiques

donarien moltes possibilitats a l’hora de poder invertir en TIC per part de les PIMES i

microempreses. Aquestes noves solucions s’adaptaran millor a les necessitats de

les empreses, que repercutirà en una millora de la seva competitivitat i en un millor

servei al client.
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 Futures generacions directives amb formació tecnològica

Una de les problemàtiques actuals en l’empresa catalana és el poc coneixement de

gran part dels equips directius en relació a les possibilitats que ofereixen les TIC.

Les noves generacions de directius, les quals ja s’hauran format en el període

d’auge tecnològic, tindran una base tecnològica que els hi servirà per a la correcta

presa de decisions en quan a la necessària inversió en les TIC.

9.2. Mesures correctores en l’empresa catalana

Les debilitats i amenaces identificades en l’apartat anterior permeten orientar els objectius

de les polítiques d’impuls de les noves tecnologies entre les empreses catalanes amb un

enfocament sectorial. Per altra banda, les fortaleses i oportunitats identificades permeten

dissenyar polítiques i accions que aprofitin aquests elements dinamitzadors. Sota aquestes

premisses, es poden identificar les següents línies d’acció:

9.2.1. Dissenyar i potenciar estratègies de difusió i informació de les TIC

L’objectiu d’aquesta acció és per una banda, donar a conèixer a les empreses catalanes les

múltiples solucions TIC que s’ofereixen en el mercat, per tal de poder analitzar si alguna de

les existents s’ajusta al model concret de negoci de l’empresa en estudi, i per a que les

empreses catalanes se n’adonin dels avantatges que ofereixen les TIC a l’hora d’obtenir

avantatges competitius a nivell de productivitat i competitivitat vers la seva competència

directe. Per altra banda, l’objectiu d’aquesta acció és dissenyar unes línies de difusió de les

TIC de forma continua en els diferents sectors que potenciïn una formació concreta i

funcional per a les empreses especialitzades en cada sector, ajustant l’oferta tecnològica a

les necessitats reals de cada sector en concret.

Aquesta línia d’acció també engloba l’impuls que ha de realitzar l’Administració Pública per

a potenciar les TIC, sobretot a nivell de PIMES i microempreses. Aquest impuls a nivell

públic és un factor estratègic d’èxit per a generar i impulsar conjuntament projectes TIC que

ajudin a fomentar l’ús de les TIC entre les empreses. Un altre paper que pot realitzar

l’Administració Pública per a potenciar les TIC a nivell empresarial, és facilitar el

finançament en la inversió necessària per a incorporar les TIC a les empreses catalanes.
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Per últim, la creació d’entitats o centres especialitzats en TIC per tal d’assessorar i informar

a les empreses catalanes de les múltiples solucions tecnològiques que s’ajusten a les

seves necessitats, pot ajudar a impulsar a les empreses a invertir en TIC.

9.2.2. Generar projectes destinats a facilitar la integració entre plataformes

L’objectiu d’aquesta acció és dissenyar unes línies de treball conjuntes entre els proveïdors

tecnològics i les empreses de cada sector, especialment amb les associacions, per a que

generin un catàleg de solucions que siguin homogènies i que s’integrin correctament entre

les empresa, proveïdor i client.

Les associacions engloben un conjunt d’empreses d’un sector en concret, i des d’aquesta

perspectiva s’han de potenciar projectes encarregats de definir els estàndards que ajudin a

la interoperativitat entre plataformes de diferents empreses, potenciant d’aquesta forma el

grau d’implantació de les TIC en les mateixes. Aquesta acció ajudarà molt a les PIMES i

petites empreses que han de tractar amb diferents proveïdors o clients que operen amb

sistemes diferents.

9.2.3. Impulsar un canvi cultural en l’empresa catalana

La cultura empresarial d’una empresa normalment està marcada per la forma i les

característiques marcades des de la Direcció o l’equip directiu. Una gran part de l’empresa

catalana està caracteritzada per un equip directiu d’una generació que no ha adquirit uns

coneixements tecnològics durant la seva formació, i que per aquest motiu actualment no

coneix les possibilitats i les solucions que ofereixen les TIC a nivell empresarial.

En l’empresa catalana és necessari canviar aquesta cultura empresarial pel que fa al

coneixement tecnològic. Aquest canvi és necessari realitzar-ho des de l’equip directiu, ja

que el recolzament de la direcció d’una empresa a l’hora d’invertir en TIC és primordial, i

l’èxit o fracàs d’una eina tecnològica requereix de l’esforç de tothom. Per aquest motiu,

l’empresa catalana necessita d’uns equips tecnòlegs, que coneguin les múltiples solucions

existents per tal de seleccionar l’eina que s’ajusti més a les necessitats particulars de cada

negoci.

Per a realitzar aquest canvi cultural, no és necessari canviar tota l’estructura directiva, ja

que aquests canvis podrien implicar grans repercussions negatives per a una empresa, i

l’expertise de molts directius és imprescindible per l’èxit d’una empresa. Ara bé, una
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correcta solució que podria ajudar a canviar la cultura d’una empresa cap a una visió més

tecnòloga seria l’incorporació de noves figures en l’equip directiu, sovint d’una edat més

jove, les quals s’hagin format amb el coneixement tecnològic necessari per impulsar des de

l’equip directiu un canvi dintre de l’empresa, per tal d’obtenir avantatges competitius en el

seu sector en concret.

9.2.4. Empresa en xarxa: tendència a seguir per part de l’empresa catalana

A continuació, es vol definir un model organitzatiu empresarial que hom considera com a

òptim per a tenir com a referència per l’empresa catalana. El model que es descriurà a

continuació té un fonament fortament teòric, però l’èxit de la seva implantació s’està veient

en les empreses líders globals existents actualment.

Les TIC són per a la majoria dels experts considerades com el factor clau que estimula i fa

possible el procés de redisseny organitzatiu i, en particular, l’adopció de noves tendències

caracteritzades per maneres flexibles i descentralitzades de coordinar les activitats

econòmiques.

Aquests canvis en l’organització tradicional de l’empresa han estat impulsats per diverses

situacions que han succeït durant els últims anys en el món empresarial. Per exemple, el

pas de la producció en sèrie a la producció flexible, gràcies a que les TIC ofereixen

avantatges a l’hora de realitzar economies d’escala, fent que el sistema productiu sigui

sensible a les variacions del mercat. Un altre exemple que justifica el canvi organitzatiu

podria ésser la crisi del model organitzatiu tradicional basat en la integració vertical i la

gestió funcional jeràrquica (crisi de l’empresa tradicional), la qual està caracteritzada per

uns elevats costos d’estructura i una alta rigidesa que l’impossibilitava en moments de

canvis ràpids i radicals. Un altre exemple que justifica els canvis organitzatius seria la

globalització, la qual gràcies a les TIC a facilitat que les empreses “globals” puguin accedir

a una demanda global amb uns costos d’estructura baixos gràcies a la transmissió

d’informació d’una forma barata i àgil.

Tots aquests motius anteriorment explicats justifiquen un canvi en l’estructura organitzativa

empresarial, i han esdevingut en un nou model organitzatiu, conegut com l’empresa en

xarxa, la qual té els següents trets característics:
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 L’ús intensiu de les TIC.

Les TIC són l’element que fa possible l’existència de l’empresa en xarxa, ja que

redueixen els costos de coordinació i control, faciliten l’adquisició del coneixement

organitzatiu i permeten crear un model descentralitzat.

 Flexibilitat i innovació com a estratègies competitives.

L’empresa en xarxa constitueix un entorn especialment propici per al

desenvolupament d’activitats relacionades amb la innovació en entorns complexos i

canviants intensius en coneixement.

 Cultura empresarial basada en el coneixement.

Les empreses en xarxa són organitzacions intensives en coneixement i, en

particular, en coneixement intangible i/o especialitzat. La gestió d’aquest

coneixement es considera la font primordial del seu avantatge competitiu.

 Aplanament jeràrquic, basada en l’eliminació de les activitats que no aporten valor

afegit.

En la gestió de l’empresa en xarxa la jerarquia té un paper secundari, ja que

l’autoritat deriva més del coneixement i de l’experiència que de la possessió d’un

rang jeràrquic determinat.

 Presència d’equips autònoms i tranversals dissenyats en processos crítics de

l’organització.

Precisament el fet que les tasques i activitats s’articulin en funció de processos i

projectes concrets explica la rapidesa i flexibilitat pròpia d’aquests tipus

d’organització. A més, l’eficàcia d’un equip autònom concret per a un procés implica

un grau d’èxit molt més alt que una estructura jeràrquica tradicional.

 Sistema de control i coordinació basada en la descentralització.
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La informació flueix en l’empresa en xarxa de forma directa, de node a node, més

que a través de canals formals, cosa que permet l’adopció descentralitzada de

decisions i augmenta la capacitat d’adaptar-se davant de canvis en la demanda.

Aquesta empresa en xarxa, implica una sèrie d’avantatges competitius, els quals es

divideixen en quatre grans característiques:

 Flexibilitat: una empresa en xarxa és capaç d’adaptar-se als canvis en el mercat

d’una forma molt ràpida. La seva orientació al client i el processament en temps real

de la informació necessària permet identificar i respondre amb rapidesa a les

necessitats canviants dels consumidors.

 Agilitat/ rapidesa: les TIC agilitzen el procés de presa de decisions i augmenten el

procés de transferència d’informació dintre de l’estructura de l’empresa, permetent

la comunicació directe entre els diferents agents de l’organització.

 Sinergies: una empresa en xarxa pot aprofitar els millors recursos i capacitats

disponibles dintre de l’empresa, a través d’incentivar l’aprenentatge organitzatiu,

reduint els costos de transacció (supervisió i coordinació), i estimulant el contacte

entre organitzacions geogràficament disperses però que intervenen conjuntament

en la cadena de valor de l’empresa.

 Reducció del risc: amb l’ús intensiu de les TIC, el risc d’un projecte es pot

diversificar en un conjunt d’usuaris dintre d’una xarxa, perdent d’aquesta forma el

perill de fuga de coneixement.

A tall de conclusió d’aquest apartat, es voldria deixar clar que el missatge per a l’empresa

catalana és: la clau no rau en adoptar una tecnologia determinada, sinó combinar aquesta

tecnologia amb un conjunt d’innovacions organitzatives i pràctiques de gestió que permetin

aprofitar adequadament tot el seu potencial.

“La tecnologia aplicada per WalMart no era nova ni era especialment a la

frontera tecnològica, però quan va ser combinada amb les innovacions de

gestió i organitzatives de l’empresa, el seu impacte va ser formidable.”

[1] KENNETH C.LAUDON, JANE P. LAUDON, Management Information

Systems
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10. CAS PRÀCTIC: IMPLANTACIÓ D’UNA EINA

TMS DE PLANIFICACIÓ DE RUTES EN UNA

EMPRESA CATALANA DE DISTRIBUCIÓ

10.1.Objectiu del projecte

Aquest cas pràctic ha estat dut a terme entre el gener i el juny del 2009, a través de la

consultoria a la qual estic treballant, PriceWaterhouseCoppers. Aquesta experiència vol

ésser un reflex del camí òptim que hauria de seguir l’empresariat català per tal d’aprofitar

les TIC per obtenir avantatges competitius respecte als competidors directes i també

respecte als globals.

La finalitat personal d’aquest projecte ha estat la de completar la meva formació en

enginyeria industrial, adquirint una experiència concreta en el món industrial, en particular

en l’organització logística, oferint-me l’oportunitat d’encarar-me davant d’una

problemàtica logística complexa, envoltat d’un equip molt dinàmic i amb un gran

expertesa.

La finalitat del projecte era reduir els costos logístics d’una empresa de distribució, peça

clau en aquest sector, a través de l’implantació d’una eina de planificació de rutes, la qual

ha de permetre optimitzar les rutes diàries a través de les possibles sinèrgies entre les

diferents plataformes que disposa l’empresa de distribució. També aquesta eina té una

finalitat estratègica, degut a la possibilitat de fer simulacions d’adquisició de noves

plataformes, amb l’objectiu de poder analitzar la conveniència de futures inversions en

nous recursos logístics. L’eina TMS de planificació, s’explicarà en més detall

posteriorment.
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10.2.Descripció de l’activitat de l’Empresa A

L’empresa A és una empresa de distribució de productes de consum fundada entorn l’any

1920, la qual no podré descriure de manera exhaustiva per motius de confidencialitat. En

aquest projecte, la peça clau és entendre el seu negoci i la seva estructura logística.

Per entendre correctament la complexitat logística d’aquesta empresa, és necessari

conèixer la seva diversitat en les línies de negoci. A continuació faré una breu descripció

d’elles amb els seus KPI’s respectius, ordenades de major a menor rendibilitat en el

EBITDA:

Cash and Carry:

- Disposa de 54 establiments d’aquest tipus per tot l’estat espanyol, amb una

facturació l’any 2007 d’aproximadament 500 M€.

- Lead time: 24h

- Transport amb palet.

- % de palet complert= 40%.

- Descàrrega senzilla en el molls.

- Cost total logística (preparació + transport) sobre vendes : 2,5%

Supermercat propi:

- Disposa de 119 supermercats per tot l’estat espanyol (principalment a

Catalunya) amb una facturació l’any 2007 d’aproximadament 180 M€.

- Camió capil·lar, de 16 a 6 palets.

- Problema dispersió.

- Problema de picking.

- Cost logístic sobre vendes: 4%, degut al picking.
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Major:

- Facturació de l’any 2007 d’aproximadament 450 M€. Es divideix entre els

clients senyalitzats i els no senyalitzats.

- Senyalitzats: 200 supermercats franquiciats.

- No senyalitzats: supermercats no franquiciats o botigues petites.

Aproximadament 800 establiments.

- Camió capil·lar, de 16 a 6 palets.

- Cost logístic sobre vendes: 9 % degut a l’elevada dispersió.

Major majorista:

- Facturació l’any 2007 d’aproximadament 150 M€.

- Clients que realitza compres de gran valor i gran volum.

- Clients especials: Andorra i frontera.

- Elevada compra especulativa.

- Marítim

- Import/Export

- % Palet complert: 90%

- Cost logístic sobre vendes: 1 %

Food and Service:

- Divisió de nova creació, supervisada per Direcció General.
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Fig. 10.2.1: Línies de negoci Empresa A. Font: Elaboració pròpia

Com es pot comprovar, cada línia de negoci té unes casuístiques que s’han de

considerar a nivell logístic, i aquest punt implica un grau de dificultat molt elevat per tal

d’implantar una eina de planificació, la qual per tal de que sigui útil i òptima, ha de donar

servei a totes les línies, adaptant-se a totes les característiques individuals de cada línia

de negoci de l’empresa A.

Un altre punt que és necessari per la correcta comprensió d’aquest projecte, i que com

es podrà comprovar, implica de nou un nou grau de complexitat en l’implantació de l’eina,

són les diferents plataformes logístiques que l’empresa A té repartides per tot el territori

de l’estat espanyol. A continuació, faré una breu descripció de les mateixes:

Plataforma 1 (nord- centre Catalunya):

- Superfície: 45.000 m
2
.

Super

Empresa

A

Cash
&

Carry

Food and
Service

Major

Majorista
Major



Pág. 70 Memoria

- S’expedeixen 550.000 caixes/setmana (a l’estiu pot arribar a 800.000

caixes/setmana).

- Perfil client: gran quantitat de major.

Plataforma 2 (Mercabarna):

- Superfície: 8.000 m
2
.

- S’expedeixen 90.000 caixes/setmana..

- S’encarreguen principalment de subministrar producte fresc i d’alta rotació:

fruita, verdura i peix.

Plataforma 3 (sud Catalunya):

- Superfície: 23.000 m
2
.

- S’expedeixen 250.000 caixes/setmana.

- Perfil client: semblant plataforma 1.

Plataforma 4 (centre Espanya):

- Superfície: 20.000 m
2
.

- S’expedeixen 200.000 caixes/setmana..

- Perfil client: principalment Cash.

Plataforma 5 (sud Espanya):

- Superfície: 25.000 m
2
.

- S’expedeixen 100.000 caixes/setmana.

- Plataforma de recent creació.

- Perfil client: es vol potenciar la línia Cash and Carry.
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Plataforma 3
Plataforma 4

Plataforma 5

Plataforma 2

Plataforma 1

Plataforma 3
Plataforma 4

Plataforma 5

Plataforma 2

Plataforma 3
Plataforma 4

Plataforma 5

Plataforma 3
Plataforma 4

Plataforma 5

Plataforma 2

Plataforma 1

Fig. 10.2.2: Distribució de les diferents plataformes de l’empresa A. Font: Elaboració pròpia

A part d’aquestes plataformes, l’empresa A pot dipositar mercaderia en plataformes de

cross-docking d’un operador logístic en concret, el qual disposa del voltant de 50

plataformes por tot el territori espanyol, per tal d’arribar a subministrar la mercaderia a

tots els clients.

10.3.Descripció de la situació actual de la planificació de rutes

de l’empresa A

Actualment, l’empresa A disposa d’un equip individual per a cada plataforma, encarregat

de realitzar la planificació de les rutes diàries de cada camió, per tal de subministrar les

comandes de cada client. Concretament:
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Plataforma FTE's

1: Nord- centre Catalunya 11

2: Mercabarna 2

3: Sud Catalunya 6

4: Centre Espanya 3

5: Sud Espanya 2

Total: 24

Taula. 10.3.1: Detall dels recursos humans del departament de planificació per plataforma Font: Elaboració pròpia

Cada equip de planificació de cada plataforma opera individualment, sense poder

d’aquesta forma aprofitar sinergies amb les altres plataformes, i no disposen de cap tipus

d’eina que els ajudi a realitzar la planificació. Actualment, la planificació de les rutes es fa

de forma manual, a través de l’expertesa dels planificadors, que coneixen en detall cada

client, i que, en funció del volum de les comandes dels mateixos, realitzen una “operació

de trencaclosques” per tal d’aconseguir optimitzar la capacitat dels camions disponibles i

aconseguir subministrar totes les comandes als clients en el temps establert.

Cada plataforma estructura el seu equip de planificació en funció de les necessitats

particulars de cadascuna. En particular a la plataforma 1, la qual per motius de volum de

tràfic caixes i de superfície, així com per la tipologia de clients, és la més complexa de

totes, s’estructura de la següent forma:

 Cap de tràfic: encarregat de coordinar el transport de la mercaderia fins al client.

És el màxim responsable d’assegurar la disponibilitat de camions per tal

d’assegurar la possibilitat de subministrar la mercaderia als respectius clients.
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 Caps d’expedició (1 matí/ 1 tarda): màxims responsables d’optimitzar la capacitat

dels camions. Encarregats de donar el OK a les planificacions realitzades pels

planificadors.

 Planificadors (8): encarregats de dissenyar les rutes que realitzarà cada camió de

forma diària, per tal de subministrar les comandes a tots els clients. Es

distribueixen de la següent forma:

- Planificadors Cash and Carry (1 matí/ 1 tarda/ 1 nit)

- Planificadors Major (1 matí/ 1 tarda/ 1 nit)

- Planificadors “clients especials” (1 matí/ 1 tarda). Són aquells clients de la

línia de major majorista que realitzen comandes de gran volum i que es

tracten apart.

A simple vista i també per motius que a continuació es detallaran, es pot concloure que la

planificació que realitza aquesta empresa no és ni òptima ni eficient. Aquesta afirmació

es pot justificar pels següents motius:

El primer motiu és que la falta de connexió entre les diferents plataformes ocasiona una

falta d’optimització dels recursos disponibles. Es pot donar el cas que un client estigui

ubicat en una zona limítrofa entre dues plataformes, i que segons altres comandes

d’altres clients, sigui més òptim una ruta des d’una plataforma o des d’una altra. Aquests

casos no s’estan tractant actualment, ja que cada client té assignat una plataforma en

concret i no es pot optar a la creació de noves rutes que impliquin clients de plataformes

diferents. La falta d’aprofitament de sinèrgies entre plataformes és bastant palpable.

El segon motiu és l’elevat nombre de recursos humans que actualment es destina a la

planificació de rutes. Actualment hi han 21 FTE’s repartits per totes les plataformes de

l’empresa A, destinats a realitzar tasques de planificació de rutes. Aquests recursos

impliquen unes despeses anuals per l’empresa de més de mig milió d’euros per any, xifra

important i que cal valorar en estudis d’aquest tipus. Una forma de reduir estructura en la

planificació, podria ésser la planificació centralitzada, la qual des de la central de

l’empresa A, es realitzés una planificació única. Per a poder realitzar això, es necessita

un suport informàtic, que amb posterioritat es detallarà.
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El tercer motiu que justifica la poca eficiència és la impossibilitat d’optimitzar la càrrega

de cada camió. Actualment, la planificació de rutes és totalment manual, i es basa

únicament amb l’expertise dels planificadors, els quals coneixen a la perfecció als clients i

a través de l’art de la repetició de tasques, aconsegueixen quadrar la disponibilitat dels

camions amb les diferents rutes. Per aconseguir realitzar la seva tasca amb un temps

raonable, normalment repeteixen rutes i no disposen de temps suficient per a realitzar

estudis de noves rutes, amb l’objectiu de buscar l’eficiència.

Segons estudis de la pròpia empresa A, els camions que es destinen per a major

(camions capil·lars), solen realitzar la seva ruta entre el 75-80% de la seva capacitat. En

el cas del tràilers (que s’empren pels Cash and Carry), la seva ocupació frega la totalitat.

Això és degut a que la tipologia de comandes entre les diferents línies de negoci és

variada en quant a volum i forma de transport. Les comandes de Cash and Carry són

comandes de gran volum i el transport es realitza a través de palets i amb tràiler. En

canvi, la línia de negoci de major, les comandes solen ésser més petites i es transporten

amb rolls a través de camions capil·lars. Com es pot comprovar, la complexitat a l’hora de

fer la planificació és molt elevada, ja que s’han de considerar moltes variables amb molt

poc temps, fet que demostra que manualment és pràcticament impossible aconseguir

una optimització dels recursos en quant a transport.

El quart motiu és la falta de suport informàtic per a realitzar la planificació de les rutes. Un

punt molt important a considerar és que actualment l’empresa A depèn totalment de la

figura dels planificadors, i especialment dels caps d’expedició, els quals tenen el know-

how de tots els clients i les rutes de cada plataforma en concret. En el món empresarial

no és recomanable, si es pot evitar, de dependre amb exclusivitat d’una figura del procés

logístic, ja que el marge de maniobra per l’empresa en aquest punt del procés és mínim.

Per aquest motiu, es requereix d’un suport informàtic, el qual disposi d’aquest know-how

per tal d’evitar en el futur possibles fugues de capital humà que siguin imprescindibles pel

bon funcionament de l’empresa.

El cinquè motiu d’ineficiència és que en l’actualitat no es pot conèixer amb exactitud el

cost logístic de cada comanda. Per a poder entendre correctament aquest motiu, és

necessari descriure el cost logístic d’una comanda, el qual està format per:
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 Cost preparació comanda: consisteix en la preparació de la comanda en

plataforma, és a dir, a recopilar en un palet o roll tots els articles que el client ha

desitjat en la comanda, i deixar aquesta comanda preparada en un moll de

càrrega. Aquest cost es calcula com el diferencial de temps des de que l’operari

comença a preparar la comanda fins que ubica la comanda prepara en el moll.

 Cost de gestió administrativa en plataforma: bàsicament consisteix en el temps

que es destina a la preparació d’albarans que han d’anar amb el transport, i en la

planificació de les rutes que hauran de realitzar els camions.

 Cost de transport de la comanda: consisteix en imputar el cost del transport pels

quilòmetres recorreguts per a subministrar cada comanda, i pel percentatge de

l’ocupació de la comanda pel total disponible en el camió.

Aquestes tres variables sumades formen el cost logístic d’una comanda en l’empresa A.

Conèixer amb exactitud aquest cost, conjuntament amb el càlcul d’altres costos

financers, permeten realitzar l’anàlisi de la rendibilitat de cada client. Aquest anàlisi és

molt important per a una empresa de distribució, ja que és l’eina que s’empra per a la

presa de decisions en l’àrea d’operacions sobre el nivell de servei que s’ha d’oferir a cada

client.

En l’actualitat, a l’empresa A existeix el problema de que no poden conèixer la variable

del cost del transport per cada comanda, ja que no disposen de cap mecanisme que

permeti imputar exclusivament la part del camió ocupada i els quilòmetres recorreguts

per a cada comanda en concret. Aquest fet dificulta notablement la tasca de l’àrea

d’operacions a l’hora d’analitzar la rendibilitat de cada client, i les conclusions que

actualment s’estan portant a terme es realitzen en base a informes aproximats i no amb

tot el rigor que haurien d’ésser. En aquest punt, l’empresa A necessita un mecanisme

que pugui calcular i imputar el cost de transport a cada comanda, per tal de poder

realitzar informes sobre la rendibilitat dels seus clients d’una forma adequada.

El sisè motiu que demostra la poca eficiència del procés actual de planificació és

l’impossibilitat d’automatitzar la facturació del transport, degut a que no consta en el
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sistema de l’empresa l’assignació de cada ruta diària amb el camió que la realitza. Això

implica una elevada càrrega administrativa a la conclusió de cada mes, quan els

transportistes (autònoms i operadors logístics), envien a l’empresa A tots els albarans

amb els trajectes recorreguts durant tot el mes. En aquest punt, el departament

d’administració ha de realitzar una tasca llarga i de poc valor afegit que consisteix en

anar validant els albarans rebuts pels transportistes amb els albarans disponibles en

l’arxiu de l’empresa A. Aquesta tasca administrativa es podria eliminar si s’introduís en el

sistema totes les variables de cada trajecte amb cada transportista inicialment durant la

tasca de planificació de rutes.

Tots aquests motius que s’han explicat, són simples exemples que justifiquen el

raonament de que actualment l’empresa A no utilitza els seus recursos logístics, és a dir,

recursos humans i de transport, d’una forma eficient. Aquesta falta d’optimització, està

implicant un elevat sobrecost logístic, que fa perjudicar notablement els comptes finals de

l’empresa.

10.4.Descripció del nou model de planificació de rutes de

l’empresa A. Exemple de cas d’èxit d’implantació de les

TIC

En aquest projecte es va realitzar amb l’objectiu de reduir el sobrecost logístic actual, a

través de l’implantació d’una eina TMS de planificació de rutes. Aquesta eina,

seleccionada per la pròpia empresa, estava pensada per tal d’aconseguir eliminar els

motius de l’actual ineficiència dels recursos disponibles, els quals s’han comentat amb

anterioritat (veure apartat 10.3). A continuació, es farà una breu descripció de les

principals característiques d’aquesta eina:

 Per una banda, l’eina TMS és una eina de simulació, la qual permet simular la

creació de noves plataformes pel territori i de nous cross-dockings, realitzant

planificacions amb les noves plataformes. Aquesta simulació permetrà l’estudi

estratègic per la presa de decisions de noves plataformes, i aconseguir trobar la

seva ubicació més òptima.
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 Per altra banda, l’eina TMS és una eina de planificació de rutes operatives diàries,

és a dir, una vegada introduït en el sistema totes les comandes que s’han de

preparar pel següent dia, l’eina és capaç de donar-te les rutes més òptimes amb

la distribució dels camions disponibles, de la forma més eficient possible.

 L’eina TMS disposa d’una aplicació molt important a nivell logístic, que és la fulla

de ruta. La fulla de ruta és una fulla que conté totes les comandes que portarà un

camió, i la ruta que seguirà aquest camió. L’eina TMS crea una fulla de ruta diària

per cada camió, i és la clau de l’èxit d’aquest procés, ja que en la fulla de ruta és

el mecanisme que permet introduir en el sistema tota uns camps importants com:

els camions, la ruta diària de cada camió, les comandes que ha portat cada

camió, etc. Tota aquesta informació permet eliminar ineficiències i permet entre

d’altres, el càlcul del cost de transport i també pot permetre l’autofacturació del

transport.

 L’eina TMS és una eina que es pot integrar amb d’altres sistemes operatius, com

en aquest cas, de SAP. L’empresa A va implantar l’any 2005 SAP-retail, i es

varen implantar tots els mòduls disponibles menys el de magatzem, on es treballa

amb el sistema Sislog. La possibilitat de que l’eina TMS es pugui integrar amb

d’altres sistemes operatius és molt important, ja que d’aquesta forma es poden

alimentar recíprocament. Per exemple, l’eina TMS podrà validar la facturació dels

transportistes a través de les seves fulles de rutes, i desprès l’eina SAP, a través

del seu mòdul de finances, realitzarà la facturació dels transportistes. El fet de

que una eina de planificació es pugui integrar amb d’altres sistemes operatius és

clau per l’èxit de la seva implantació.
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Fig. 10.4.1: Descripció del nou procés de planificació. Font: Elaboració pròpia

La implantació de la nova eina, implica un canvi en el model actual de planificació de

rutes de l’empresa A. El canvi més important rau en que es deixarà de realitzar una

planificació individualitzada per cada plataforma, i en canvi, es realitzarà una planificació

global, elaborada des de central i a través de l’eina TMS. La planificació centralitzada

tindrà uns beneficis notables, com per exemple:

 La possibilitat d’aprofitar sinèrgies entre plataformes, a través de la creació de

noves rutes que impliquin clients de diferents plataformes, en funció de la

planificació diària.

 Una reducció dels recursos humans actual destinats a la planificació de rutes.

Amb la planificació centralitzada, només es requerirà personal amb nocions

particulars de cada plataforma encarregats de la planificació a través de l’eina

TMS des de central i un responsable de tràfic a cada plataforma. Segons estudis

realitzats, s’estima que amb quatre planificadors des de la central manipulant

l’eina TMS i un responsable de tràfic a cada plataforma pot ésser suficient.

D’aquesta forma, l’actual estructura de planificació podria passar de 24 FTE’s a

tant sols 9 FTE’s, és a dir, una reducció de 15 FTE’s sense perjudicar-ne la

qualitat del servei actual. Aquest estalvi de 15 FTE’s implicaria a l’empresa una

reducció de costos anuals en plantilla en aproximadament 375.000 €.
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 Capacitat, per part de la direcció de l’àrea de logística, d’obtenir una visió global

de la planificació global de l’empresa. Actualment, el director de logística no

disposa d’una eina que li mostri l’estat de les comandes del conjunt de

plataformes, ja que ha de realitzar un anàlisi individual per cada plataforma. Amb

l’eina TMS, el director de logística podrà disposar d’uns reportings més adequats

per a la correcta presa de decisions.
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11. Conclusions

En l’últim apartat del capítol nou, s’han descrit una sèrie de mesures correctores que es

proposen aplicar al conjunt de les empreses catalanes amb l’objectiu de guanyar

avantatge competitiu respecte els seus competidors més immediats. Aquest conjunt de

línies d’acció són:

 Dissenyar i potenciar estratègies de difusió i informació de les TIC: la primera

mesura que s’hauria de portar a terme és la difusió de les possibilitats actuals

existents a nivell TIC per a l’empresa. Les novetats en noves aplicacions

informàtiques de gestió d’informació i tractament de dades són constants, i

existeix un ventall de possibilitats molt gran que pràcticament es pot assegurar

que existeix quelcom que es pot ajustar a les necessitats de l’empresa en estudi.

Per altra banda, en aquesta mesura també es recomana la potenciació de les TIC

per part de l’Administració Pública, especialment per les PIMES i microempreses.

 Generar projectes destinats a facilitar la integració entre plataformes: dissenyar

unes línies de treball conjuntes entre els proveïdors tecnològics i els diferents

grups empresarials de cada sector, amb l’objectiu de dissenyar i oferir una cartera

de productes tecnològics homogenis i compatibles entre ells.

 Impulsar un canvi cultural en l’empresa catalana: incorporació de noves figures en

l’equip directiu de les empreses catalanes per a guanyar una visió més

tecnològica, i per a conèixer les solucions que més s’ajusten al negoci de la

pròpia empresa. Aquesta línia és deguda a que en l’actualitat, els equips directius

de les empreses catalanes es caracteritzen per a ésser d’una generació amb pocs

coneixements tecnològics.

 Empresa en xarxa: tendència cap a una empresa més flexible i descentralitzada

que permeti coordinar el negoci d’una forma més àgil, aprofitant sinèrgies, reduint

el risc i de manera molt més eficient. Aquesta tendència és aplicada per les grans

empreses mundials i totes elles mantenen un tret característic, que és l’ús intensiu

de les TIC. Les TIC són l’element que fa possible l’existència de l’empresa en
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xarxa, ja que permeten crear un model descentralitzat, agilitzant la seva

coordinació i control, i permeten guanyar en agilitat per a la presa de decisions.

Respecte al projecte detallat en el capítol deu, d’implantació de l’eina TMS de planificació

de rutes en una empresa catalana de distribució, és moment d’extraure’n una sèrie de

conclusions, les quals es descriuran a continuació:

 Aquest projecte demostra les possibilitats que poden tenir les noves tecnologies

dintre de l’àmbit empresarial. Aquesta nova eina, permetrà a l’empresa A uns

guanys notables: planificació centralitzada, reducció d’estructura de planificació,

automatització de la facturació del transport, coneixement del cost logístic de cada

comanda, coneixement de la rendibilitat dels diferents clients, elaboració d’un

reporting adequat a la direcció de l’empresa, etc. Els pronòstics esperats per part

de l’equip consultor són en obtenir una reducció dels costos logístics entre un 7-

9%, encara que aquesta xifra actualment és difícil de comprovar degut a l’actual

disminució de volum en el mercat de consum.

 Sense cap mena de dubte, aquesta eina els permetrà aconseguir un avantatge

competitiu vers els seus competidors en aquest sector, els quals en l’estat

espanyol encara no disposen d’una eina de planificació com aquesta.

Concretament, aquesta eina està importada directament del Regne Unit, i és

pionera en l’estat espanyol.

 A nivell personal, considero que m’ha aportat un aprenentatge molt gran a nivell

tècnic (eina TMS, SAP), com a nivell de gestió de projectes, ja que l’empresa A es

tracta d’una companyia líder en l’estat espanyol en el seu sector, i els interlocutors

de la mateixa en aquest projecte són persones d’un elevat coneixement i

expertesa. Particularment, valoro positivament el sector de la logística i del

transport en general, ja que la cadena logística és una peça clau en la majoria de

sectors, i el coneixement adquirit em servirà de gran ajuda pel futur.
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