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Resum

En aquest projecte s’analitza i es determina la influència de la gestió del coneixement i de les
tecnologies de la informació i les comunicacions en la innovació de productes i processos en
la indústria agroalimentària a Catalunya.

Així doncs, en primer lloc s’expliquen els aspectes més destacats sobre la gestió del
coneixement, les TIC que més s’utilitzen per a la gestió del coneixement i els conceptes
bàsics sobre la innovació i la seva relació amb la gestió del coneixement. També s’expliquen
les característiques més importants de la indústria agroalimentària a Catalunya.

Després, es realitza una anàlisi estadística per a determinar algunes de les relacions més
significatives entre la gestió del coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació en la
innovació que s’està duent a terme a les petites i mitjanes empreses de la indústria
agroalimentària a Catalunya. Concretament es determina 3 models. El tres models es
proposen explicar el grau de innovació que es realitza a les empreses agroalimentàries de
Catalunya.

Mitjançant l’ús dels mètodes de la Cp de Mallows i de la regressió pas a pas es determina
quins són els factors de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la informació i les
comunicacions que influeixen significativament en la valoració de la innovació.

Degut a que la gestió del coneixement que es realitza en algunes empreses és baixa, s’ha
analitzat les causes per les quals no s’ha implantat un programa de gestió del coneixement
en aquestes empreses.

També es fa una anàlisi complementària de les valoracions sobre innovació, gestió del
coneixement i tecnologies de la informació i les comunicacions mitjançant taules de
contingència.

I, a més a més, s’ha investigat sobre l’ús que es fa de les TIC per a realitzar les diferents
activitats del procés de creació i gestió del coneixement. Per a fer aquest estudi es realitzen
uns gràfics que mostren la freqüència en que s’utilitza cada TIC per a dur a terme cadascuna
de les activitats del procés de creació i gestió del coneixement.

Finalment, s’estudia el possible impacte ambiental i social que pot representar la gestió del
coneixement i la innovació en aquestes empreses.



Pàg. 2 Memoria



Influència de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la informació
en la innovació de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de Catalunya Pàg. 3

Sumari

RESUM_______________________________________________________ 1

SUMARI ______________________________________________________ 3

1. GLOSSARI________________________________________________ 7

2. PREFACI _________________________________________________ 9
2.1. Origen del projecte............................................................................................. 9
2.2. Motivació ............................................................................................................ 9

3. INTRODUCCIÓ ___________________________________________ 11
3.1. Objectius del projecte ...................................................................................... 11
3.2. Abast del projecte ............................................................................................ 11

4. LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT_____________________________ 13
4.1. Actituds en la gestió del coneixement............................................................. 13
4.2. Tipus de coneixement...................................................................................... 14
4.3. Activitats per a la gestió de coneixement........................................................ 15

4.3.1. Socialització .........................................................................................................15
4.3.2. Exteriorització.......................................................................................................16
4.3.3. Combinació..........................................................................................................16
4.3.4. Interiorització........................................................................................................17

5. L’ÚS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ__________________ 19
5.1. Les TIC per a la gestió del coneixement......................................................... 19
5.2. Descripció de les TIC utilitzades per a la gestió del coneixement................. 21

5.2.1. Internet .................................................................................................................21
5.2.2. El correu electrònic ..............................................................................................22
5.2.3. Intranets ...............................................................................................................22
5.2.4. Bases de dades (Data Warehouse) ...................................................................23
5.2.5. Data Mining..........................................................................................................24
5.2.6. Groupware ...........................................................................................................25
5.2.7. Intercanvi electrònic de dades (EDI) ...................................................................26

6. LA INNOVACIÓ ___________________________________________ 27
6.1. Conceptualització i modalitats de la innovació............................................... 28



Pàg. 4 Memoria

6.2. Situació de la innovació a Catalunya .............................................................. 29
6.3. Gestió del coneixement per a la innovació ..................................................... 30

7. LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA A CATALUNYA ____________33
7.1. Dades generals................................................................................................ 33
7.2. Sectors de la indústria agroalimentària........................................................... 33
7.3. Estructura general de la indústria agroalimentària......................................... 35
7.4. Trets distintius de la indústria agroalimentària ............................................... 36

8. METODOLOGIA SEGUIDA PER A L’ANÀLISI ESTADÍSTICA_______39
8.1. Recollida de dades .......................................................................................... 39

8.1.1. Elaboració del qüestionari................................................................................... 39
8.1.2. Determinació de la població................................................................................ 40
8.1.3. Determinació de la mostra .................................................................................. 40
8.1.4. Mètode per a la recollida de dades..................................................................... 41

8.2. Anàlisi de consistència i descripció de les variables...................................... 42
8.2.1. Aplicació del mètode de l’alfa de Cronbach ....................................................... 43
8.2.2. Anàlisi de consistència........................................................................................ 44
8.2.3. Descripció de les variables intermèdies.............................................................. 45
8.2.4. Anàlisi de consistència a la variable intermèdia GC3 ........................................ 46
8.2.5. Descripció de la variable intermèdia GC3 .......................................................... 47
8.2.6. Anàlisi de consistència per a les variables finals VGC, VIN i VTIC ................... 47
8.2.7. Descripció de les variables finals........................................................................ 48

8.3. Anàlisi descriptiu de les dades........................................................................ 49
8.3.1. Anàlisi territorial de les dades ............................................................................. 49
8.3.2. Anàlisi sectorial de les dades.............................................................................. 50
8.3.3. Anàlisi de les valoracions obtingudes................................................................. 51

8.4. Comparació de mitjanes per a trobar diferències significatives..................... 52
8.4.1. Comparació de les mitjanes de la valoració de la gestió del coneixement, la

innovació i les TIC depenent del nombre de treballadors.................................. 53
8.4.2. Comparació de les mitjanes de la valoració de la gestió del coneixement, la

innovació i les TIC depenent del sector.............................................................. 55

9. DETERMINACIÓ DELS MODELS _____________________________59
9.1. Explicació estadística dels resultats que s’obtenen amb el software utilitzat 59
9.2. Anàlisi de la innovació en funció de la gestió del coneixement i les TIC....... 61
9.3. Anàlisi de la innovació en funció de les activitats per a la gestió del

coneixement ..................................................................................................... 64
9.4. Anàlisi dels factors que influeixen en la innovació ......................................... 67



Influència de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la informació
en la innovació de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de Catalunya Pàg. 5

9.4.1. Aplicació del mètode de la Cp de Mallows ..........................................................68
9.4.2. Aplicació del mètode de regressió pas a pas .....................................................69
9.4.3. Regressió que explica la innovació en funció de les activitats d’exteriorització i

combinació i de l’opinió respecte les TIC............................................................70

10. ESTUDIS ESTADÍSTICS COMPLEMENTARIS___________________ 73
10.1. Causes per les quals en algunes empreses no s’implanta un programa de

gestió del coneixement.................................................................................... 73
10.2. Anàlisi de les valoracions sobre innovació, GC i TIC mitjançant taules de

contingència..................................................................................................... 75
10.2.1. Taula de contingència de la innovació i la gestió del coneixement ...................75
10.2.2. Taula de contingència de la innovació i les TIC .................................................77
10.2.3. Taula de contingència de la gestió del coneixement i les TIC ...........................78
10.2.4. Comentari dels resultats de les taules de contingència .....................................79

10.3. Anàlisi de l’ús de les TIC per a les activitats de GC....................................... 79
10.3.1. Ús de les TIC per a les activitats de socialització ...............................................84
10.3.2. Ús de les TIC per a les activitats d’exteriorització...............................................85
10.3.3. Ús de les TIC per a les activitats de combinació ................................................86
10.3.4. Ús de les TIC per a les activitats de interiorització .............................................87

CONCLUSIONS _______________________________________________ 89

PRESSUPOST ________________________________________________ 91

IMPACTE AMBIENTAL I SOCIAL _________________________________ 93

AGRAÏMENTS ________________________________________________ 95

BIBLIOGRAFIA _______________________________________________ 97
Referències bibliogràfiques....................................................................................... 97
Bibliografia complementària...................................................................................... 98



Pàg. 6 Memoria



Influència de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la informació
en la innovació de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de Catalunya Pàg. 7

1. Glossari

- GC1: Valoració de la familiaritat en la gestió del coneixement.

- GC2: Valoració de les actituds en la gestió del coneixement.

- GC3: Valoració de les activitats desenvolupades en l’àrea de la gestió del
coneixement.

- GC3.1: Valoració de les activitats de socialització.

- GC3.2: Valoració de les activitats d’exteriorització.

- GC3.3: Valoració de les activitats de combinació.

- GC3.4: Valoració de les activitats de interiorització.

- IN1: Valoració del paper o la importància de la innovació.

- IN2: Valoració del context en el què es treballa en l’àrea de la innovació.

- IN3: Valoració de les activitats desenvolupades en l’àrea de la innovació.

- TIC1: Valoració de l’opinió sobre les TIC.

- TIC2: Valoració de l’actitud respecte de les TIC.

- TIC3: Valoració de la inversió feta en TIC.

- TIC4: Valoració de l’ús de les TIC.

- VGC: Valoració global de la gestió del coneixement.

- VIN: Valoració global de la innovació.

- VTIC: Valoració global de les tecnologies de la informació i comunicacions.

- GC: Gestió del coneixement

- TI: Tecnologies de la informació

- TC: Tecnologies de la comunicació
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- TIC: Tecnologies de la informació i les comunicacions

- SABI: Sistema d’Anàlisis de Balanços Ibèrics

- REIC: Registre d’Establiments Industrials de Catalunya

- CCAE: Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques

- NACE: Nomenclatura estadística d’activitats econòmiques a la Comunitat Europea
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2. Prefaci

2.1. Origen del projecte

Actualment, l’entorn de la indústria canvia constantment i, per tant, les empreses han
d’adaptar-se als canvis, a les noves tendències i a les noves tecnologies. En els darrers anys
del segle XX, les àrees de la creació i gestió del coneixement han esdevingut molt importants
degut al gran augment de dades i d’informació disponible per a les empreses i a l’augment
en la complexitat dels processos i varietat de productes.

Les característiques actuals de la societat fan que la innovació sigui un element fonamental
per a que els empreses siguin competitives i puguin mantenir-se en el mercat ja que gràcies
a la innovació es podran satisfer les noves necessitats i expectatives dels clients. Llavors, és
interessant descobrir els factors que més afecten al nivell d’innovació desenvolupada a les
empreses.

Aquest projecte, concretament, se centra només en les empreses petites i mitjanes de la
indústria agrolimentària de Catalunya. Les investigacions similars realitzades sobre aquest
tema s’han realitzat en altres països, altres sectors econòmics i/o en grans corporacions. Per
tant, per aquest motiu, es considera que aquesta investigació aportarà un valor rellevant
sobre els factors que més influeixen en el grau de innovació que es realitza a les empreses.

2.2. Motivació

La motivació per a la realització d’aquest projecte ha estat l’interès per a conèixer els
principals factors de les àrees de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la
informació i les comunicacions que més influeixen a la innovació que es duu a terme a les
petites i mitjanes empreses de la indústria agroalimentària de Catalunya. El projecte pretén
determinar alguns models que expliquin el comportament que segueixen les empreses
d’aquest sector en el camp de la innovació.
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3. Introducció

3.1. Objectius del projecte

L’objectiu principal d’aquest projecte és determinar algunes relacions entre la innovació, la
gestió del coneixement i les tecnologies de la informació i les comunicacions en les petites i
mitjanes empreses de la indústria agroalimentària a Catalunya. Per a aconseguir aquest
objectiu, en aquest projecte es poden diferenciar dues fases.

D’una banda, la primera fase consisteix en estudiar els aspectes més importants sobre la
gestió del coneixement i sobre les tecnologies de la informació i les comunicacions que més
s’utilitzen per a realitzar les activitats de gestió del coneixement a l’àrea de innovació de
processos i productes.

D’altra banda, la segona fase consisteix en realitzar l’anàlisi estadística per a determinar
alguns models que segueixen les petites i mitjanes empreses de la indústria agroalimentària
a Catalunya. L’anàlisi estadística, a més de determinar alguns models, també inclou un
estudi complementari que pretén exposar altres aspectes relacionats amb aquests temes.

3.2. Abast del projecte

Els models que es pretenen determinar en aquest projecte estan basats en dades que s’han
recollit d’empreses petites i mitjanes de la indústria agroalimentària de Catalunya. Per a que
els models siguin vàlids s’ha considerat una mostra significativa d’empreses de tots els
sectors de la indústria agroalimentària i de totes les quatre províncies de Catalunya.

Les variables que es tracten en l’anàlisi estadística per a esbrinar correlacions i possibles
models són valoracions sobre diferents aspectes de la gestió del coneixement (familiaritat,
actituds i activitats que es realitzen), de la innovació (el seu paper, el context i les activitats
desenvolupades) i de les tecnologies de la informació i les comunicacions (l’opinió sobre
aquest tema, l’actitud, la inversió i l’ús).
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4. La gestió del coneixement

La gestió del coneixement és el procés constituït per totes les activitats que permetin
generar, buscar, difondre, compartir, utilitzar i mantenir el coneixement, la informació,
l’experiència i la perícia d’una organització, amb la finalitat d’augmentar el seu capital
intel·lectual i el seu valor.

El terme “gestió del coneixement” és un dels grans pilars per a aguantar l’èxit de les
empreses del segle XXI i es considera que és un factor clau per a adquirir un cert avantatge
competitiu. De fet, són bastants els investigadors de prestigi que suggereixen que les
organitzacions només podran adquirir i mantenir avantatges competitius   mitjançant l’ús
adequat del coneixement (Grant, 1991; Quinn, 1992; Prusak, 1997; Nahapiet i Goshal, 1998;
Drucker et al, 2000, Nonaka i Teece, 2001; Bueno, 2004).

És important la gestió del coneixement del qual es disposa, però encara és més important
aquell coneixement del qual encara no es disposa però que segurament “existeix”. L’èxit
dins de l’era del coneixement depèn de l’habilitat d’una organització per a capturar les dades
i les informacions adequades, tractar-les correctament per a convertir-les i poder difondre-les
ràpidament dins de l’organització allà on sigui necessari, per tal de permetre més creació de
valor afegit o per a prendre decisions “de qualitat”.

Una de les definicions més conegudes per a la gestió del coneixement és la proposada per
Nonaka i Takeuchi (1995) en la que defineixen la GC com “la capacitat de l’empresa per a
crear coneixement nou, llavors es divulga en l’organització i s’incorpora en productes, serveis
i sistemes”.

Una altra definició d’aquest concepte és la proposada per Bueno (1998) en la qual defineix la
GC com “el conjunt de processos que permeten utilitzar el coneixement com a factor clau per
afegir i generar valor a l’organització”.

4.1. Actituds en la gestió del coneixement

L’enfocament que cal tenir en compte pel que fa a la cultura d’una empresa és promoure
d’una manera constant i uniforme la importància de compartir, en un clima de confiança, els
coneixements amb vista a fer créixer els beneficis de l’empresa i mantenir l’avantatge
competitiu davant dels competidors. Pel que fa a l’enfocament de la visió estratègica, aquest
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ha d’anar encaminat a promoure una consciència i un domini generalitzats dels processos,
les tecnologies i els recursos humans per tal de compartir coneixement entre tots.

L’èxit de la gestió del coneixement depèn de la bona voluntat de les persones de compartir
els seus coneixements acumulats de manera que els altres els puguin utilitzar. Un ambient
de confiança o l’absència de confiança pot fer triomfar o fracassar un procés de gestió de
coneixement en marxa. De fet, les organitzacions petites s’han adaptat més ràpidament al
sistema de gestió del coneixement que les grans degut a que els treballadors en les petites i
mitjanes empreses comparteixen coneixement més fàcilment perquè tendeixen a conèixer
més els companys de treball i el contacte és fàcil, freqüent i es basa en el “cara a cara”.

En canvi, a les organitzacions grans, compartir coneixement és més difícil perquè les
persones estan més adaptades a treballar en petits grups on tendeixen a interactuar només
entre si i a no conèixer altres persones. Per tant, l’organització ha de treballar per a crear un
ambient de treball que fomenti la gestió del coneixement i que doni importància a compartir
coneixement sistemàticament. Així doncs, els processos i la tecnologia esdevenen més
importants a les grans organitzacions.

4.2. Tipus de coneixement

Segons Nonaka i Takeuchi (1995) es considera que hi ha dos tipus de coneixement: el
coneixement tàcit i el coneixement explícit.

D’una banda, el coneixement tàcit és tot aquell coneixement que una persona té
emmagatzemat a la seva ment i és difícil d’explicar. En la classificació dels tipus de
coneixement, dins d’aquesta categoria s’hi troben les experiències de treball, el know-how,
les habilitats i les creences, entre altres. El problema principal que presenta aquest tipus de
coneixement és la seva dificultat per a ser transmès. Així doncs, el coneixement tàcit no es
fàcil d’expressar i definir i, per tant, no es troba codificat. Així que s’intenta fer una gestió
d’aquest coneixement per a facilitar la seva transmissió.

D’altra banda, el coneixement explícit és tot aquell coneixement que és objectiu i racional i
que, per tant, pot ser expressat mitjançant documents, memòries, missatges, presentacions,
dissenys, especificacions i simulacions, entre altres. Aquest tipus de coneixement està
codificat i es pot transmetre amb més facilitat a través d’algun llenguatge formal.
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4.3. Activitats per a la gestió de coneixement

El model del procés de creació de coneixement de Nonaka i Takeuchi (1995) descriu el cicle
de generació de coneixement a les organitzacions mitjançant quatre fases: socialització (el
coneixement tàcit individual es transforma en coneixement tàcit col·lectiu), exteriorització (el
coneixement tàcit col·lectiu es transforma en coneixement explícit), combinació (intercanvi de
coneixement explícit via documents, correus electrònics, informes, etc.) i interiorització (el
coneixement explícit col·lectiu es transforma en coneixement tàcit individual).

Tot seguit es mostra mitjançant un esquema el procés descrit per a la creació de
coneixement.

4.3.1. Socialització

Les activitats de socialització consisteixen en la relació comunicativa que s’estableix entre
dos o més persones a través de la conversa on es comparteixen experiències, valors,
emocions, principis o sentiments al voltant de la situació o tema objecte de la reunió. Com a

Socialització

Coneixement tacit
individual

Coneixement explícit
col·lectiu

Coneixement tàcit
col·lectiu

Coneixement explícit

Exteriorització

Interiorització Combinació

Fig.  4.1. Etapes de la creació de coneixement

 Font: Elaboració pròpia
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resultat d’aquest tipus d’activitats queda un coneixement acordat de tipus tàcit. És un
coneixement ampli que estableix el context apropiat per a tractar el tema en qüestió.

4.3.2. Exteriorització

Les activitats d’exteriorització són també una relació comunicativa entre dos o més persones.
Aquest tipus d’activitats no es poden fer de manera independent de les activitats de
socialització, doncs es tracta d’anar formalitzant els conceptes contextualitzats allí.

Els coneixements acordats es perfeccionen a través de diàlegs, discussions, reflexions i
anàlisis i s’utilitza un llenguatge figurat mitjançant l’ús de metàfores i analogies que ressalten
les semblances entre els diferents conceptes. Entre els conceptes s’estableixen relacions
més formals i rigoroses. Cadascuna de les parts que conformen el problema, assumpte o
qüestió tractada i les relacions entre elles, queden completament identificades i es forma un
cos de coneixement coherent i molt consistent.

El coneixement que es forma en aquesta fase, Nonaka i Takeuchi l’anomenen coneixement
conceptual i és de tipus explícit. És un tipus de coneixement molt original i creatiu, el qual és
produït pels participants.

4.3.3. Combinació

Igual que en l’etapa anterior, les activitats de combinació són per a crear coneixements
explícits que poden ser combinats o relacionats per a produir coneixements nous o
innovadors. La conversió de coneixement que s’aconsegueix en aquesta etapa és la més
coneguda degut a que es tracta de connectar diferents cossos de coneixement, fins i tot
d’àrees o temes completament diferents, o de trobar noves aplicacions a coses ja
conegudes. Per exemple, és l’operació més utilitzada en una investigació o consulta on es
relacionen temes diferents amb un resultat innovador.

També és les operacions o les activitats que s’utilitzen per a fer gràfiques de temes que es
troben en prosa o, al revés, posar en prosa alguna cosa que es troba representada en una
gràfica. El canvi de format permet connectar noves idees o descobrir relacions que no eren
evidents en el format anterior.

Establir categories, classificar, afegir, treure, sintetitzar, analitzar, reconfigurar i altres formen
part del conjunt d’activitats de combinació i produeixen un coneixement sistèmic: es
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connecten conceptes per a generar una visió més àmplia, és a dir, un sistema. És el
coneixement mitjançant el qual es construeix la ciència i la tecnologia. Aquest tipus
d’activitats són molt utilitzades per a la producció de prototips, models, plànols, diagrames,
programes de còmput o qualsevol altre aspecte que impliqui una codificació formal del
coneixement.

4.3.4. Interiorització

El coneixement formalitzat obtingut a l’etapa anterior ha de ser après pels participants i ha
d’estar integrat als processos de negoci existents. Així doncs, les activitats de interiorització
són per a dur a terme aquest procés d’aprenentatge i integració. És a dir, en l’àmbit
individual, cada persona ha d’estudiar la manera com aquest coneixement explícit col·lectiu i
codificat es relaciona amb el cos de coneixements que ja posseeix i com l’integra al
coneixement que ja tenia.

Des del punt de vista de l’organització, l’empresa ha d’estudiar com pretén utilitzar aquests
coneixements nous per a que formin part dels processos de negoci tradicionals i per a que
passin a formar part de la cultura de l’organització.

Així doncs, les activitats de interiorització produeixen un coneixement integrat o operacional
ja que està integrat als altres coneixements de l’individu i l’empresa i el resultat és
l’assimilació pròpia del coneixement explícit.
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5. L’ús de tecnologies de la informació

Les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) estan formades per dos conjunts: d’una
banda, per les tecnologies de la comunicació tradicionals (TC) principalment constituïdes per
la radio, la televisió i la telefonia convencional i, d’altra banda, per les tecnologies de la
informació (TI) caracteritzades per la digitalització de les tecnologies de registres de
continguts (informàtica, comunicacions, telemàtica, ...).

Segons el Portal de la Societat de la Informació de Telefònica d’Espanya, les TIC són les
tecnologies que es necessiten per a la gestió i la transformació de la informació, i en
particular l’ús d’ordinadors i programes que permeten crear, modificar, emmagatzemar,
protegir i recuperar aquesta informació.

La revolució tecnològica que actualment viu la societat és deguda, en gran mesura, als grans
avenços que s’ha realitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació. Els grans
canvis que caracteritzen aquesta nova societat són: la generalització de l’ús de les
tecnologies, les xarxes de comunicació, el ràpid desenvolupament tecnològic i científic i la
globalització de la informació.

La introducció d’aquestes noves tecnologies implica un gran canvi de la societat. Així doncs,
les TIC tenen un aspecte social important i en alguns casos es defineix la societat actual com
la societat de la informació o la societat del coneixement. El desenvolupament i l’expansió de
les TIC, basades en la microelectrònica, la informàtica, la robòtica i les xarxes de
comunicacions, s’està realitzant a gran velocitat en tots els àmbits socioeconòmics i de les
activitats humanes.

5.1. Les TIC per a la gestió del coneixement

Com s’ha explicat al capítol anterior, la gestió de coneixement és fonamental per a la
competitivitat de les empreses en el present, però sobretot, en el futur. Encara que el
coneixement més important per a l’empresa resideix en les persones i no en els ordenadors,
alguns autors indiquen que les TIC poden contribuir notablement en algunes etapes de la
GC.

La literatura reconeix de forma general un efecte positiu de les TIC en la gestió del
coneixement, encara que no s’aprofundeix en la identificació de quines tecnologies
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concretes i en quins processos de la gestió del coneixement són més favorables (Grant,
1996;   Nonaka i Teece, 2001).

La tecnologia permet a les persones reunir, organitzar i emmagatzemar el coneixement
explícit i accedir-hi. Pot permetre a les persones compartir el seu coneixement tàcit sense
estar cara a cara davant d’una altra persona, pot augmentar l’accessibilitat al coneixement,
reduir el temps i l’esforç per a actualitzar i mantenir el coneixement i facilitar la interacció amb
tots els públics d’interès (clients, proveïdors, col·laboradors, personal propi, etc.).
Experiències que cal considerar en el component de tecnologia de la gestió del coneixement
són: sistemes d’integració, disseny tipus “pàgina web” i desenvolupament de programaris
propis.

Segons altres estudis, sembla que les TIC tenen una contribució menys significativa en
l’etapa de socialització (creació i captura del coneixement) i en l’etapa d’internalització
(absorció i neutralització del coneixement). En canvi, en el camp de les activitats
d’exteriorització (organització i classificació del coneixement) i de les activitats de combinació
(d’accés i distribució del coneixement), les TIC podrien fer-hi una aportació més elevada.

Si es considera les característiques de cadascuna de les diferents TIC i s’analitza les
necessitats de cada etapa del cicle de vida de la creació de coneixement, s’obtenen les
següents tecnologies per a cada etapa del procés:

a) Etapa de socialització: les tecnologies més utilitzades en aquesta etapa són el correu
electrònic i sistemes per a donar suport al fet de compartir coneixement. Aquestes
tecnologies ajuden a gestionar les capacitats humanes, és a dir, les competències, la
capacitat d’innovació, el compromís i la motivació. L’aportació de les TIC en les
activitats de socialització és que permeten obtenir coneixement tàcit a partir d’un altre
coneixement tàcit mitjançant observació, imitació i pràctica.

b) Etapa d’exteriorització: les tecnologies més utilitzades en aquesta etapa  són els
datawarehouses, arxius de les millors pràctiques, manuals de procediment, models
per a donar suport a la presa de decisions i intranets. Són sistemes destinats a
compartir el coneixement i a facilitar el treball de grup o groupware. L’aportació de les
TIC en les activitats d’exteriorització és que permeten la descripció formal o la
representació de coneixement tàcit i es posa a disposició de tota l’organització.

c) Etapa de combinació: les tecnologies més utilitzades són el groupware, Lotus Notes,
intranets, xarxes, ajudes a la navegació i eines de cerca. Aquestes tecnologies estan
dirigides a la creació de relacions, repartir i compartir coneixement, creació de
mecanismes electrònics d’accés i distribució d’informació. A més, ajuden a gestionar
les infrastructures (xarxes comercials, canals d’autoservei, formació i accés a la
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informació). Les TIC en les activitats de combinació permeten l’accés, la utilització
conjunta, l’emmagatzematge de diferents coneixements explícits i facilita la generació
de nous coneixements.

d) Etapa de interiorització: les tecnologies més utilitzades són les pàgines grogues,
anuncis electrònics, fòrums a internet, comunitats de pràctiques. Aquestes
tecnologies ajuden a gestionar les capacitats humanes, és a dir, les competències, la
capacitat de innovació, el compromís i la motivació. Les TIC en les activitats de
interiorització permeten l’accés a coneixements explícits i la seva assimilació i
comprensió mitjançant la reflexió, simulació i la pràctica.

5.2. Descripció de les TIC utilitzades per a la gestió del
coneixement

A continuació es descriuen algunes de les tecnologies de la informació i comunicacions, ja
esmentades a l’apartat anterior, que s’utilitzen per a la gestió del coneixement a les
empreses.

5.2.1. Internet

Internet és un mètode de connexió de computadors el qual garanteix que xarxes físiques
heterogènies funcionin com una xarxa única. Internet es coneix amb el nom de “xarxa de
xarxes”. Des del punt de vista tecnològic, Internet és una xarxa de comunicacions que posa
en contacte milions de sistemes informàtics repartits per a tot el planeta. En aquesta
immensa xarxa hi ha elements encarregats del transport i de l’ordenació del tràfic, i d’altres
dedicats a la producció, edició i emmagatzematge de materials.

La xarxa està formada per milers d’ordinadors de plataformes diferents (PC, Mac, Silicon,
Sun...) que es connecten entre si mitjançant enllaços molt diversos: línies telefòniques
convencionals, xarxes locals, línies de fibra òptica, enllaços per ràdio, satèl·lits... En tots
aquests ordinadors s’utilitza un protocol anomenat TCP/IP, que consisteix en un sistema de
identificació de les estacions i un mètode per a la transmissió de la informació.

Internet té els seus orígens en un xarxa de comunicacions militars anomenada ARPANET,
creada als Estats Units al 1969, en plena guerra freda. Fins aleshores, les xarxes es basaven
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un ordinador central que rebia i distribuïa la informació. La nova xarxa es basa en una
estructura descentralitzada que assegura la continuïtat de les comunicacions.

5.2.2. El correu electrònic

El correu electrònic és un sistema que permet redactar, enviar i rebre missatges utilitzant
sistemes de comunicació electrònica. Actualment, la majoria de sistemes de correu electrònic
utilitzen internet i, de fet, el correu electrònic ha esdevingut un dels usos més importants
d’internet. Respecte al correu ordinari, el correu electrònic és més ràpid i més barat.

El correu electrònic és anterior a internet ja que es va començar a utilitzar al 1965 per a
permetre la comunicació entre usuaris d’ordinadors de temps compartit, aviat es va implantar
la possibilitat d’enviar missatges entre ordinadors connectats en xarxa. El correu electrònic es
va estendre aviat per la xarxa ARPANET, predecessora d’internet.

Llavors, el correu electrònic es va popularitzar, i es van desenvolupar protocols per a
permetre la comunicació amb usuaris de fora d’ARPANET. Actualment, la immensa majoria
dels correus electrònics es transmeten a servidors que treballen amb el protocol SMPT
(Simple Mail Transfer Protocol).

5.2.3. Intranets

Una intranet pot ser definida com una xarxa privada usant conceptes i tecnologies d’internet
per a divulgar i intercanviar dades, sons, gràfics i altres. Les intanets són un mètode concret
que les organitzacions utilitzen per a comunicar-se internament i compartir informació. Curry i
Stancich (2000) descriuen com les intranets fomenten la compartició d’informació, la
publicació d’informació i faciliten la gestió de documents.

Les intranets es consideren unes rutes a través de les quals es comparteix coneixement a
les organitzacions. Però, l’experiència mostra que, actualment, moltes intranets no tenen uns
objectius o estratègies clarament definides. A la pràctica, en varis casos, el desplegament
d’una intranet no ha aportat els beneficis esperats. A més, en alguns casos, la intranet conté
massa tipus d’informació i aquesta no es mostra d’una manera adequada. Llavors, aquest fet
provoca que es vegi a la intranet com un complicat laberint.
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Les intranets no haurien de contenir només informació que sigui convenient que estigui
disponible. Les intranets haurien d’incloure, també, dades, informació i coneixement, amb
facilitat per accedir-hi, essencials per a prendre decisions i vitals per al treball diari.

El sistema ha de permetre interaccions individualitzades i la tecnologia ha de ser àgil i
disposar de controls de seguretat. Les persones han d’estar motivades a compartir
informació i coneixement, per tant, no s’han d’utilitzar tecnologies sofisticades. Un canvi
d’actitud sobre el paper de la informació i el coneixement en la creació de nous productes i
serveis és una part fonamental del procés.

5.2.4. Bases de dades (Data Warehouse)

Les bases de dades són magatzems de dades que es generen en els processos d’una
empresa. El seu objectiu principal és el fet de poder compartir la informació i el coneixement
que es genera a partir dels diferents components de l’empresa per a ajudar a desenvolupar
les activitats que s’han de realitzar per a aconseguir la finalitat comú de l’empresa. A partir de
les bases de dades també es poden donar a conèixer els processos i les metodologies que
l’empresa considera convenients per al desenvolupament de la seva activitat.

Les bases de dades es poden classificar en dos tipus: les estàtiques i les dinàmiques. Les
bases de dades estàtiques són aquelles que contenen informació explícita de l’empresa, en
canvi les dinàmiques són les que capturen el coneixement tàcit dels diferents integrants de
l’empresa. Així doncs, s’observa que les bases de dades esdevenen una tecnologia
important per a la gestió del coneixement.

Pel que fa a la innovació i millora de processos, es necessari que les empreses defineixin els
criteris de classificació, gestió i cerca d’informació dins de les bases de dades per tal
d’obtenir la informació adient en cada moment.

L’ús dels Data Warehouses pot provocar certs impactes a les empreses que poden aportar
certs beneficis. Alguns dels més important podrien ser els següents:

a) Els Processos de Presa de Decisions poden ser millorats mitjançant la disponibilitat
d’informació. Les decisions empresarials es fan més ràpides per gent més informada.

b) Els processos empresarials poden ser millorats. El temps perdut esperant informació
que finalment és incorrecta o que no és trobada, és eliminat.
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c) Connexions i dependències entre processos empresarials s’entenen amb més
facilitat. Seqüències de processos empresarials poden ser millorades per a guanyar
eficiència i reduir costos.

d) Processos i dades dels sistemes operacionals, així com les dades en el Data
Warehouse, són utilitzades i examinades. Quan les dades són organitzades i
estructurades per a tenir significat empresarial, la gent aprèn molt dels sistemes   de
informació. Poden quedar exposats possibles defectes en aplicacions actuals, sent
possible llavors millorar la qualitat de les noves aplicacions.

5.2.5. Data Mining

El Data Mining és una tecnologia que permet l’explotació i l’anàlisi de les dades de les quals
disposa l’organització. Generalment, es tracta una gran quantitat de dades
emmagatzemades en bases de dades i en datawarehouses i mitjançant aquesta tecnologia
es busca relacions i patrons de comportament no observables directament.

L’extracció de informació oculta i predictible de grans bases de dades, és una poderosa nova
tecnologia amb un gran potencial per a ajudar a les companyies a concentrar-se en la
informació més important i rellevant de les seves bases de Informació (Data Warehouse).
Les eines de Data Mining prediuen futures tendències i comportaments, permetent en els
negocis prendre decisions proactives.

Moltes companyies ja recullen grans quantitats de dades per a poder-les analitzar, després,
amb un sistema de Data Mining. A més, les tècniques de Data Mining poden ser
implementades ràpidament en plataformes ja existents de software i hardware.

El Data Mining pot generar noves oportunitats de negocis al disposar d’aquestes capacitats:

a) Predicció automatitzada de tendències i comportaments ja que el Data Mining
automatitza el procés de trobar informació predictible en grans bases de dades.
Preguntes que tradicionalment requerien un intens anàlisi manual, ara poden ser
contestades directa i ràpidament des de les dades.

b) Descobriment automatitzat de models prèviament desconeguts ja que les eines de
Data Mining analitzen les dades i identifiquen models prèviament amagats en un únic
pas.



Influència de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la informació
en la innovació de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de Catalunya Pàg. 25

5.2.6. Groupware

El programa informàtic per a col·laborar o Groupware es refereix al programa informàtic que
integra el treball d’un sol projecte amb molts usuaris concurrents que es troben situats en
diferents estacions de treball connectades a través d’una xarxa (internet o intranet).
Actualment, el concepte ha estat proposat pel programa informàtic de Lotus amb l’aplicació
popular Lotus Notes relacionat amb un servidor Lotus Domino.

El Groupware es pot dividir en tres categories: eines de col·laboració i comunicació, eines de
conferència i eines de gestió col·laboradora o en grup. A continuació es descriuen més
detalladament aquestes tres categories:

a) Eines de comunicació electrònica que envien missatges, arxius, dades o documents
entre persones i faciliten la compartició de informació (col·laboració asíncrona), com
per exemple: correu electrònic, correu de veu o publicació en web, entre altres.

b) Eines de conferència que faciliten la compartició de informació, de forma interactiva
(col·laboració síncrona), com per exemple: conferencia de dades (ordenadors que
estan connectats en xarxa i que comparteixen un espai en el qual cada usuari pot fer-
hi modificacions), conferències de veu (telèfons que permeten interactuar als
participants), conferències de vídeo o àudio conferència (ordinadors en xarxa que
comparteixen senyals d’àudio o de vídeo, sales de missatgeria instantània
(plataforma de discussió que facilita l’intercanvi immediat de missatges) i sistemes per
a facilitar reunions (són uns sistemes de conferències integrat en una sala. Aquestes
sales acostumen a disposar d’un sistema avançat de so i presentació que permet
una millor interacció entre participants en una mateixa sala o sales separades)

c) Eines de gestió col·laboradora que faciliten les activitats del grup, com per exemple:
calendaris electrònics (per a recordar dates d’esdeveniments automàticament i enviar
notificacions i recordatoris als participants), sistemes de gestió de projectes (per a
organitzar i fer un seguiment de les accions d’un projecte fins que aquest finalitza),
sistemes de control de flux d’activitat (per a gestionar tasques i documents en un
procés organitzat de forma estructurada), sistemes de gestió del coneixement (per a
recollir, organitzar, gestionar i compartir varis tipus d’informació) i sistemes de suport
a xarxes socials (per a organitzar les relacions de col·lectius).
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5.2.7. Intercanvi electrònic de dades (EDI)

L’intercanvi electrònic de dades (EDI) és un software que permet la connexió a diferents
sistemes empresarials com ERP o CRM. L’intercanvi electrònic de dades és l’intercanvi entre
sistemes de informació, per mitjans electrònics, de dades estructurades d’acord amb normes
de missatges acordades. A través de l’EDI, les parts involucrades cooperen sobre la base
d’una entesa clara i definida sobre un negoci comú, que es realitza mitjançant la transmissió
de dades electròniques estructurades.

Els camps típics d’aplicació de l’EDI són l’intercanvi de informació industrial, comercial,
financera, mèdica, administrativa o qualsevol altre tipus de informació estructurada. Aquesta
informació, amb independència del seu tipus concret, s’estructura en uns formats que poden
ser processats per les aplicacions informàtiques.
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6. La innovació

La innovació ha esdevingut un element imprescindible per al futur empresarial de Catalunya i
de molts altres països del món. La innovació és important per a tots els tipus d’empreses
independentment de la mida, del sector i del tipus d’empresa que es tracti.

En certs moments s’ha pogut pensar que la innovació l’havien de realitzar, exclusivament, les
grans empreses, però això no és cert. Al contrari, les petites i mitjanes empreses són les que
poden necessitar innovar més degut a la seva flexibilitat i al fet que s’han d’adaptar
contínuament als canvis del mercat i de l’entorn.

Pel que fa als anys d’existència de les empreses catalanes, s’observa que a mesura que
s’augmenta el nombre d’anys d’existència d’aquestes empreses, menys empreses són
capaces de reunir aquesta condició: la innovació. Aquest fet és un factor que indica que el
fet de desenvolupar les habilitats necessàries per a innovar i, per tant, perdurar en el mercat,
és difícil i complex; però, alhora és un fet necessari per a poder perdurar i mantenir-se en el
mercat.

Actualment, degut als grans avenços tecnològics i científics, a la forta competència que
existeix en molts sectors, als canvis continus de l’entorn de les empreses i a l’augment
d’exigència del consumidor, les empreses han de innovar constantment per tal de poder
adaptar-se als canvis que es produeixen en el mercat i en el seu entorn. De fet, ja fa uns
quants anys que s’està considerant la innovació com un factor clau per a que les empreses
puguin ser competitives en el futur. A continuació es citen algunes referències que mostren
aquest fet.

“... Per tal que una organització pugui simplement mantenir-se ha de millorar contínuament.
Les idees per a millorar els processos i l’actuació de cara als clients han de provenir, cada
cop més, dels treballadors que estan més a prop dels processos interns i dels clients de
l’organització...” (Kaplan i Norton, 1997).

“... L’element més important en els fonaments de la nova organització és la “persona de
negocis”... Les noves formes d’organització permetran, i el mercat exigirà, que cada
treballador esdevingui una persona de negocis...” (Peters, 1992).

“... La idea bàsica és que una direcció no pot ser eficaç si no és participativa. El més adequat
és considerar l’ésser humà no com el component passiu d’una organització (component
burocràtic caduc), sinó com una font d’energia, i si aquestes energies han estat
adequadament canalitzades i motivades, es lliuraran en forma de dedicació vigilant
d’iniciatives, de creativitat, de suggeriments,...” (Peña, 1990).
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6.1. Conceptualització i modalitats de la innovació

En aquest apartat es pretén definir què és la innovació o què s’entén per innovació ja que la
conceptualització de la innovació no ha estat exempta de debat. Per a intentar de fer
aquesta conceptualització es pot considerar la referència següent:

“... En una primera aproximació, innovació és sinònim de canvi. L’empresa innovadora és la
que canvia, la que evoluciona, la que fa coses noves, la que ofereix productes nous o posa a
punt processos de fabricació nous. Avui, l’empresa està obligada a ser innovadora si vol
sobreviure. Si no innova, aviat serà atrapada pels seus competidors...” (Escorsa i Valls,
1996).

Una altra referència podria ser la següent:

“... Innovació és fer coses, noves o velles, de maneres noves. Estem escrivint “innovació” en
minúscules, per subratllar que aquest mot no implica necessàriament canvis grans” (Muñoz
Seca i Riverola, 1997).

A l’hora de innovar es considera que hi ha dues modalitats: d’una banda, la innovació de
productes tracta de “què” es fa i, d’altra banda, la innovació de processos tracta de “com” es
fa.

Nieto exposa una altra divisió per al terme innovació per tal de poder respondre a dues
qüestions diferents: la naturalesa contínua o discontínua del procés d’innovació i la magnitud
de l’impacte que les innovacions exerceixen al seu entorn. A partir d’aquestes dues
qüestions anteriors es pot considerar que existeixen dos tipus de innovació: la innovació
incremental i la innovació radical.

La innovació incremental consisteix en petites modificacions i millores, de manera contínua
que contribueixen a un augment de l’eficiència o de la satisfacció de l’usuari o client dels
productes i processos. Tot i així, l’impacte atribuït a aquestes innovacions és petit degut a
que no generen grans canvis.

En canvi, la innovació radical implica una ruptura amb el que ja està establert. Es tracta de
innovacions que creen nous productes o processos i no es poden entendre com una
evolució natural de les ja existents. Aquest tipus de innovacions no es distribueixen
uniformement en el temps com les distribucions incrementals. Es tracta de situacions en què
la utilització d’un principi científic nou provoca la ruptura real amb les tecnologies anteriors.
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6.2. Situació de la innovació a Catalunya

Segons la informació de l’informe del CIDEM sobre la situació de la innovació a Catalunya, el
panorama és que en el context espanyol les empreses catalanes ocupen un lloc destacat
amb referència a l’activitat innovadora, en canvi, en el context europeu i mundial es manté
una situació de relatiu endarreriment en aquesta matèria.

Com a aspectes positius de la situació de la innovació a Catalunya es poden destacar els
següents:

- En els darrers anys s’ha produït un fort creixement de la despesa en recerca i
desenvolupament.

- Dins del context de l’economia espanyola es pot considerar que les empreses catalanes
aporten una part molt important de l’esforç realitzat en innovació.

- Una part important de les empreses que intenten dur a terme processos per a la
innovació ho aconsegueixen.

- En les indústries de caràcter tradicional s’hi realitza un esforç important en innovació.

- Moltes empreses segueixen l’estratègia d’adquisició externa de la tecnologia.

- La introducció en el mercat de nous productes o de productes millorats aporta un
augment important de les vendes.

Alguns aspectes que indiquen la situació d’endarreriment de les empreses catalanes
respecte les empreses europees o mundials en el camp de la innovació són els següents:

- La inversió en recerca i desenvolupament de les empreses catalanes és poc contínua.

- La inversió en formació és baixa. Una inversió en formació més gran podria aportar més
capacitat d’absorció de coneixements externs i de desenvolupament de tecnologies
pròpies.

- El grau de cooperació entre les empreses és reduït i, a més, es coopera poc amb les
universitats i els centres de recerca. La cooperació podria permetre eliminar alguns
obstacles. Per tant, cal desenvolupar mecanismes per a facilitar l’associació i cooperació
entre empreses.
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- Les empreses utilitzen poc els fons europeus de finançament. Per tant, s’haurien
d’augmentar les fons d’informació i suport per a presentar sol·licituds i buscar socis a
escala europea.

- Les empreses petites i mitjanes realitzen un esforç innovador més baix, menys
sistemàtic i utilitzen poc els mecanismes de protecció de les innovacions. Tenint en
compte la importància de les petites i mitjanes empreses en el teixit empresarial de
Catalunya, sembla necessari trobar mecanismes de suport per a que aquestes
empreses puguin innovar amb èxit. Els principals problemes que presenten són manca
de diversificació per a fer front a inversions amb risc, manca d’escala suficient i manca
d’informació. Sembla adequat dissenyar i establir mecanismes per a que aquestes
empreses puguin superar aquests problemes, per exemple, xarxes de cooperació i
suport per a la innovació.

En resum, la innovació ha esdevingut un element fonamental per al futur de les empreses i
les empreses catalanes tenen un cert endarreriment en aquesta matèria, sobretot les petites
i mitjanes empreses. Així doncs, és necessari que les empreses petites i mitjanes de
Catalunya desenvolupin mecanismes de cooperació per a realitzar processos de innovació
amb èxit i poder mantenir-se en un mercat molt competitiu i en un entorn que canvia
contínuament i evoluciona de forma molt ràpida.

6.3. Gestió del coneixement per a la innovació

Des del punt de vista de la innovació i el coneixement, les empreses han de realitzar dues
tasques fonamentals en relació als seus recursos i capacitats: des d’una perspectiva
estàtica, explotar l’actual dotació de recursos per a aprofitar oportunitats presents; i des d’un
punt de vista dinàmic, acumular o desenvolupar nous recursos per a aprofitar les oportunitats
futures.

De fet, Nonaka i Takeuchi (1995) indiquen que la innovació contínua de l’empresa dependrà
en gran mesura del nou coneixement que sigui capaç de crear. Aquesta relació s’expressa a
través de la figura següent:
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Evidentment, la millora i el desenvolupament de la capacitat de innovació demana l’augment
de la base de coneixements de l’empresa. A més, aquests coneixements necessaris poden
ser de diferents tipus. Per exemple, l’empresa ha de conèixer en tot moment les necessitats
del mercat ja que qualsevol innovació solament tindrà èxit si s’adapta a les necessitats i
expectatives del mercat. D’altra banda, l’empresa ha de conèixer les tecnologies disponibles
que poden millorar la seva capacitat de innovació.

El nou coneixement necessari per a desenvolupar la capacitat de innovació tecnològica de
l’empresa pot ser generat internament a través de l’experiència però també es pot obtenir de
fonts externes, sobretot a partir d’altres empreses. Aquesta informació es pot obtenir via
imitació, però també a través de la cooperació amb altres empreses.

En qualsevol cas, aquesta base de coneixements de l’empresa augmentarà gràcies a un
procés d’aprenentatge de l’organització, en el que partint dels coneixements dels individus,
que són els que en definitiva aprenen i els que posseeixen el coneixement, es generi una
autèntica base de coneixement de l’organització el qual no dependrà d’una sola persona.

Al capítol 4 s’ha descrit el model de creació interna i gestió del coneixement a través d’una
sèrie de processos de conversió del mateix (socialització, exteriorització, combinació i

Fig.  6.1. Relació entre coneixement i innovació

 Font: elaboració pròpia
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interiorització), el qual va ser proposat per Nonaka i Takeuchi (1995). Mitjançant l’estudi
d’aquest model i, en concret, de cadascuna de les seves fases, es pot realitzar una gestió
del coneixement adequada i aquest fet és bàsic per a poder realitzar la innovació que les
empreses necessiten.

A l’article de S. Popadiuk i C.W. Choo (2006) s’anomena el model de Nonaka i Takeuchi per
a explicar la creació de coneixement, d’una banda el coneixement tàcit i, d’altra banda, el
coneixement explícit. En aquest article s’indica que els dos tipus de coneixement tenen
importància en el context de la innovació. També s’indica que en el camp de la innovació, un
dels aspectes més significatius és el mercat ja que les innovacions són definides com a
noves idees que han estat comercialitzades com a productes o implementades com a
processos. Per tant, per a tenir un coneixement adequat del mercat cal realitzar-ne una
gestió correcta i d’aquesta forma poder aconseguir la realització d’una innovació que s’adapti
al mercat.

L’interès en la gestió del coneixement ha experimentat un creixement exponencial en els
darrers anys i aquest fet és degut en que la gestió del coneixement i la innovació seran
fonamentals per adquirir un avantatge competitiu, i no només la qualitat o l’eficiència (Bolwijn
i kumpe, 1990). La innovació ha d’estar present en els objectius estratègics de les empreses,
però cal tenir en compte que el coneixement té un paper central en la capacitat per a innovar
(Cole, 1998).



Influència de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la informació
en la innovació de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de Catalunya Pàg. 33

7. La indústria agroalimentària a Catalunya

7.1. Dades generals

La indústria agroalimentaria catalana, què és la primera indústria de Catalunya, ha assolit un
nivell molt alt de competitivitat i representa un 24% del total del conjunt de l’Estat espanyol.
S’entén per indústria agroalimentaria totes les empreses que desenvolupen activitats
relacionades amb la transformació, conservació o manipulació de productes agraris,
destinats principalment a l’alimentació.

La varietat de produccions agroalimentàries a Catalunya ha tingut com un dels principals
efectes el desenvolupament d’una important indústria de transformació. L’elevat nivell de
productivitat i de qualitat d’aquesta indústria ha permès que avui concorri amb èxit en els
principals i més exigents mercats del món. Un marc en el qual la qualitat és una garantia i un
factor bàsic per a la competitivitat dels productes catalans.

Segons les dades de l’any 2.004 de l’informe anual de la indústria i el consum
agroalimentaris a Catalunya del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, la indústria agroalimentaria de Catalunya té un pes primordial en el
complex industrial català: un 17%. Es tracta del primer sector industrial quant a vendes netes
(transformació d’aliments i begudes), seguida de prop pel sector de la indústria química i per
la fabricació de materials de transport.

En el context de Catalunya, l’activitat alimentària és el sector de la indústria que, en general,
presenta oscil·lacions menys marcades degut a que es tracta de productes de primera
necessitat i, per tant, la demanda és inelàstica.

7.2. Sectors de la indústria agroalimentària

Degut a l’ampli espectre d’empreses en el sector, aquestes es poden classificar seguint
diferents criteris. Per a la realització d’aquest projecte s’ha considerat la Classificació
Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE). Aquesta divisió s’estructura en els següents 9
grups d’activitat, també anomenats sectors.
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151. Indústries càrnies.

152. Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix.

153. Preparació i conservació de fruites i hortalisses.

154. Fabricació de greixos i olis (animals i vegetals).

155. Indústries làcties.

156. Fabricació de productes de la molineria, midons i productes amilacis.

157. Fabricació de productes per a l’alimentació animal.

158. Fabricació d’altres productes alimentaris.

159. Elaboració de begudes.

Segons dades de les bases de dades SABI i REIC, la indústria agroalimentària presenta la
distribució per sectors següent.

Distribució per sectors de la indústria agroalimentària

29%
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3%

2%

3%
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41%
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Fig.  7.1. Estructura sectorial de la industria agroalimentaria a Catalunya,
2006
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A l’annex A es descriu, d’una forma més detallada, les característiques principals de
cadascun dels diferents sectors que formen la indústria agroalimentària.

7.3. Estructura general de la indústria agroalimentària

En un estudi sobre la indústria agroalimentària és necessari contextualitzar el sector des
d’una perspectiva més global que l’estricte vessant productiu ja que en l’estudi d’aquest
sector industrial cal considerar també, d’una manera molt especial, la fase del proveïemnt de
la matèria primera i la fase de la distribució i la comercialització al client final del producte
manufacturat. Aquestes dues fases han esdevingut molt importants per a les empreses de la
indústria agroalimentària i aquest fet es demostra en què, en molts casos, l’estratègia de
desenvolupament de les empreses del sector se suporta sobre el control directe de les fases
posteriors al procés de fabricació dels productes, incorporant a l’organització de l’empresa
industrial divisions de comercialització pròpia amb tant o més pes que la mateixa
transformació.

El procés de la cadena de producció alimentària i del seu sistema de valor es poden resumir
en les tres fases següents:

a) Fase prèvia: Proveïment. D’una banda, la producció de matèria primera que, en
aquest cas, s’obté bàsicament dels sectors agrícola, ramader i pesquer. En aquest
aspecte és sempre necessari, en termes de costos de subministrament, conèixer si
l’origen de la matèria primera és pròxim o no al lloc de transformació i, molt
especialment, quin és el control que exerceix la indústria sobre els proveïdors
d’aquella matèria primera (sobre quin és el grau d’elasticitat de l’oferta).

b) Fase industrial: Producció. Aquesta fase es podria definir com la de la producció
agroalimentària, la qual consisteix en la transformació de les matèries primeres per a
fer-les aptes per al consum humà i animal. Aquesta fase es pot desglossar segons el
grau de transformació en dos grans segments interrelacionats: d’una banda, la
primera transformació, que engloba aquella producció que és pràcticament
consumible després d’un mínim tractament industrial de la matèria primera, com l’oli,
la llet, el vi, el sucre o les carns i, d’altra banda, la segona transformació, que
consisteix en la fabricació de productes més elaborats sobre la base de productes de
primera transformació, per tant, aquest segment incorpora un major contingut
tecnològic i aporta un major valor afegit a la producció.
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c) Fase ex-post: Comercialització i transformació fina. Finalment, cal considerar l’etapa
de la distribució i la comercialització dels productes acabats, per tal com aquests
processos constitueixen un dels pilars bàsics de l’estratègia empresarial en el control
de tot el valor afegit. Per tant, és rellevant conèixer quin és el grau d’independència
del mercat en funció del control que les empreses exerceixen sobre el procés
comercial i la venda al consumidor final, molt en especial si el comerç directe al
consumidor final s’internalitza o no en l’organització de l’empresa.

7.4. Trets distintius de la indústria agroalimentària

En aquesta caracterització de la indústria agroalimentària a Catalunya, pot ser útil considerar
els trets generals d’aquesta activitat industrial. En l’estructura de la indústria agroalimentària
hi concorren les següents circumstàncies:

a) Subjecció a regulacions específiques i recerca de la qualitat. La indústria
agroalimentària es proveeix de matèries agropecuàries i pesqueres, per tant, les
seves produccions es troben subjectes a regulacions específiques que interessen
especialment a la salut humana. Aquest fet suposa l’existència d’una elevada
intervenció administrativa sobre aquests subministraments, la qual s’ha incrementat
des de la integració de l’Estat Espanyol a les polítiques de la Unió Europea. Així
doncs, la producció alimentària incorpora un cost elevat pel que fa a control de
qualitat i obtenció de certificacions o homologacions normativitzades (ISO) que van
lligades a la tradició d’excel·lència que presenten les empreses catalanes.

b) Subjecció a finançament elevat. La naturalesa de la matèria primera, els cicles
biològics naturals o els processos productius amb llargues immobilitzacions en el
temps fan que la majoria de sectors de l’alimentació necessitin quantitats elevades
per a finançar el capital circulant.

c) Matalàs de l’economia. Els productes alimentaris són una part fonamental dels
indicadors que formen la política de preus (IPC).

d) Estructura polaritzada. La indústria agroalimentària es caracteritza per una estructura
clarament dual: d’una banda, hi ha un clar predomini de petites empreses i, d’altra
banda, hi ha un nombre reduït de grans empreses que tenen una gran influència en
les dades generals del sector.
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e) Organització familiar de les empreses. A més a més del predomini de les petites i
mitjanes empreses, la indústria agroalimentària presenta una forma de funcionament
familiar. Aquest fet condiciona el progrés necessari en matèria de perfeccionament i
formació del personal, política de recerca i innovació tecnològica i la internalització de
l’activitat empresarial. Aquests elements són els principals factors que limiten el
progrés qualitatiu d’aquest sector. Així doncs, és important destacar que la inversió
en formació a la indústria agroalimentària catalana és molt baixa. Per tant, un dels
reptes fonamentals de la indústria agroalimentària a Catalunya és la
professionalització de la gestió de l’empresa en contrast al funcionament intuïtiu.

f) Dura competència en el mercat intern: poca vocació exportadora. El sector està
amenaçat per una dura competència en el mercat intern. Encara que el cicle de vida
d’alguns productes de la indústria agroalimentària és baix, els avenços en el
transport i la distribució de mercaderies hauria de facilitar molt més els canvis en la
logística de distribució de forma que permetessin l’ampliació cap a l’exterior de l’abast
de les empreses del sector. De fet, el pes de la comercialització exterior, tot i tenir
una evolució creixent, segueix sent molt baix respecte a la interior i, a més, la
balança comercial és, en general, deficitària.

g) Productes tradicionals i subjecció al canvi d’hàbits de consum. La indústria
agroalimentària és en general un sector molt tradicional pel que fa a la gamma de
productes ofertats. La indústria agroalimentària és, per causa de ser un sector
tradicional, poc innovadora pel que fa a nous productes, però sí en canvi respecte de
la qualitat i de la utilització en el consum final. Una característica essencial d’aquest
sector és el seu condicionament per la pressió exercida pel consumidor final.

h) Subjecció a la pressió tecnològica. Els canvis en la cultura alimentària que ocasionen
transformacions en la producció de les empreses del sector s’han produït per una
pressió tecnològica excepcional. La introducció de innovacions tecnològiques en la
forma de produir, transportar i consumir els aliments ha adquirit una rellevància molt
significativa.

i) Diversitat pel que fa a marques i imatge corporativa. La utilització de marques i
patents no és un fet que sigui generalitzat per a tot el sector.
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8. Metodologia seguida per a l’anàlisi estadística

8.1. Recollida de dades

Per a la realització de l’estudi estadístic s’ha de fer, com a primer pas, el procés de recollida
de dades. La metodologia seguida per a obtenir les dades consisteix en les quatre fases
següents. En primer lloc, s’identifica el tipus de dades que es volen obtenir i s’elabora el
qüestionari d’acord amb les dades que es desitgen. A continuació s’investiga sobre la
població que es vol estudiar i per la qual es pretén determinar els models estadístics. Tot
seguit, es determina la mostra necessària per a assegurar una certa confiança en l’estudi. I,
finalment, es realitza la recollida de dades que en aquest cas s’ha seguit dos mètodes
simultàniament.

8.1.1. Elaboració del qüestionari

El qüestionari que s’ha fet per a realitzar les enquestes a les petites i mitjanes empreses de
la indústria agroalimentària consta, bàsicament de tres blocs:

- El primer bloc està dedicat a la valoració de la gestió de coneixement que es realitza a
les empreses consultades. Es pregunta sobre la familiaritat dels conceptes de gestió de
coneixement, les actituds que es duen a terme i les activitats que es realitzen en cada
etapa del procés de gestió del coneixement. També es pregunta sobre els motius pels
quals no s’ha implementat un programa de gestió del coneixement a l’empresa en el cas
que no hagi estat implementat.

- El segon bloc és basa en valorar el grau de innovació de les empreses consultades. Per
a realitzar aquesta valoració es pregunta sobre el paper que desenvolupa la innovació i
la I+D, el context en el qual es treballa i les activitats que es realitzen en aquest sentit.

- Finalment, el tercer bloc està dedicat a les tecnologies de la informació i les
comunicacions (TIC) i es pregunta sobre la consideració que es té de les TIC com a font
d’avantatge competitiu en el seu sector econòmic. També es demana una valoració de
les actituds referents a les TIC, la inversió realitzada i l’ús que es fa d’aquestes. A més,
es demana també una valoració sobre quines TIC s’utilitzen en les diferents activitats de
gestió del coneixement.
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A l’annex B es mostra el qüestionari que s’ha fet per a realitzar la recollida de dades a les
diferents empreses. La majoria de les preguntes que formen el qüestionari són una
valoració d’unes afirmacions per a determinar una puntuació per a cada variable. En les
preguntes de valoració es pot escollir una puntuació entre 1 i 5 entenent que 1 és la
puntuació més baixa (quan s’està totalment en desacord amb l’afirmació) i que 5 és la
puntuació més alta (quan s’està totalment d’acord amb l’afirmació). El fet d’escollir 3 com a
puntuació significa que no s’està ni d’acord ni en desacord ja que és una puntuació
intermèdia.

8.1.2. Determinació de la població

Catalunya disposa d’una àmplia població d’empreses en la indústria agroalimentària. Aquest
projecte se centra en l’estudi de les petites i mitjanes empreses d’aquest sector a Catalunya.
Per a determinar la població què és objecte d’aquest estudi s’ha consultat les bases de
dades SABI i REIC.

El Sistema d’Anàlisis de Balanços Ibèrics (SABI) és una base de dades que conté informació
financera de més de 800.000 empreses espanyoles i 80.000 de portugueses i disposa de
fins a 10 anys d’informació històrica dels comptes de cada empresa. El sistema permet
extreure anàlisis detallades, estadístiques i/o comparatives.

El Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC) recull diverses dades sobre les
indústries establertes a Catalunya. Les dades que s’ofereixen han estat obtingudes
mitjançant declaracions fetes pels titulars de les indústries i aquests poden actualitzar les
seves dades publicades. El nombre total d’empreses accessibles és de l’ordre de 9.500.
Les activitats econòmiques s’han classificat d’acord amb la Classificació Catalana d’Activitats
Econòmiques (CCAE-93), que es correspon amb la NACE-93 de la Unió Europea.

A partir d’aquestes dues fonts s’obté una llista d’empreses petites i mitjanes de la indústria
agroalimentària de Catalunya. Aquestes llista és el resultat d’una fusió entre la llista de la
cerca realitzada a la base de dades SABI i la llista de la cerca feta al REIC. Així doncs, la
llista final d’individus que formen la població que s’estudia consta de 839 empreses.

8.1.3. Determinació de la mostra

Per a que l’anàlisi estadística que es realitza sigui vàlida és necessari considerar una mostra
que sigui representativa de la població. Per a determinar la mida necessària de la mostra hi
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ha un gran ventall de criteris susceptibles per a ser considerats. En aquest cas, es considera
el mètode de Bello, Vàzquez i Trespalacios (1996), el qual, per a poblacions finites (inferiors
o iguals a 100.000), es basa en la fórmula següent:
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                                                                (Eq. 8.1)

Per a realitzar aquest estudi es consideren les dades següents:

a) La població que s’estudia està formada per 839 empreses (Np = 839).

b) Es desitja un grau de confiança del 90% com a mínim al qual li correspon una
desviació típica en la distribució normal de 1,645 unitats (Z = 1,645).

c) L’error màxim o màxima diferència entre la proporció de la mostra i la proporció de la
població que s’està disposat a acceptar en el nivell de confiança proposat és del 10%
(K = 0,1).

d) Finalment, s’ha de determinar el percentatge de la població que posseeix les
característiques d’interès. En aquest cas no es coneix aquest valor i, llavors, és
convenient utilitzar el cas més desfavorable que és un valor del 50% (P = 0,5).

Així doncs, introduint aquestes dades a l’equació 8.1, s’obté que la mida de la mostra mínima
per a complir amb els requisits plantejats és N = 63. Per tant per a realitzar la recollida de
dades s’ha consultat a moltes de les empreses de la població amb la intenció d’obtenir com a
mínim 63 qüestionaris contestats per tal de poder fer l’anàlisi estadística amb una certa
confiança desitjada.

8.1.4. Mètode per a la recollida de dades

Les bases de dades SABI i REIC proporcionen, per a cada empresa, les seves dades més
importants, entre elles el telèfon. Així doncs, s’efectua un primer contacte amb el director
d’innovació, de qualitat o amb el director general de l’empresa per via telefònica. En aquesta
conversa telefònica se’ls explica l’objecte del projecte i se’ls demana la col·laboració en
respondre les preguntes d’un qüestionari.

Per a proporcionar el qüestionari a les empreses s’ha seguit dos mètodes diferents. D’una
banda, a algunes empreses s’hi ha anat personalment i s’han fet les preguntes a la persona
corresponent. D’altra banda, a les altres empreses s’ha enviat el qüestionari a la persona o
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departament corresponent per correu electrònic i s’ha obtingut la seva resposta també per
correu electrònic o per fax.

Després d’haver enviat el qüestionari a totes les empreses en les quals s’ha pogut establir un
contacte i han estat d’acord en què se’ls enviés el qüestionari, s’ha obtingut resposta amb el
qüestionari complimentat de 68 d’elles. Per tant, per a realitzar l’estudi estadístic s’ha utilitzat
una mostra de 68 empreses, la qual és suficient ja que té una mida superior a la mida de la
mostra mínima calculada al subapartat anterior.

Del total de la població formada per 839 empreses, s’ha intentat establir un contacte amb les
588 empreses de les quals es disposa del telèfon i que representen un 70% del total de la
població. En la realització del treball de camp s’ha establert contacte amb 471 empreses que
representen un 56,14% del total de la població. De totes les empreses amb les quals s’ha
establert aquest contacte s’ha enviat el qüestionari a 397 empreses. Finalment, d’aquestes
397 empreses a les quals se’ls ha proporcionat el qüestionari, s’ha obtingut resposta de 68
d’elles que representen un 17,13% del total d’empreses a les que s’ha enviat el qüestionari i
un 8,10% del total d’empreses de la població analitzada.

8.2. Anàlisi de consistència i descripció de les variables

En certs camps de recerca és necessari construir un indicador capaç de mesurar un cert
concepte abstracte. En aquesta línia s’han desenvolupat procediments mitjançant els quals
s’intenta quantificar nocions. Aquest procés es pot anomenar “construcció d’una escala”.
L’escala, però, és el tipus de mesura que es realitza o la mètrica que s’utilitza. Per tant, el
que realment es construeix és una variable sintètica mitjançant una funció d’un conjunt de
variables intermèdies, cadascuna de les quals contribueix en certa manera a quantificar
algun aspecte del concepte del qual es vol sintetitzar la seva magnitud.

Aquest concepte s’utilitza en moltes àrees d’investigació. Una de les àrees en què més
s’utilitza aquest concepte és en el camp de la psicologia, disciplina que probablement sigui la
que ha aconseguit més experiència al respecte tal i com demostren els múltiples esforços
realitzats des de la dècada dels 40 a la American Psichological Association.

En quasi totes les àrees, la suma de les puntuacions de les variables intermèdies és l’índex
més utilitzat. Però, el procediment és procedent si les variables intermèdies estan mesurant,
d’alguna manera, el mateix concepte. Quan les variables intermèdies fan referència a atributs
totalment diferents, en general, no és raonable formar una única variable sintètica. Les
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qualitats fonamentals que es demanen a una variable sintètica és que posseeixi confiança i
validesa.

Per a analitzar la confiança d’una variable sintètica s’estudia la consistència interna de les
dades. Per tant, una variable sintètica tindrà consistència interna quan, d’una banda, hi ha
una correlació alta entre les variables intermèdies que la integren i, d’altra banda, quan cada
variable intermèdia tingui una correlació amb la puntuació total de la variable sintètica.

L’indicador més conegut i utilitzat per a mesurar la confiança és l’anomenat coeficient alfa. A
la pràctica, al coeficient alfa se li atribueix un ús com a instrument per a la mesura de la
homogeneïtat interna de la variable sintètica mirada globalment.

8.2.1. Aplicació del mètode de l’alfa de Cronbach

Algunes preguntes del qüestionari, les quals pretenen mesurar un cert concepte, estan
compostes d’un conjunt d’afirmacions que s’han de valorar en una escala del 1 al 5. El valor
d’aquestes afirmacions, en el seu conjunt, proporcionen un valor com a resposta del
concepte de la pregunta plantejada. Per a que les dades, o variables intermèdies, siguin
consistents cal que les afirmacions proposades contribueixin, en certa manera, a donar
resposta a la pregunta formulada. Per a analitzar aquesta consistència interna s’aplica el
mètode de l’alfa de Cronbach.

El model de consistència interna de Cronbach (1951) assumeix que l’escala està composta
per elements homogenis que mesuren la mateixa característica i que la consistència interna
de l’escala pot avaluar-se mitjançant la correlació existent entre tots els seus elements. El
coeficient alfa assumeix que una escala és fiable quan la variabilitat de les puntuacions és
atribuïble a les diferències existents entre els individus de la mostra.

Per a fer aquesta anàlisi s’utilitza el programa EPIDAT 3.1. Aquest és un programa
desenvolupat pel Servei d’Informació sobre Salut Pública de la Direcció General de la Salut
Pública de la Conselleria de Sanitat de la Junta de Galícia en col·laboració amb l’Àrea
d’anàlisis de Salut i Sistemes d’Informació de Salut de l’Organització Panamericana de la
Salut (OPS-OMS).
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8.2.2. Anàlisi de consistència

Els resultats que s’han obtingut en l’execució de l’anàlisi de consistència són els que es
mostren a la taula següent.

Variable Valor de l’alfa de Cronbach

Valoració de les actituds en gestió del coneixement (GC2) 0,9203

Valoració de les activitats de socialització (GC3.1) 0,7601

Valoració de les activitats d’exteriorització (GC3.2) 0,7112

Valoració de les activitats de combinació (GC3.3) 0,6736

Valoració de les activitats d’interiorització (GC3.4) 0,6519

Valoració del context en el camp de la innovació (IN2) 0,5461

Valoració de les activitats dutes a terme en innovació (IN3) 0,7401

Valoració de l’actitud vers les TIC (TIC2) 0,8135

Valoració de la inversió efectuada en TIC (TIC3) 0,8354

Valoració de l’ús de les TIC (TIC4) 0,7716

Alguns autors, com Black i Porter (1996) o Antony et al. (2002), consideren que una escala
és fiable quan s’obté un valor, per a l’alfa de Cronbach, igual o superior a 0,6. Així doncs, en
aquest cas també s’utilitzarà aquest valor com a valor llindar per declarar com a consistents o
no un conjunt de variables intermèdies.

S’observa que per a la variable que fa referència a la valoració del context en el camp de la
innovació s’obté un valor per a l’alfa de Cronbach inferior a 0,6. Per tant, hi ha algunes
variables intermèdies que no són consistents. Després d’analitzar-ho es pot concloure que

Taula  8.1. Anàlisi de consistència de les variables intermèdies
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les afirmacions que cal extreure són les següents: 2, 3, 6 i 8. Llavors el valor de l’alfa de
Cronbach resultant és 0,6502, el qual es considera suficient per a que aquesta variable sigui
considerada consistent.

8.2.3. Descripció de les variables intermèdies

A partir de les dades obtingudes mitjançant les respostes del qüestionari de l’annex B de 68
empreses, s’obtenen les variables que s’utilitzen posteriorment per a l’anàlisi estadística. A
continuació es defineixen les variables.

- GC1: Familiaritat en la gestió del coneixement (és la resposta a la pregunta 3 del
qüestionari).

- GC2: Valoració de les actituds en la gestió del coneixement (és la mitjana aritmètica
de les 12 variables intermèdies que integren la pregunta 4 del qüestionari).

- GC3.1: Valoració de les activitats de socialització (és la mitjana aritmètica de les 6
variables intermèdies que integren la pregunta 5.1 del qüestionari).

- GC3.2: Valoració de les activitats d’exteriorització (és la mitjana aritmètica de les 6
variables intermèdies que integren la pregunta 5.2 del qüestionari).

- GC3.3: Valoració de les activitats de combinació (és la mitjana aritmètica de les 8
variables intermèdies que integren la pregunta 5.3 del qüestionari).

- GC3.4: Valoració de les activitats d’interiorització (és la mitjana aritmètica de les 3
variables intermèdies que integren la pregunta 5.4 del qüestionari).

- IN1: Valoració del paper de la innovació (és la resposta a la pregunta 7 del
qüestionari).

- IN2: Valoració del context en el què es treballa (és la mitjana aritmètica de les
variables intermèdies 1, 4, 5, 7, 9 i 10 que formen part de la pregunta 8 del
qüestionari).

- IN3: Valoració de les activitats desenvolupades en l’àrea de la innovació (és la
mitjana aritmètica de les 10 variables intermèdies que integren la pregunta 9 del
qüestionari).
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- TIC1: Valoració de l’opinió sobre les TIC (és la resposta a la pregunta 10 del
qüestionari).

- TIC2: Valoració de l’actitud respecte les TIC (és la mitjana aritmètica de les 6
variables intermèdies que integren la pregunta 11 del qüestionari).

- TIC3: Valoració de la inversió feta en TIC (és la mitjana aritmètica de les 3 variables
intermèdies que integren la pregunta 12 del qüestionari).

- TIC4: Valoració de l’ús de les TIC (és la mitjana aritmètica de les 6 variables
intermèdies que integren la pregunta 13 del qüestionari).

8.2.4. Anàlisi de consistència a la variable intermèdia GC3

A l’apartat anterior s’ha descrit unes noves variables que són fruit de les dades obtingudes a
través dels qüestionaris. A l’igual que a l’apartat 8.2.2 s’ha fet l’anàlisi de consistència de les
diferents afirmacions que conformen cada variable intermèdia, ara cal fer l’anàlisi de
consistència de la variable GC3 (Valoració de les activitats dutes a terme a l’empresa per a la
gestió del coneixement). Els resultats que s’han obtingut en l’execució de l’anàlisi de
consistència són els que es mostren a la taula següent.

Variable Valor de l’alfa de Cronbach

Valoració de les activitats en gestió del coneixement (GC3) 0,7654

En aquest cas, per a fer l’anàlisi de consistència s’ha utilitzat el mateix criteri que a l’apartat
8.2.2, és a dir, l’alfa de Cronbach. Al subapartat 8.2.1 es descriuen les característiques més
importants d’aquest mètode.

Aquest resultat indica que els quatre tipus d’activitats que es poden dur a terme a les
empreses per a la creació de coneixement són elements prou homogenis i es pot considerar

Taula  8.2. Anàlisi de consistència de la variable GC3
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que mesuren la mateixa característica que en aquest cas és establir una valoració de les
activitats que es duen a terme a les empreses per a la gestió del coneixement.

8.2.5. Descripció de la variable intermèdia GC3

Degut als resultats obtinguts a l’anàlisi de consistència efectuat al subapartat 8.2.4, es
consideren els quatre tipus d’activitats que es poden realitzar per a la gestió de coneixement
(socialització, exteriorització, combinació i interiorització) per a calcular la valoració de les
activitats dutes a terme per a la gestió del coneixement.

Així doncs, GC3 és calcula fent la mitjana aritmètica de les variables intermèdies GC3.1,
GC3.2, GC3.3 i GC3.4.

8.2.6. Anàlisi de consistència per a les variables finals VGC, VIN i VTIC

Es segueix el mateix procediment que als subapartats 8.2.2 i 8.2.4 per a determinar la
consistència de les variables finals que valoren d’una manera general la gestió del
coneixement (VGC), la innovació (VIN) i les tecnologies de la informació i les comunicacions
(VTIC). D’entrada per a valorar cadascuna d’aquestes variables es considera que:

a) La gestió del coneixement hauria d’estar composta per les variables de familiaritat
(GC1), actituds (GC2) i activitats (GC3).

b) La innovació hauria d’estar integrada per les variables de la importància (IN1), el
context (IN2) i les activitats que es realitzen (IN3)

c) Les tecnologies de la informació i les comunicacions és una variable que hauria
d’estar formada per les variables de importància (TIC1), actituds (TIC2), inversió
(TIC3) i ús (TIC4).

Els resultats que s’han obtingut en la realització de l’anàlisi de consistència es mostren a la
taula següent.



Pàg. 48 Memòria

Variable Valor de l’alfa de Cronbach

Valoració de la gestió del coneixement (VGC) 0,5208

Valoració de la innovació (VIN) 0,7183

Valoració de les TIC (VTIC) 0,6761

A partir d’aquests resultats s’observa que pel que fa a la consistència de les dades per a la
valoració de la innovació i de les TIC és correcte, però en el cas de la valoració de la gestió
del coneixement les dades no són consistents ja que el valor de l’alfa de Cronbach és inferior
a 0,6. Després d’analitzar-ho es pot concloure que la variable intermèdia que cal extreure és
la GC1. Llavors el valor de l’alfa de Cronbach resultant és 0,6848, el qual es considera
suficient per a que aquesta variable sigui considerada consistent.

8.2.7. Descripció de les variables finals

A continuació es descriuen les variables finals que s’han format a partir de les variables
intermèdies calculades en subapartats anteriors. Es destaca que la variable intermèdia GC1
no ha estat considerada a l’hora de calcular la variable final VGC perquè l’anàlisi de l’alfa de
Cronbach ha determinat que no era consistent.

Així doncs, les variables VGC, VIN i VTIC s’obtenen de fer la mitjana aritmètica de les
variables intermèdies que formen cada bloc respectivament.

- VGC: Valoració global de la gestió del coneixement (és la mitjana aritmètica de les
variables GC2 i GC3).

- VIN: Valoració global de la innovació (és la mitjana aritmètica de les variables IN1,
IN2 i IN3).

Taula  8.3. Anàlisi de consistència de les variables finals
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- VTIC: Valoració global de les tecnologies de la informació i comunicacions (és la
mitjana aritmètica de les variables TIC1, TIC2, TIC3 i TIC4).

8.3. Anàlisi descriptiu de les dades

Seguint amb els passos previs a la determinació dels models estadístics, a continuació es
realitza un anàlisi de tipus qualitatiu de les dades. Aixíabans d’analitzar les correlacions entre
les variables definides en el capítol anterior, es realitza un estudi previ basat en analitzar de
forma descriptiva les dades de les quals es disposa. S’estudia si la mostra obtinguda
representa les quatre províncies de Catalunya, els nou sectors que formen la indústria
alimentària.

8.3.1. Anàlisi territorial de les dades

La primera anàlisi descriptiva de les dades que es planteja és l’estudi comparatiu entre el
nombre d’empreses de la població a cada província de Catalunya i el nombre d’empreses de
la mostra, també, a cada província. Amb aquestes dades es determina la distribució
percentual d’empreses de la indústria alimentària entre les quatre províncies de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta anàlisi és poder observar si els percentatges d’empreses de la població i
de la mostra a cada província són semblants o no. És important que aquests percentatges
siguin semblants per tal que la mostra sigui representativa de la població, a nivell de la
distribució territorial d’aquestes empreses. Així doncs, a la taula 9.1 es pot observar el
nombre d’empreses que conformen la població i la mostra, respectivament, a cada província
i el percentatge que representen respecte el total.
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Província Població % de població Mostra % de mostra

Barcelona 524 62,46% 52 76,47%

Girona 159 18,95% 6 8,82%

Lleida 74 8,82% 3 4,41%

Tarragona 82 9,77% 7 10,29%

TOTAL 839 100,00% 68 100,00%

A la taula 8.4 s’observa que, com era d’esperar, la majoria d’empreses de la indústria
agroalimentària es concentren a la província de Barcelona (62,46%), seguida de les
províncies de Girona, Tarragona i, finalment, Lleida. La mostra que s’utilitza per a fer l’estudi
estadístic pertany a totes les àrees de Catalunya i ha estat agafada aleatòriament. Així
doncs, es pot concloure que els percentatges de la mostra de cada província comparats amb
els percentatges de la població de cada província són força similars.

8.3.2. Anàlisi sectorial de les dades

Seguint amb l’anàlisi descriptiva de les dades, ara es planteja un estudi comparatiu entre el
nombre d’empreses de la població i el nombre d’empreses de la mostra de cadascun dels
nou sectors que conformen la indústria agroalimentària. Així doncs, es determina la
distribució percentual d’empreses de la indústria agroalimentària de cadascun dels nou
sectors que formen aquesta indústria.

Igual que en l’anàlisi anterior, l’objectiu d’aquesta anàlisi és poder observar si el nombre
d’empreses de la població i de la mostra a cada sector són semblants o no. És d’esperar que
els percentatges d’empreses de cada sector a la població i a la mostra siguin similars per a
que es pugui considerar que la mostra és representativa de la població, també a aquest

Taula  8.4. Distribució d’empreses de la indústria alimentària
segons les quatre províncies de Catalunya.
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nivell. Així doncs, a la taula 8.5 es pot observar el nombre d’empreses que conformen la
població i la mostra, respectivament, a cada sector i el percentatge que representen del total.

Sector Població % de població Mostra % de mostra

151 242 28,84% 20 29,41%

152 33 3,93% 4 5,88%

153 25 2,98% 4 5,88%

154 19 2,26% 1 1,47%

155 27 3,22% 2 2,94%

156 16 1,91% 3 4,41%

157 58 6,91% 4 5,88%

158 340 40,52% 22 32,35%

159 79 9,42% 8 11,76%

TOTAL 839 100,00% 68 100,00%

A la taula 8.5 s’observa que els dos sectors que representen una fracció més important de la
indústria agroalimentària són el 158 (fabricació d’altres productes alimentaris) i el 151
(indústries càrnies). La resta de sectors són bastant més petits en volum i representen un
percentatge força més baix. Pel que fa a la mostra, s’observa que els percentatges de cada
sector són semblants als percentatges de la població.

8.3.3. Anàlisi de les valoracions obtingudes

Després d’haver realitzat el procediment descrit a l’apartat 8.2, es disposa per a cada
empresa de la mostra d’una valoració global per a la gestió del coneixement, una valoració

Taula  8.5. Distribució d’empreses de la indústria alimentària
segons els nou sectors.
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global per a la innovació i una valoració global per a les TIC. Llavors, per a aquestes
valoracions globals es realitza una anàlisi descriptiva i en la figura següent es mostren els
resultats obtinguts.

Variable             N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE Mean
VGC                 68     3,5007     3,6823     3,5395     0,6092     0,0739
VIN                 68     3,1998     3,3889     3,2186     0,6901     0,0837
VTIC                68     3,8229     3,8750     3,8474     0,5676     0,0688

Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3
VGC             1,4115     4,7865     3,2240     3,8516
VIN             1,5333     4,7667     2,6500     3,6778
VTIC            1,4167     5,0000     3,5521     4,2083

S’observa que els resultats són bastant semblants en les tres valoracions. Però, per a
cadascuna d’aquestes valoracions es planteja si les mitjanes de cadascuna de les tres
valoracions globals són significativament diferents o no depenent del sector o del nombre de
treballadors de l’empresa.

8.4. Comparació de mitjanes per a trobar diferències
significatives

Per a comparar més de dos mitjanes s’utilitza la tècnica estadística anomenada “anàlisi de la
variabilitat”. L’objectiu del mètode d’anàlisi de la variabilitat és comparar mitjanes i aquest
estudi es pot realitzar mitjançant el programa Minitab. En primer lloc, cal comprovar el
compliment de les hipòtesis en que es basa la validesa del mètode. Les hipòtesis a
considerar són les següents:

- Les mostres de les mitjanes que es desitja comparar són mostres aleatòries simples
de les corresponents poblacions. Aquesta hipòtesi es compleix en aquest estudi.

- Independència de les poblacions. Les diferents poblacions que es poden considerar
en les anàlisis d’aquest projecte compleixen aquesta condició.

Fig  8.1. Resultats de l’anàlisi descriptiva de les valoracions
globals en GC, innovació i TIC
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- Les poblacions de les quals provenen cadascuna de les mostres són normals,
encara que aquest requisit és poc crític i certes desviacions respecte a la normalitat
no afecten a la validesa del mètode. Les valoracions que s’estableixen en aquest
estudi estan afectades per varis factors i l’estadística indica que les variables que
estan determinades per molts factors acostumen a seguir una llei normal.

- Les poblacions de les quals provenen les mostres tenen totes la mateixa variabilitat.
Per a comprovar-ho es fa el test d’igualtat de variances i resulta que en aquesta
anàlisi també es compleix aquest fet.

En la comparació de les mitjanes de diferents conjunts de dades es tracta de determinar si la
diferència que presenten les mitjanes de dos mostres és indicativa d’una diferència entre les
mitjanes de la població o si, simplement, pot ser atribuïda al atzar.

Es considera com a hipòtesi nul·la (H0) que totes les mitjanes que es comparen són iguals i
com a hipòtesi alternativa (H1) que alguna/es de les mitjanes és significativament diferents a
les altres. En principi es considera com a certa la hipòtesi nul·la però en alguns casos es pot
determinar amb una probabilitat d’error molt baixa que la hipòtesi nul·la no és certa i, llavors,
s’accepta la hipòtesi alternativa.

En la realització de l’anàlisi, mitjançant el programa informàtic Minitab, s’obté el p-valor que
indica la probabilitat d’error en rebutjar la hipòtesi d’igualtat de mitjanes de la població per a
acceptar la hipòtesi alternativa que indica que no són iguals. Així doncs, en els següents
subapartats es realitza la comparació de les mitjanes per a diferents situacions.

8.4.1. Comparació de les mitjanes de la valoració de la gestió del
coneixement, la innovació i les TIC depenent del nombre de treballadors

Es realitza la comparació de les mitjanes corresponents a la valoració global de la gestió del
coneixement per a tres casos diferents: empreses que tenen entre 20 i 49 treballadors,
empreses que tenen entre 50 i 100 treballadors i empreses que tenen entre 101 i 250
treballadors. Tot seguit es realitza el mateix estudi per a la valoració global de la innovació i la
valoració global de les TIC. Els resultats obtinguts són els que es mostren a les figures
següents.
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Analysis of Variance
Source     DF        SS        MS        F        P
Factor      2     0,169     0,085     0,22    0,801
Error      65    24,697     0,380
Total      67    24,866
                                   Individual 95% CIs For Mean
                                   Based on Pooled StDev
Level       N      Mean     StDev  --+---------+---------+---------+----
VGC (1)    49    3,5317    0,6178                (-----*-----)
VGC (2)    12    3,4262    0,5906      (-----------*-----------)
VGC (3)     7    3,4115    0,6506  (---------------*--------------)
                                   --+---------+---------+---------+----
Pooled StDev =   0,6164            3,00      3,30      3,60      3,90

S’observa que el p-valor és del 80,1%, per tant, no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. Així
doncs, la valoració global de la gestió del coneixement no presenta diferències significatives
depenent del nombre de treballadors de l’empresa.

Analysis of Variance
Source     DF        SS        MS        F        P
Factor      2     0,026     0,013     0,03    0,974
Error      65    31,886     0,491
Total      67    31,912
                                   Individual 95% CIs For Mean
                                   Based on Pooled StDev
Level       N      Mean     StDev  ---+---------+---------+---------+---
IN (1)     49    3,2075    0,7210               (------*------)
IN (2)     12    3,2019    0,6980        (-------------*------------)
IN (3)      7    3,1429    0,5124  (-----------------*----------------)
                                   ---+---------+---------+---------+---
Pooled StDev =   0,7004             2,70      3,00      3,30      3,60

S’observa que en aquest cas el p-valor és del 97,4% i aquest fet indica que no es pot
rebutjar la hipòtesi nul·la. Així doncs, les mitjanes de la valoració global de la innovació

Fig  8.2. Resultats de l’anàlisi de comparació de mitjanes en la
valoració de la GC depenent del nombre de treballadors
de l’empresa

Fig  8.3. Resultats de l’anàlisi de comparació de mitjanes en la
valoració de la innovació depenent del nombre de
treballadors de l’empresa
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tampoc presenten diferències significatives depenent del nombre de treballadors de
l’empresa.

Analysis of Variance
Source     DF        SS        MS        F        P
Factor      2     0,443     0,221     0,68    0,510
Error      65    21,145     0,325
Total      67    21,588
                                   Individual 95% CIs For Mean
                                   Based on Pooled StDev
Level       N      Mean     StDev  ---------+---------+---------+-------
TIC (1)    49    3,8461    0,5823              (----*-----)
TIC (2)    12    3,6597    0,5050  (----------*----------)
TIC (3)     7    3,9405    0,5867        (-------------*--------------)
                                   ---------+---------+---------+-------
Pooled StDev =   0,5704                   3,60      3,90      4,20

Finalment, en la comparació de les mitjanes per a la valoració global de les TIC s’obté un p-
valor del 51,0% i, per tant, no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. Així doncs, la valoració global
de les TIC tampoc presenta diferències significatives depenent del nombre de treballadors de
l’empresa.

8.4.2. Comparació de les mitjanes de la valoració de la gestió del
coneixement, la innovació i les TIC depenent del sector

En aquest subapartat es segueix el mateix procediment que en el subapartat 8.4.1. En
aquest cas, però, s’analitza si les possibles diferències significatives entre les mitjanes
depenen del sector. Tal com s’ha explicat a l’apartat 7.2, la indústria agroalimentària es pot
dividir en nou sectors. Però, degut a que alguns d’aquests sectors són molt més petits que
d’altres, per a fer aquesta anàlisi s’han agrupat alguns d’aquests sectors. Així doncs, per a
realitzar l’anàlisi de comparació de les mitjanes es consideren cinc grups:

a) Un primer grup està format pel sector 151 (indústries càrnies).

b) Un segon grup està format pels sectors 152 (elaboració i conservació de peix i
productes a base de peix), 153 (preparació i conservació de fruites i hortalisses), 154

Fig  8.4. Resultats de l’anàlisi de comparació de mitjanes en la
valoració de les TIC depenent del nombre de treballadors
de l’empresa
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(fabricació de greixos i olis animals i vegetals), 155 (indústries làcties) i 156 (fabricació
de productes de la molineria, midons i prodcutes amilacies).

c) Un tercer grup està format pel sector 157 (fabricació de productes per a l’alimentació
animal).

d) Un quart grup està format pel sector 158 (fabricació d’altres productes alimentaris).

e) Un cinquè grup està format pel sector 159 (elaboració de begudes).

A continuació, es realitza la comparació de les mitjanes corresponents a la valoració global
de la gestió del coneixement de cadascun dels cinc grups anteriors. Tot seguit es realitza el
mateix estudi per a la valoració global de la innovació i la valoració global de les TIC. Els
resultats obtinguts són els que es mostren a les figures següents.

Analysis of Variance
Source     DF        SS        MS        F        P
Factor      4     0,639     0,160     0,42    0,797
Error      63    24,227     0,385
Total      67    24,866
                                   Individual 95% CIs For Mean
                                   Based on Pooled StDev
Level       N      Mean     StDev  -----+---------+---------+---------+-
VGC (a)    20    3,4398    0,4815      (------*------)
VGC (b)    14    3,3936    0,6653    (-------*-------)
VGC (c)     4    3,7096    0,3311    (---------------*--------------)
VGC (d)    22    3,6001    0,6833          (------*------)
VGC (e)     8    3,4622    0,7499   (----------*----------)
                                   -----+---------+---------+---------+-
Pooled StDev =   0,6201               3,20      3,60      4,00      4,40

En la comparació de les mitjanes de la valoració de la gestió del coneixement depenent del
sector específic al que pertanyen s’observa que s’obté un p-valor del 79,7% i aquest fet
comporta que no es pugui rebutjar la hipòtesi nul·la. Així doncs, les mitjanes de la valoració
global de la gestió del coneixement no presenten diferències significatives depenent del
sector de l’empresa.

Fig  8.5. Resultats de l’anàlisi de comparació de mitjanes en la
valoració de la gestió del coneixement depenent del
sector de l’empresa
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Analysis of Variance
Source     DF        SS        MS        F        P
Factor      4     1,800     0,450     0,94    0,446
Error      63    30,112     0,478
Total      67    31,912
                                   Individual 95% CIs For Mean
                                   Based on Pooled StDev
Level       N      Mean     StDev  -------+---------+---------+---------
IN (a)     20    3,0061    0,7005      (-------*-------)
IN (b)     14    3,1341    0,6975        (--------*---------)
IN (c)      4    3,2444    0,7211   (----------------*----------------)
IN (d)     22    3,2965    0,6338              (------*-------)
IN (e)      8    3,5111    0,7989               (-----------*-----------)
                                   -------+---------+---------+---------
Pooled StDev =   0,6914                 2,80      3,20      3,60

S’observa a la figura 8.6 que el p-valor que s’obté és del 44,6%, el qual és massa elevat per
a rebutjar la hipòtesi nul·la. Així doncs, les mitjanes de la valoració global de la innovació no
presenten diferències significatives depenent sector de l’empresa.

Analysis of Variance
Source     DF        SS        MS        F        P
Factor      4     2,002     0,500     1,61    0,183
Error      63    19,586     0,311
Total      67    21,588
                                   Individual 95% CIs For Mean
                                   Based on Pooled StDev
Level       N      Mean     StDev  -------+---------+---------+---------
TIC (a)    20    4,0500    0,3644                  (------*------)
TIC (b)    14    3,8690    0,5206           (--------*-------)
TIC (c)     4    3,8125    0,4520  (---------------*---------------)
TIC (d)    22    3,6250    0,6967      (------*-----)
TIC (e)     8    3,7240    0,6248    (----------*-----------)
                                   -------+---------+---------+---------
Pooled StDev =   0,5576                 3,50      3,85      4,20

Fig  8.7. Resultats de l’anàlisi de comparació de mitjanes en la
valoració de les TIC depenent del sector de l’empresa

Fig  8.6. Resultats de l’anàlisi de comparació de mitjanes en la
valoració de la innovació depenent del sector de
l’empresa
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Finalment, en el cas de les mitjanes relatives a la valoració de les TIC segons els sectors que
s’han considerat, s’obté un p-valor del 18,3%. Així doncs, les mitjanes de la valoració global
de les TIC no presenten diferències significatives depenent sector de l’empresa.

En resum, en totes les anàlisis realitzades en aquest apartat han determinat que no
existeixen diferències significatives, ni depenent del nombre de treballadors ni del sector de
l’empresa, en les diferents mitjanes de la valoració de la gestió del coneixement. Tampoc en
les mitjanes de la valoració de la innovació i tampoc en el cas de la valoració de les TIC.
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9. Determinació dels models

Per a determinar els models que poden ser d’interès i per analitzar les regressions simples i
múltiples que a continuació es presenten s’ha utilitzat el programa informàtic Minitab. La
metodologia de treball ha estat la següent: després de determinar les variables intermèdies i
finals seguint el mètode descrit al capítol 8, s’ha introduït les dades al programa Minitab i
mitjançant aquest software s’ha determinat algunes regressions lineals.

9.1. Explicació estadística dels resultats que s’obtenen amb el
software utilitzat

En la realització de les regressions s’obté la informació següent:

- L’equació de regressió.

- La desviació tipus, la t-student i el p-valor de cada variable del model.

- La desviació tipus, el coeficient de determinació i el coeficient de determinació ajustat
de la regressió.

- Suma de quadrats de la part explicada per la regressió i suma de quadrats de la part
residual, les sumes de quadrats mitjanes, la F-Snedecor i el p-valor de la regressió.

- Les observacions inusuals ja sigui perquè tenen un residu estàndard gran o perquè
es tracta d’un valor amb una influència gran.

La relació vertadera de la variable resposta amb qualsevol de les variables explicatives es
mesura pel pendent desconegut β de la població i aquest es pot calcular mitjançant el
pendent b de la mostra. Llavors, per una mostra donada, es calcula el valor de b per a cada
variable i s’obté així l’equació de regressió. També cal tenir en compte que l’equació de
regressió té un valor què és una constant i no afecta a cap variable explicativa. Així doncs,
les equacions de regressió tenen la forma següent:

Y = b0 + b1·X1 + b2·X2 + ... + bn·Xn                                                                       (eq. 9.1)

El valor de β és un valor fixat, en canvi, el valor de b varia aleatòriament depenent de la
mostra fluctuant al voltant del valor β i seguint una distribució aproximadament normal. Al
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calcular-se el valor de b, per una mostra donada, també es calcula el valor de la desviació
estàndard o error estàndard (EE) del coeficient. Llavors, per a cada coeficient β, la fórmula
per a estimar-lo amb un interval de confiança del 95% és la següent:

β = b ± t0,025·EE                                                                                                   (eq. 9.2)

El valor de la t-Student és el quocient entre el valor estimat del coeficient per aquella mostra
(b) i el valor de la desviació estàndard o error estàndard del coeficient (EE). Així doncs, el
valor de la t-Student es calcula segons l’expressió següent:

EE
bt =                                                                                                                (eq. 9.3)

Llavors, a partir d’aquest valor de la t-Student, segons les taules de la t-Student es pot
determinar el p-valor què és l’àrea de cua de la distribució. El programa Minitab dóna aquests
valors per a cada variable. Per a que una variable pugui ser considerada com a significativa
en el model ha de tenir un p-valor suficientment reduït i en aquesta anàlisi s’ha considerat
que el p-valor de les variables dels models ha de ser inferior a 0,05.

La variable resposta és una variable que pot prendre diferents valors segons de l’observació
de la qual es tracti i hi ha un valor què és la mitjana dels valors de la variable resposta.
Llavors, per a cada observació, la diferència del valor de la variable resposta d’aquella
observació en concret i el valor mitjà de la variable resposta és pot separar en dues parts:
d’una banda, hi ha una part que està explicada per la recta de regressió i, d’altra banda, hi ha
una altra part residual què no està explicada per la regressió. El programa Minitab dóna,
d’una banda, la suma de quadrats de les parts explicades per la regressió (SQT) i, d’altra
banda, la suma de quadrats de les parts residuals (SQR).

Una regressió serà més bona quan la suma de quadrats de les parts residuals (SQR) sigui el
més petita possible. Així doncs, una mesura d’aquest aspecte és de molt interès per a
determinar el grau en què la regressió explica la realitat. Aquest fet és mesurat pel coeficient
de determinació de la regressió que es calcula segons la següent expressió:

SQSQ
SQ

R
RT

T

+
=2                                                                                             (eq. 9.4)

En resum, el coeficient de determinació mesura la proporció de la variabilitat de la variable
dependent respecte a la seva mitjana què és explicada per la regressió. En el cas de les
regressions múltiples, aquest coeficient ha de ser corregit perquè en alguns casos pot ser
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més elevat del que realment hauria de ser. Per tant, en les regressions múltiples es calcula el
coeficient de determinació ajustat.

A partir dels valors de SQT, SQR i dels graus de llibertat de la regressió, es calcula el valor de
la F-Snedecor i llavors, mitjançant les taules corresponents, s’obté el p-valor de la regressió.
Aquest valor també s’ha considerat que ha de ser inferior a 0,05 perquè la regressió pugui
ser considerada com una regressió estadísticament significativa. El programa Minitab també
dóna tots aquests resultats de la regressió.

Finalment, el programa Minitab també indica els valors que afecten d’alguna manera
important a la regressió. D’una banda, s’indica les observacions de la mostra que tenen un
residu estàndard gran i, d’altra banda, s’indica les observacions que, tot i no tenir un residu
estàndard molt gran, han tingut una influència important sobre la recta de regressió final.

Així doncs, mitjançant l’aplicació d’aquests conceptes estadístics, consultats en el llibre de
Wonnacott i Wonnacott de introducció a la estadística, en els següents apartats es
determinaran alguns models.

9.2. Anàlisi de la innovació en funció de la gestió del
coneixement i les TIC

En primer lloc, es fan les regressions simples corresponents per explicar VIN en funció de
VGC, VIN en funció de VTIC i VGC en funció de VTIC per a observar si existeixen algunes
possibles relacions entre aquestes valoracions. A l’annex C es mostren aquestes regressions
simples.

En aquestes primeres regressions simples s’observa que la relació més significativa és entre
les variables innovació i gestió del coneixement. En la regressió de la innovació en funció de
la gestió del coneixement, el coeficient de determinació és el 32,3%, el qual és un valor
acceptable degut a la naturalesa i les característiques de les dades d’estudi.

Pel que fa a les altres dos regressions s’observa que les relacions són molt inferiors. D’una
banda, en el cas de la variable innovació en funció de les TIC, el coeficient de determinació
és tan sols el 9,2%. D’altra banda, en el cas de la variable gestió del coneixement en funció
de les TIC, el coeficient de determinació és el 6,5%. En els dos casos, el coeficient de
determinació ajustat és massa baix per a poder justificar alguna relació entre aquestes
variables.
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Llavors, després d’analitzar aquestes primeres regressions simples, es planteja el següent
estudi: fer una regressió múltiple on la variable resposta és la innovació (VIN) la qual
s’explica en funció de la gestió del coneixement (VGC) i les tecnologies de la informació i les
comunicacions (VTIC).  El model que es pretén establir és el següent:

L’equació d’aquesta regressió és la següent:

VIN = 0,287 + 0,598*VGC + 0,214*VTIC                                                             (eq. 9.5)

En aquesta equació de regressió s’observa que el coeficient de la variable de valoració de
les TIC és molt inferior respecte el coeficient de la variable de valoració de la gestió del
coneixement. Aquest fet ja indica que la gestió del coneixement té una influència més
significativa que les TIC per a determinar el grau de innovació que es desenvolupa a les
empreses d’estudi.

A continuació es mostra els resultats obtinguts, mitjançant el programa Minitab, al realitzar la
regressió múltiple.

Fig.  9.1. Esquema del model que explica la innovació a partir de la
gestió del coneixement i les TIC
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The regression equation is
VIN = 0,287 + 0,598 VGC + 0,214 VTIC

Predictor        Coef     SE Coef          T        P
Constant       0,2872      0,5405       0,53    0,597
VGC            0,5980      0,1169       5,11    0,000
VTIC           0,2143      0,1255       1,71    0,092

S = 0,5597      R-Sq = 36,2%     R-Sq(adj) = 34,2%

Analysis of Variance

Source            DF          SS          MS         F        P
Regression         2     11,5497      5,7749     18,43    0,000
Residual Error    65     20,3620      0,3133
Total             67     31,9117

Source       DF      Seq SS
VGC           1     10,6363
VTIC          1      0,9134

Unusual Observations
Obs        VGC        VIN         Fit      SE Fit    Residual    St Resid
 17       1,41     1,5333      1,4348      0,3378      0,0985        0,22 X
 65       3,65     1,5556      3,3188      0,0710     -1,7632       -3,18R
 66       1,78     2,8889      2,0189      0,2075      0,8700        1,67 X
 67       4,79     3,9556      3,7567      0,2305      0,1989        0,39 X

S’observa que el coeficient de determinació ajustat de la qual és el 34,2%. Així doncs, aquest
fet indica que les TIC no contribueixen gaire en explicar la variable innovació ja que en les
regressions simples anteriors ja s’havia aconseguit explicar la variable innovació amb un
coeficient de determinació del 32,3% a partir, només, de la variable explicativa gestió del
coneixement.

A més, en aquesta regressió múltiple s’aprecia a la variable explicativa TIC li correspon un p-
valor del 9,2% i aquest valor es pot considerar que és força elevat. Si s’agafés com a valor
llindar d’aquest indicador el 5% ja que aquest valor llindar és molt utilitzat, la variable TIC ja
no seria considerada per a realitzar aquesta regressió múltiple.

També s’ha efectuat l’anàlisi dels residus, el qual es mostra a l’annex E.1. Aquesta anàlisi
indica que els residus no segueixen cap patró i es poden aproximar segons la llei normal, per
tant, la regressió és correcta.

Així doncs, segons aquesta primera anàlisi es conclou que el grau de gestió del coneixement
té un efecte sobre el grau de innovació a les empreses petites i mitjanes de la indústria
agroalimentaria a Catalunya. En canvi, aquestes regressions també indiquen que les TIC

Fig.  9.2. Regressió que explica la valoració de la innovació en
funció de la valoració de la GC i la valoració de les TIC.
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tenen un efecte molt baix tan en la gestió del coneixement com en la innovació de les
empreses objecte d’estudi.

9.3. Anàlisi de la innovació en funció de les activitats per a la
gestió del coneixement

A l’apartat 9.2 s’ha determinat que la gestió del coneixement té una certa incidència en el
camp de la innovació de les petites i mitjanes empreses de la indústria agroalimentària de
Catalunya. Ara, s’aprofundeix més en el tema i s’esbrina quines activitats, en concret, de
creació i gestió del coneixement són més importants o més influents en el camp de la
innovació.

A l’apartat 4.3 es defineixen les activitats per a la gestió del coneixement que són les
següents: socialització (els treballadors comparteixen experiències i idees de manera que el
coneixement tàcit individual es transforma en coneixement tàcit col·lectiu), exteriorització (el
coneixement tàcit col·lectiu es transforma en coneixement explícit), combinació (intercanvi de
coneixement explícit el qual es pot efectuar mitjançant diferents vies com, per exemple,
documents, correus electrònics, informes, etc.) i interiorització (el coneixement explícit
col·lectiu es transforma en coneixement tàcit individual).

Llavors, seguint amb l’anàlisi estadística, es determina quines de les activitats anteriors tenen
una major influència en la innovació. Per a fer-ho es realitza les regressions simples
corresponents per a veure la correlació entre la variable innovació i les variables intermèdies
corresponents a cadascuna de les activitats de creació i gestió del coneixement per separat.
A l’annex D es mostren aquestes regressions simples.

A la taula següent es mostra el coeficient de determinació de cadascuna d’aquestes
regressions simples ja que mitjançant aquest coeficient es pot observar si la realització de
cadascuna d’aquestes activitats per separat té alguna influència significativa o no en el grau
de innovació que realitzen les empreses d’estudi. Aquests resultats, com ja s’ha explicat
anteriorment, també es poden observar a l’annex D on es mostren les regressions simples
en la seva totalitat.
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Activitat per a la gestió del coneixement Coeficient de determinació ajustat

Activitats de socialització 1,5%

Activitats d’exteriorització 29,6%

Activitats de combinació 28,6%

Activitats d’interiorització 12,4%

A la taula 9.1 es pot observar que les activitats que realment influeixen en l’àmbit de la
innovació són les activitats d’exteriorització i de combinació. En canvi, les activitats de
socialització i d’interiorització tenen una influència molt més petita. Així doncs, el model que
es pretén establir és el següent:

Taula  9.1. Coeficient de determinació ajustat de cada activitat per
a la creació i gestió del coneixement

Fig.  9.3. Esquema del model que explica la innovació a partir de les
activitats d’exteriorització i les activitats de combinació
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De fet, a l’apartat 5.1 s’ha explicat com altres estudis demostren que les TIC tenen una
contribució molt poc important en les activitats de socialització i interiorització i, en canvi,
poden fer una aportació més important en les activitats d’exteriorització i combinació, en
sentit general. Doncs, les regressions simples que s’han efectuat demostren que, en aquest
cas, també són les activitats d’exteriorització i combinació les que més influeixen en l’àrea de
innovació.

Llavors, es fa la regressió múltiple següent: la variable resposta seria la innovació (VIN) en
funció de les variables explicatives intermèdies referents a les activitats d’exteriorització
(GC3.2) i a les activitats de combinació (GC3.3). Es realitza aquesta regressió múltiple degut
a que són aquestes dues activitats per a la creació i gestió del coneixement les que més
aporten a l’hora d’explicar el grau de innovació de les empreses. L’equació d’aquesta
regressió és la següent:

IN = 0,614 + 0,381*GC3.2 + 0,383*GC3.3                                                           (eq. 9.6)

A continuació es mostra els resultats obtinguts, mitjançant el programa Minitab, al realitzar la
regressió múltiple.
The regression equation is
VIN = 0,614 + 0,381 GC3.2 + 0,383 GC3.3

Predictor        Coef     SE Coef          T        P
Constant       0,6142      0,4008       1,53    0,130
GC3.2          0,3807      0,1147       3,32    0,001
GC3.3          0,3834      0,1217       3,15    0,002

S = 0,5435      R-Sq = 39,8%     R-Sq(adj) = 38,0%

Analysis of Variance

Source            DF          SS          MS         F        P
Regression         2     12,7109      6,3554     21,51    0,000
Residual Error    65     19,2009      0,2954
Total             67     31,9117

Source       DF      Seq SS
GC3.2         1      9,7797
GC3.3         1      2,9312

Unusual Observations
Obs      GC3.2        VIN         Fit      SE Fit    Residual    St Resid
  2       4,00     4,7667      3,5745      0,0940      1,1921        2,23R
 17       1,83     1,5333      1,7434      0,2336     -0,2101       -0,43 X
 49       1,50     2,2889      2,3354      0,2503     -0,0465       -0,10 X
 65       3,50     1,5556      3,0488      0,0704     -1,4932       -2,77R

Fig  9.4. Regressió que explica la valoració de la innovació en
funció de la valoració de les activitats d’exteriorització i
les activitats de combinació que es realitzen
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El coeficient de determinació ajustat d’aquesta regressió és el 38,0%. El p-valor per ambdues
variables és suficientment baix i el p-valor de la regressió és el 0,000%. A l’annex E.2 s’inclou
l’anàlisi dels residus el qual indica que els residus no segueixen cap patró i es poden
aproximar a una llei normal, per tant, la regressió és correcta.

En resum, les activitats d’exteriorització i combinació afecten significativament en el camp de
la innovació, a diferencia de les activitats de socialització i interiorització.

9.4. Anàlisi dels factors que influeixen en la innovació

Després d’analitzar els models dels apartats 9.2 i 9.3, ara es pretén analitzar la variable de
valoració de la innovació en funció de diferents factors relacionats amb la gestió del
coneixement i les tecnologies de la informació i les comunicacions. Així doncs, la variable
resposta en aquest cas és també la valoració de la innovació (VIN) i les possibles variables
explicatives són les següents:

- Valoració de les actituds en gestió del coneixement (GC2).

- Valoració de les activitats de socialització (GC3.1).

- Valoració de les activitats d’exteriorització (GC3.2).

- Valoració de les activitats de combinació (GC3.3).

- Valoració de les activitats d’interiorització (GC3.4).

- Valoració de l’opinió respecte de les TIC (TIC1).

- Valoració de l’actitud respecte de les TIC (TIC2).

- Valoració de la inversió feta en TIC (TIC3).

- Valoració de l’ús de les TIC (TIC4).

Per a esbrinar quines d’aquestes variables són significatives i han d’aparèixer a la regressió
múltiple és poden utilitzar diferents estratègies. Una d’elles podria ser escollir sempre la
regressió múltiple que tingui un coeficient de determinació més elevat però, segons aquesta
estratègia, sempre se seleccionaria com a millor equació de regressió aquella que contingui
totes les variables explicatives.
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En aquest projecte s’utilitzen els dos mètodes següents: en primer lloc, s’aplicarà el mètode
de la Cp de Mallows i, després, s’utilitzarà el mètode de la regressió pas a pas. Quan s’han
determinat les variables explicatives que són significatives es realitza la regressió
corresponent.

9.4.1. Aplicació del mètode de la Cp de Mallows

Mallows proposa com a criteri de selecció, minimitzar l’estadístic Cp. S’aplica aquest mètode,
utilitzant el programa Minitab, amb les variables explicatives citades i s’obté el resultat que es
mostra a la figura següent.

Response is IN

                                                  G G G G
                                                  C C C C T T T T
                                                G 3 3 3 3 I I I I
                                                C . . . . C C C C
Vars   R-Sq    R-Sq(adj)        C-p         S   2 1 2 3 4 1 2 3 4

   1   30,6         29,6       18,7   0,57908       X
   1   29,6         28,6       19,9   0,58328         X
   2   39,8         38,0        9,7   0,54351       X X
   2   38,3         36,4       11,6   0,55030   X     X

3   44,5         41,9        6,2   0,52598       X X   X
   3   43,3         40,6        7,7   0,53192   X   X X

4   47,0         43,6        5,2   0,51827   X   X X   X
   4   46,1         42,7        6,3   0,52254       X X   X     X
   5   48,3         44,1        5,7   0,51607   X   X X   X     X
   5   48,1         43,9        5,9   0,51694   X X   X X X
   6   49,8         44,9        5,8   0,51237   X X X X X X
   6   49,3         44,3        6,5   0,51499   X X   X X X     X
   7   50,9         45,2        6,5   0,51080   X X X X X X     X
   7   50,0         44,2        7,6   0,51562   X X X X X X   X
   8   51,3         44,7        8,1   0,51319   X X X X X X X   X
   8   51,2         44,6        8,2   0,51371   X X X X X X   X X
   9   51,4         43,8       10,0   0,51731   X X X X X X X X X

A partir d’aquest resultat s’observa que si l’objectiu és minimitzar l’estadístic Cp, llavors la
millor regressió múltiple està formada per les variables explicatives GC2 (Valoració de les
actituds en gestió del coneixement), GC3.2 (Valoració de les activitats de exteriorització),
GC3.3 (Valoració de les activitats de combinació) i TIC1 (Valoració de l’opinió respecte de les
TIC). Aquesta regressió tindria un coeficient de determinació ajustat del 43,6%.

Fig.  9.5. Resultat d’aplicar el mètode de la Cp de Mallows
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Aquest mètode obté l’equació òptima però presenta dos inconvenients importants: d’una
banda, hi ha el problema de la colinealitat i, d’altra banda, el nombre de variables explicatives
creix ràpidament. És a dir, amb l’aplicació d’aquest mètode es podria introduir en el model
variables que expliquen el mateix, és a dir, alguna o algunes de les variables explicatives que
apareixen en el model podrien tenir un p-valor massa elevat.

9.4.2. Aplicació del mètode de regressió pas a pas

La idea bàsica del mètode de regressió pas a pas és la introducció seqüencial de les
variables explicatives una a una fins a trobar una equació correcta o satisfactòria. Per a
aplicar aquest mètode existeixen tres algoritmes diferents: selecció cap endavant, eliminació
cap endarrera i selecció cap endavant amb possible eliminació de variables del model. En
aquest projecte s’utilitza el mètode de selecció cap endavant amb possible eliminació de
variables del model, el qual es basa en que les variables poden entrar o sortir d’una en una a
cada pas.

El mètode de regressió pas a pas assegura que totes les variables que finalment queden en
el model expliquen una part de la variable resposta i que el p-valor de cadascuna d’elles és
inferior a un valor fixat. Aquest valor es pot escollir segons l’exigència que es demani. El
mètode es basa en que van entrant en el model les variables que expliquin més o aportin
més a la regressió essent el seu p-valor inferior a un valor fixat anomenat “Alpha-to-Enter” i
van sortint del model les variables que en algun moment el seu p-valor sigui superior a un
valor fixat anomenat “Alpha-to-Remove”. Aplicant aquest mètode s’obté el resultat següent:

Step          1        2        3
Constant     1,1263   0,6142  -0,1315

GC3.2          0,57     0,38     0,37
T-Value        5,40     3,32     3,36
P-Value       0,000    0,001    0,001

GC3.3                   0,38     0,40
T-Value                 3,15     3,38
P-Value                0,002    0,001

TIC1                            0,178
T-Value                          2,32
P-Value                         0,023

S             0,579    0,544    0,526
R-Sq          30,65    39,83    44,52
R-Sq(adj)     29,60    37,98    41,91
C-p            18,7      9,7      6,2

Fig.  9.6. Resultat d’aplicar el mètode de la regressió pas a pas
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En aquesta anàlisi s’ha considerat una certa exigència i s’ha determinat que el valor de
l’”Alpha-to-Enter” i l’”Alpha-to-Remove” és 0,05. Es considera que aquest valor ja és suficient
per a que totes les variables que quedin el model siguin significatives.

S’observa que a l’haver demanat més exigència en el model pel que fa a no acceptar que hi
hagi variables explicatives en el model amb un p-valor superior a 0,05, provoca que
l’aplicació d’aquest mètode indiqui que les variables que són explicatives de la innovació són
només les següents: valoració de les activitats d’exteriorització, valoració de les activitats de
combinació i valoració de l’opinió respecte de les TIC.

9.4.3. Regressió que explica la innovació en funció de les activitats
d’exteriorització i combinació i de l’opinió respecte les TIC

Finalment, a partir dels resultats dels subapartat anteriors, el model que és pretén establir és
el següent:

Fig.  9.7. Esquema del model que explica la innovació a partir de les
activitats d’exteriorització, les activitats de combinació i
l’opinió respecte de les TIC
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Així doncs, a continuació es realitza la regressió múltiple que explica, com a variable
resposta, la valoració del grau d’innovació de les empreses en funció de les variables
explicatives següents: valoració de les activitats d’exteriorització, valoració de les activitats de
combinació i valoració de l’opinió respecte de les TIC. L’equació d’aquesta regressió és la
següent:

VIN = -0,132 + 0,373*GC3.2 + 0,398*GC3.3 + 0,178*TIC1                                  (eq. 9.7)

Tot seguit, es mostra els resultats que s’han obtingut amb el programa Minitab al realitzar
aquesta regressió múltiple.

The regression equation is
VIN = - 0,132 + 0,373 GC3.2 + 0,398 GC3.3 + 0,178 TIC1

Predictor        Coef     SE Coef          T        P
Constant      -0,1315      0,5034      -0,26    0,795
GC3.2          0,3733      0,1111       3,36    0,001
GC3.3          0,3982      0,1180       3,38    0,001
TIC1          0,17772     0,07645       2,32    0,023

S = 0,5260      R-Sq = 44,5%     R-Sq(adj) = 41,9%

Analysis of Variance

Source            DF          SS          MS         F        P
Regression         3     14,2057      4,7352     17,12    0,000
Residual Error    64     17,7060      0,2767
Total             67     31,9117

Source       DF      Seq SS
GC3.2         1      9,7797
GC3.3         1      2,9312
TIC1          1      1,4949

Unusual Observations
Obs      GC3.2        VIN         Fit      SE Fit    Residual    St Resid
 17       1,83     1,5333      1,1786      0,3319      0,3547        0,87 X
 49       1,50     2,2889      2,1563      0,2542      0,1326        0,29 X
 65       3,50     1,5556      3,0308      0,0686     -1,4752       -2,83R
 67       5,00     3,9556      3,7545      0,2898      0,2011        0,46 X

En l’equació de la regressió (eq. 9.7) es pot observar que el terme independent és negatiu,
però aquest fet no té cap efecte rellevant. S’observa que els tres coeficients de les variables
explicatives són tots positius i aquest aspecte indica que les tres variables explicatives

Fig  9.5. Regressió que explica la valoració de la innovació en
funció de la valoració de les activitats d’exteriorització, les
activitats de combinació i l’opinió sobre les TIC
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contribueixen positivament a augmentar la variable resposta. És a dir, quan més alta sigui la
valoració de les activitats d’exteriorització o la valoració de les activitats de combinació o la
valoració de l’opinió respecte de les TIC, més alta serà la valoració sobre el grau de la
innovació desenvolupada a les petites i mitjanes empreses de la indústria agroalimentària a
Catalunya.

El coeficient de determinació ajustat d’aquesta regressió és el 41,9%. El p-valor per les tres
variables explicatives és suficientment baix i el p-valor de la regressió és el 0,000%. A l’annex
E.3 s’inclou l’anàlisi dels residus el qual indica que els residus no segueixen cap patró i es
poden aproximar a una llei normal, per tant, la regressió és correcta.

Cal tenir en compte que per a realitzar aquest estudi s’han utilitzat unes dades que s’han
obtingut mitjançant uns qüestionaris que han contestat persones dels departaments de
innovació i de qualitat de les empreses consultades. La majoria de preguntes són valoracions
sobre aspectes de les seves respectives empreses i, per tant, les respostes han estat
subjectives i depenen de molts factors. Degut a aquesta particularitat de les dades que s’han
utilitzat per a fer l’anàlisi estadística, era d’esperar que no s’hagin obtingut unes correlacions
molt bones. És a dir, per causa de la naturalesa de les dades, és normal que els coeficients
de determinació dels models no siguin molt elevats. En estudis d’aquest tipus es poden
considerar acceptables uns coeficients de determinació com els que es presenten en aquest
projecte.
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10. Estudis estadístics complementaris

A més de la determinació dels models estadístics que s’han pogut obtenir a partir de les
dades recollides a 68 empreses de la indústria agroalimentària de Catalunya, es poden
realitzar algunes altres anàlisis. Així doncs, a continuació es presenten alguns estudis
complementaris sobre el tema d’aquest projecte.

10.1. Causes per les quals en algunes empreses no s’implanta
un programa de gestió del coneixement

Ja s’ha explicat al llarg d’aquest projecte que la creació i la gestió del coneixement són molt
importants i, fins i tot, podria considerar-se com un aspecte imprescindible per a la
competitivitat de la majoria de les empreses en el segle XXI. Així doncs, és normal que les
empreses, darrerament, mostrin més interès per aquests temes i els valorin més.

Tot i així, hi ha empreses en les quals els nivells de gestió de coneixement que realitzen són
molt baixos. Llavors resulta interessant investigar quines són les causes que porten a
algunes empreses a no implantar cap programa de gestió del coneixement. Les causes més
importants que podrien provocar el fet que algunes empreses no implantin un programa per
a la gestió del coneixement són les següents:

1.- No es té la seguretat de beneficis potencials.

2.- Mai s’ha sentit a parlar de gestió del coneixement.

3.- Resistència del personal.

4.- Falta de temps.

5.- No s’entén el què és la gestió del coneixement.

6.- Falta de recursos financers.

7.- Falta d’interès.

8.- Falta de necessitat.

9.- Falta d’ajuda per part de l’alta direcció.
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10.- Falta d’eines i tecnologies.

Aquestes són deu possibles causes per les quals no s’implanta un programa de gestió del
coneixement a les empreses analitzades, tot i que, evidentment, n’hi podria haver d’altres. A
les empreses consultades, s’ha preguntat sobre aquest tema per a poder determinar quines
són les causes més importants que provoquen aquest fet.

Mitjançant el diagrama de Pareto es poden detectar les causes que tenen més rellevància
aplicant el principi de Pareto, el qual indica que hi ha moltes causes sense importància
enfront altres causes amb molta incidència. Aquest tipus de gràfica és molt útil ja que permet
identificar visualment les causes que són molt importants i, per tant, a les que s’ha de prestar
més atenció i d’aquesta manera poder fer front al problema coneixent quines són les seves
causes principals.

A partir de les respostes als qüestionaris que s’ha proporcionat a les empreses consultades,
s’obtenen uns resultats que es mostren en el diagrama de Pareto següent.

Fig  10.1. Diagrama de Pareto de les causes per la no implantació
d’un programa per a la gestió del coneixement
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En el diagrama de la figura 10.1 es pot observar que les causes que provoquen la no
implantació d’un programa per a la gestió del coneixement poden classificar-se en tres grups.

En un primer grup només hi hauria la causa referent a la falta de temps que es dóna en el
18,2% dels casos. Aquesta seria la causa més freqüent i, per tant, més important. En un
segon grup hi hauria tot un conjunt de causes que es donen al voltant del 10% dels casos.
Les causes que formen aquest segon grup són les següents: falta de recursos financers,
falta d’ajuda per part de l’alta direcció, no tenir la seguretat de beneficis potencials, no haver
sentit a parlar de la gestió del coneixement, falta d’interès i falta de necessitat. Finalment, en
un tercer grup hi hauria la resta de causes, les quals són molt menys importants.

10.2. Anàlisi de les valoracions sobre innovació, GC i TIC
mitjançant taules de contingència

A més de l’anàlisi estadística realitzada en el capítol anterior per a determinar alguns models,
per a observar les relacions entre les valoracions de la innovació, la gestió del coneixement i
les tecnologies de la informació i les comunicacions, per a complementar aquest estudi és
pot utilitzar les taules de contingència.

Aquest tipus d’anàlisis es realitza en altres estudis semblants a aquest i permet observar
d’una forma més intuïtiva algunes possibles relacions entre les dues variables que s’analitzen
simultàniament. A continuació es realitza l’anàlisi de les tres taules de contingència següents:

- Innovació i gestió del coneixement.

- Innovació i tecnologies de la informació i les comunicacions.

- Gestió del coneixement i tecnologies de la informació i les comunicacions.

10.2.1. Taula de contingència de la innovació i la gestió del coneixement

En aquesta primera taula de contingència és representa a les files el grau de innovació de
les empreses i a les columnes el grau de gestió de coneixement. Tant el grau de innovació
com el grau de gestió de coneixement es mesuren en dos nivells: baix (quan la valoració és
inferior a 3,5) i alt (quan la valoració és superior o igual a 3,5).
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Al realitzar el recompte d’empreses que es troben en cada cas possible, s’obté la taula
següent:

<3,5 >=3,5 Total

<3,5 21 19 40

>=3,5 5 23 28

Total 26 42 68

En aquesta taula es pot observar que existeix una certa relació entre el grau de gestió del
coneixement que realitzen les empreses i el nivell de innovació que tenen. S’observa que,
d’una banda, 21 de les 68 empreses consultades tenen un nivell baix tant de gestió del
coneixement com de innovació i, d’altra banda 23 de les 68 empreses consultades tenen un
nivell alt tant de gestió del coneixement com de innovació. Degut a que els valors que
apareixen a la diagonal de la taula de contingència són més elevats que els altres, es pot
considerar que existeix una relació entre el grau de gestió del coneixement i el grau de
innovació a les empreses.

Pel que fa a la resta d’empreses, n’hi ha més que tenen un grau de gestió del coneixement
alt i un nivell de innovació baix que el cas contrari (és a dir, que tinguin un grau de gestió del
coneixement baix i un grau de innovació alt). Per tant, a partir d’aquesta informació es pot
concloure que la gestió del coneixement és un element necessari per a poder desenvolupar
les tasques de innovació d’una forma adequada. Aquest fet es reflexa en que només 5 de
les 68 empreses consultades tenen un nivell de gestió del coneixement baix i un nivell de
innovació elevat.

Aquests resultats són coherents amb el que indiquen altres autors, com Nonaka i Takeuchi
(1995) que indiquen que la innovació contínua de l’empresa dependrà en gran mesura del
nou coneixement que sigui capaç de crear. Aquests aspectes han estat comentats en el
capítol 6 d’aquest projecte. Així doncs, a la taula 10.1 es fa palès aquest fet: la gestió del

Taula  10.1. Taula de contingència de la innovació i la gestió del
coneixement



Influència de la gestió del coneixement i de les tecnologies de la informació
en la innovació de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de Catalunya Pàg. 77

coneixement és un aspecte molt important i necessari per a que les empreses puguin
innovar.

10.2.2. Taula de contingència de la innovació i les TIC

A continuació, es presenta una taula de contingència seguint el mateix mètode que en el cas
anterior. En aquesta taula es representa a les files la valoració del grau de innovació de les
empreses consultades i a les columnes la valoració de les TIC que s’utilitzen a cada
empresa.

Com a la taula anterior, tant el grau de innovació com la valoració de les TIC es valora en dos
nivells: baix (quan la valoració és inferior a 3,5) i alt (quan la valoració és igual o superior a
3,5).

Al realitzar aquesta anàlisi s’obté la taula següent:

<3,5 >=3,5 Total

<3,5 11 29 40

>=3,5 3 25 28

Total 14 54 68

En aquesta taula no es pot observar una relació evident entre aquestes dues variables ja
que hi ha moltes empreses, concretament 29 de les 68 consultades, que valoren les TIC al
nivell alt i, en canvi, la innovació que realitzen la valoren en el nivell baix. Però, un fet que
destaca en aquesta taula és que només 3 de les 68 empreses consultades valoren les TIC al
nivell baix i la valoració que realitzen la valoren en el nivell alt.

Així doncs, mitjançant l’anàlisi de la taula 10.2 es pot concloure que la majoria d’empreses
que valoren les TIC en el nivell baix també tenen un grau de innovació baix, però les
empreses que valoren les TIC en el nivell alt poden tenir un nivell de innovació alt o baix i no
es pot establir una relació clara entre les dues variables. És a dir, el fet de tenir un nivell

Taula  10.2. Taula de contingència de la innovació i les TIC
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elevat de la variable que valora les TIC no significa que l’empresa sigui innovadora o que
tingui un nivell elevat de la variable que valora la innovació.

10.2.3. Taula de contingència de la gestió del coneixement i les TIC

Finalment, es realitza una taula de contingència anàloga a les anteriors però, en aquest cas,
es compara el grau de gestió del coneixement i la valoració de les TIC. En aquest cas es
representa a les files el grau de gestió del coneixement i a les columnes la valoració de les
TIC.

Igual que en les taules de contingència realitzades en els subapartats anteriors, s’utilitza dos
nivells de valoració: baix (quan la valoració és inferior a 3,5) i alt (quan la valoració és igual o
superior a 3,5).

La taula següent mostra el resultat d’aquesta anàlisi.

<3,5 >=3,5 Total

<3,5 7 19 26

>=3,5 7 35 42

Total 14 54 68

En aquest cas, com a la taula 10.2, s’observa que quasi totes les empreses valoren d’una
forma alta la variable referent a les TIC ja que 54 de les 68 empreses tenen una valoració
igual o superior a 3,5. D’aquestes empreses, també la majoria tenen un grau de gestió del
coneixement elevat.

Mitjançant l’anàlisi d’aquesta taula, però, no es pot determinar que existeixi cap relació entre
la variable de valoració de la gestió del coneixement i la variable de valoració de les TIC.

Taula  10.3. Taula de contingència de la gestió del coneixement i
les TIC
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10.2.4. Comentari dels resultats de les taules de contingència

En resum, a partir de les taules de 10.1, 10.2 i 10.3 s’observa que les empreses consultades
valoren d’una forma alta la variable referent a les TIC i a la gestió del coneixement, en canvi,
valoren d’una forma baixa la variable referent a la innovació.

Un dels fets més destacats és que es pot considerar que la majoria d’empreses que tenen
una gestió del coneixement elevada també tenen un grau de innovació elevat i també
s’observa clarament que les empreses que tenen una gestió del coneixement baixa també
tenen un grau de innovació baix.

Aquest fet ratifica els aspectes exposats en el capítol 6 sobre la relació directa entre la
creació i la gestió del coneixement i el grau de innovació desenvolupat a les empreses. Ja
s’ha comentat anteriorment que la creació i la gestió del coneixement és un pas previ
necessari per a poder realitzar un procés de innovació adequat. Aquest fet també es mostra
a la figura 6.1.

També en els models que s’han determinat en el capítol 9 s’indica que existeix una certa
relació entre la gestió del coneixement que es realitza i el posterior grau de innovació de les
empreses. En aquests anàlisis estadístics s’ha determinat que els aspectes de creació i la
gestió del coneixement que més afecten són les activitats d’exteriorització i les activitats de
combinació. Així doncs, els resultats obtinguts en aquestes de contingència ratifiquen la
importància de la gestió del coneixement en el grau de innovació realitzat a les empreses.

10.3. Anàlisi de l’ús de les TIC per a les activitats de GC

En aquest darrer anàlisi es pretén determinar quines són les tecnologies de la informació i les
comunicacions (TIC) s’utilitzen més per a cadascuna de les activitats del cicle de creació del
coneixement proposat per Nonaka i Takeuchi (1995).

S’ha explicat al capítol 4 que segons el model proposat per Nonaka i Takeuchi (1995), el
procés de creació i gestió del coneixement es pot dividir en quatre etapes: socialització,
exteriorització, combinació i interiorització. En aquest projecte s’ha demostrat que les
activitats relatives a algunes d’aquestes quatre etapes influeixen en el grau de innovació de
les empreses i, per tant, són molt importants.

Per a poder realitzar les activitats per a la gestió del coneixement d’una forma correcta i
adequada és molt important fer un bon ús de les tecnologies de la informació i les
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comunicacions disponibles en el mercat, les quals poden contribuir significativament a la
realització de les activitats d’alguna de les etapes de la creació i gestió del coneixement.

L’objectiu d’aquest apartat del projecte és identificar, mitjançant les dades obtingudes de les
empreses consultades en la realització d’aquest estudi, quines són les TIC que més
s’utilitzen per a fer les diferents activitats que conformen el procés de creació i gestió del
coneixement.

Així doncs, s’ha preguntat a les empreses consultades sobre les TIC que utilitzen per a
cadascun dels tipus d’activitats per a la creació i gestió del coneixement. Per a fer aquest
estudi s’han considerat les següents TIC: mòbil, ordenador, internet, xarxa local, correu
electrònic, pàgines web, fòrums, EDI i altres.

Les activitats per a la gestió del coneixement que s’han considerat en el qüestionari que s’ha
proporcionat a les empreses són les següents:

- Activitat 1: Observació, ja sigui del comportament dels clients, de les activitats dels
experts de la pròpia empresa i/o de les activitats i processos dels competidors.

- Activitat 2: Experimentació i/o simulació de processos o productes.

- Activitat 3: Diàleg creatiu i intercanvi d’idees a tots els nivells de l’empresa.

- Activitat 4: Elaboració de manuals, documents i best practices de productes i
processos.

- Activitat 5: Actualització constant de bases de dades de productes i processos.

- Activitat 6: Diàleg i la seva corresponent documentació amb elements de l’entorn
(clients, competidors, proveïdors, etc).

- Activitat 7: Educació i entrenament formals amb cursos, ja sigui proporcionat per
personal de la mateixa empresa o per agents externs a l’empresa (universitats,
centres tecnològics, congressos, seminaris, etc.)

- Activitat 8: Accés a informació especialitzada mitjançant revistes, manuals, llibres,
fòrums, etc.

- Activitat 9: Publicació de informació interna de l’empresa per als treballadors i per al
públic en general.

A partir de dels qüestionaris complimentats dels quals es disposa per a fer aquest estudi,
s’ha comptabilitzat el nombre d’empreses que utilitzen una determinada TIC per a fer una
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determinada activitat de la GC. Llavors, a partir d’aquestes dades es mostra, per a cada TIC,
si s’utilitza més per a una determinada activitat o una altra. Aquest fet es mostra mitjançant
una taula de percentatges en que per a cada TIC es calcula els percentatges en que s’utilitza
per a cada activitat de la GC.

La taula següent mostra, per a cada TIC analitzada, de tots els usos que es fa de la TIC quin
percentatge de vegades es fa servir per a cadascuna de les activitats possibles.

Act. 1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 Act. 9

Mòbil 19,3% 7,6% 19,9% 1,7% 2,2% 23,9% 4,5% 0,6% 4,7%

Ordinador 17,2% 34,8% 21,1% 47,1% 38,7% 18,8% 30,7% 19,3% 21,9%

Internet 15,1% 10,6% 9,0% 11,6% 16,8% 14,1% 22,7% 28,6% 14,1%

Xarxa local 14,6% 18,2% 15,1% 17,4% 26,3% 8,5% 12,5% 13,7% 21,9%

Correu elec. 18,8% 18,2% 25,3% 15,7% 13,1% 23,5% 19,3% 21,7% 21,9%

Pàgina web 6,3% 4,5% 3,6% 3,3% 0,7% 4,2% 2,3% 11,2% 12,5%

Fòrums 2,1% 1,5% 4,2% 0,8% 0,7% 3,3% 6,8% 4,3% 3,1%

EDI 6,8% 3,0% 1,8% 2,5% 1,5% 3,3% 0,0% 0,6% 0,0%

Altres 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,1% 0,0% 0,0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Taula  10.4. Percentatges que indiquen, per a cada activitat
considerada per a la GC, l’ús que es fa de cada TIC
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Per exemple, a la taula 10.4 s’observa que per a realitzar l’activitat 1 s’utilitza el mòbil en un
19,3% dels casos, l’ordenador en un 17,2% del casos, internet en un 15,1% dels casos, i així
successivament. A partir d’aquesta informació es pot concloure que cada TIC pot ser útil per
a realitzar unes determinades activitats però no per a unes altres. Llavors, es pot determinar
que algunes TIC poden ser fonamentals per al desenvolupament i la realització de certes
activitats per a la GC.

Llavors, seguint el model de Nonaka i Takeuchi (1995), les activitats per a la creació i la
gestió del coneixement es poden agrupar en quatre tipus: activitats de socialització, activitats
d’exteriorització, activitats de combinació i activitats de interiorització. Per tant, cadascuna de
les nou activitats anteriors pertany a una etapa concreta del procés de creació i gestió del
coneixement.

A continuació es classifica cadascuna de les activitats anteriors en una etapa determinada
del model de creació i gestió del coneixement analitzat:

- L’activitat 1 es considera una activitat de socialització ja que es transfereix un
coneixement tàcit, el qual continuarà sent coneixement tàcit.

- L’activitat 2 es considera una activitat de interiorització ja que s’aprèn fent els
experiments i/o les simulacions.

- L’activitat 3 es considera una activitat de socialització ja que es passa de
coneixement tàcit individual a coneixement tàcit col·lectiu.

- L’activitat 4 es considera una activitat d’exteriorització ja que s’intenta documentar el
coneixement, és a dir, es pretén transformar un coneixement tàcit en coneixement
explícit.

- L’activitat 5 es considera una activitat d’exteriorització ja que es tracta d’una activitat
semblant a l’anterior perquè es passa dades, informacions i coneixements en una
documentació explícita.

- L’activitat 6 es considera una activitat d’exteriorització perquè es transforma
coneixement tàcit procedent de diàlegs a coneixement explícit en forma de
documents.

- L’activitat 7 es considera una activitat de interiorització perquè es tracta que les
persones adquireixin i aprenguin un cert coneixement.

- L’activitat 8 es considera una activitat de combinació perquè només es basa en
coneixement explícit.
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- L’activitat 9 es considera una activitat de combinació perquè es transforma un
coneixement explícit a un altre coneixement explícit per a que pugui ser entès millor
per als treballadors i el públic en general.

A continuació, per a cada TIC analitzada, es calcula per a quin tipus d’activitats del procés de
creació i gestió del coneixement s’utilitza més. Els resultats obtinguts es mostren a la taula
següent.

Activitats de
socialització

Activitats
d’exteriorització

Activitats de
combinació

Activitats de
interiorització

Mòbil 19,6% 9,3% 2,7% 6,1%

Ordinador 19,1% 34,9% 20,6% 32,8%

Internet 12,1% 14,1% 21,3% 16,7%

Xarxa local 14,8% 17,4% 17,8% 15,3%

Correu electrònic 22,0% 17,4% 21,8% 18,8%

Pàgines web 4,9% 2,8% 11,8% 3,4%

Fòrums 3,2% 1,6% 3,7% 4,2%

EDI 4,3% 2,4% 0,3% 1,5%

Altres 0,0% 0,2% 0,0% 1,3%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Així doncs, per a cada etapa del procés de creació i gestió del coneixement es coneix la
distribució percentual d’ús de les diferents tecnologies de la informació i comunicació
analitzades. A partir d’aquesta informació es pot determinar quines TIC són més importants
per a una determinada empresa depenent del tipus d’activitat per a la GC que es pretengui
potenciar. La taula 10.5 mostra que per a cadascuna de les etapes de creació i gestió del

Taula  10.5. Percentatges que indiquen, per a cada etapa del
procés de creació de GC, l’ús que es fa de cada TIC
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coneixement s’utilitza amb una certa freqüència unes tecnologies de la informació i
comunicació determinades.

A continuació, es representa en uns gràfics les freqüències en que s’utilitza cada TIC
analitzada per a realitzar cadascuna de les etapes del model de Nonaka i Takeuchi (1995)
per a la creació i gestió del coneixement.

10.3.1. Ús de les TIC per a les activitats de socialització

A partir de la informació de la taula 10.5 s’estudia quines són les TIC més importants i que
més s’utilitzen en les activitats de socialització. Al gràfic següent es representa la freqüència
en que s’utilitza cada TIC com ajuda a la realització de les activitats de socialització.

Ús de les TIC per a les activitats de socialització
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Altres

En aquest gràfic s’observa que la tecnologia de la informació i comunicació més utilitzada per
a desenvolupar les activitats de socialització és el correu electrònic. El mòbil i l’ordinador
també són les dues tecnologies següents més utilitzades per a realitzar aquest tipus
d’activitats.

Fig.  10.2. Gràfic de freqüències de l’ús de les TIC per a les
activitats de socialització
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Ja s’ha comentat en el capítol 5 d’aquest projecte que les TIC, en general, no s’utilitzen gaire
per a realitzar les activitats de socialització degut a que en aquest tipus d’activitats es tracta
de que les persones exposin el seu coneixement tàcit  per a que sigui transformat a un
coneixement tàcit col·lectiu. Tot i així, també es fa ús, en certs casos, de les tecnologies de la
informació i les comunicacions i en la figura 10.2 es mostra que les tecnologies que més
s’utilitzen són el correu electrònic, el mòbil i l’ordinador.

Aquest fet és lògic ja que es tracta de proporcionar coneixement tàcit d’una persona o d’un
conjunt de persones a una altra persona o conjunt de persones i, per tant, el correu
electrònic, el mòbil i l’ordinador poden contribuir-hi.

10.3.2. Ús de les TIC per a les activitats d’exteriorització

En aquest cas, també, a partir de la informació de la taula 10.5 s’estudia quines són les TIC
més importants i que més s’utilitzen per a la realització de les activitats d’exteriorització. Al
gràfic següent es representa la freqüència en que s’utilitza cada TIC per a dur a terme les
activitats d’exteriorització.

Ús de les TIC per a les activitats d'exteriorització
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Fig.  10.3. Gràfic de freqüències de l’ús de les TIC per a les
activitats d’exteriorització
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En aquest gràfic s’observa que per a la realització de les activitats d’exteriorització, la TIC
que més s’utilitza, amb molta diferència respecte de les altres, és l’ordinador ja que, segons
les dades que s’han obtingut de les empreses consultades, aquesta tecnologia s’utilitza en
quasi el 35% de les activitats corresponents a aquesta etapa del procés de creació i gestió
del coneixement. Altres tecnologies que també s’utilitzen són el correu electrònic, la xarxa
local i internet.

La literatura consultada indica que per a les activitats d’exteriorització, les TIC poden ser més
útils que per a les activitats anteriors i, per tant, en aquesta etapa del procés de creació i
gestió del coneixement les TIC poden tenir un paper més destacat.

10.3.3. Ús de les TIC per a les activitats de combinació

En aquest subapartat, seguint el mateix procediment que en els anteriors, també mitjançant
la informació de la taula 10.5 s’estudia quines són les TIC més importants i que més
s’utilitzen per a la realització de les activitats de combinació. Al gràfic següent es representa
la freqüència en que s’utilitza cada TIC per a dur a terme les activitats de combinació.

Ús de les TIC per a les activitats de combinació
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En el gràfic de la figura 10.4 s’observa que per a les activitats de combinació hi ha quatre
tecnologies de la informació i les comunicacions que són les que més s’utilitzen. Aquestes

Fig.  10.4. Gràfic de freqüències de l’ús de les TIC per a les
activitats de combinació
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són les següents: correu electrònic, internet, ordinador i xarxa local. Així doncs, en aquest
cas no hi ha cap tecnologia que el seu ús destaqui molt per sobre de les altres, com en el
cas anterior.

La literatura que s’ha revisat indica que per a les activitats de combinació, a l’igual que per a
les activitats d’exteriorització, les TIC tenen un paper molt important i poden esdevenir
fonamentals per a tenir èxit en la realització d’aquestes activitats per a la creació i la gestió
del coneixement.

10.3.4. Ús de les TIC per a les activitats de interiorització

Finalment, es segueix el mateix procediment que en els subapartats anteriors i a partir de la
informació de la taula 10.5 s’estudia quines són les TIC més importants i que més s’utilitzen
per a la realització de les activitats de interiorització. Al gràfic següent es representa la
freqüència en que s’utilitza cada TIC per a dur a terme les activitats de interiorització.

Ús de les TIC per a les activitats de interiorització
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En el gràfic 10.5 s’observa que per a la realització de les activitats de interiorització destaca
l’ús de l’ordinador ja que aquest s’utilitza en més del 32% de les activitats d’aquest tipus.
Amb uns percentatges d’ús d’entre el 15% i el 20% es troben el correu electrònic, internet i la
xarxa local.

Fig.  10.5. Gràfic de freqüències de l’ús de les TIC per a les
activitats de interiorització
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Com ja s’ha explicat al capítol 5, per a realitzar les activitats de interiorització no s’utilitzen
gaire les TIC degut a que aquest tipus d’activitats es basen en que les persones realitzin un
aprenentatge, és a dir, que els treballadors comprenguin el coneixement explícit que està a
la seva disposició.
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Conclusions

En aquest projecte s’ha investigat sobre la possible influència de la creació i la gestió del
coneixement i les tecnologies de la informació i les comunicacions en el camp de la innovació
que es realitza en les petites i mitjanes empreses de la indústria agroalimentària a Catalunya.

A continuació s’exposaran unes conclusions de forma general ja que les conclusions
concretes a cada anàlisis ja s’han anat exposant al llarg de la memòria en cadascun dels
apartats.

La literatura que s’ha revisat ja indica que les TIC són útils per a realitzar algunes de les
activitats del procés de creació i gestió del coneixement. Pel que fa a la innovació, Nonaka i
Takeuchi indiquen que la gestió del coneixement és fonamental per a realitzar amb èxit els
processos de innovació i poder aconseguir un avantatge competitiu.

En els diferents anàlisis que s’han fet en aquest projecte es demostra que algunes de les
activitats que les empreses realitzen per a la creació i la gestió del coneixement tenen una
influència significativa en el grau de innovació. És a dir, per a poder desenvolupar les
activitats de innovació que les empreses han d’efectuar constantment per tal d’adaptar-se als
continus canvis que es presenten en el mercat és necessari disposar de coneixement per tal
de poder fer front amb èxit a les necessitats i les expectatives dels clients.

Concretament, s’ha demostrat que de les activitats del model de Nonaka i Takeuchi (1995)
per a la creació i la gestió del coneixement, les que més influeixen en la innovació són les
activitats d’exteriorització i les de combinació. En general, es demostra que els factors que
més influeixen en el grau de innovació de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de
Catalunya són: valoració de les activitats d’exteriorització, valoració de les activitats de
combinació i valoració de l’opinió respecte de les TIC. Amb aquestes tres variables
explicatives s’ha establert un model que explica més del 40% de la variable explicada: la
valoració global de la innovació.

Una anàlisi posterior, mitjançant taules de contingència, també demostra la importància de la
gestió del coneixement en la innovació que realitzen les empreses de la indústria
agroalimentària a Catalunya. De fet, es demostra que les empreses que valoren el procés de
gestió del coneixement que realitzen d’una forma baixa, després no poden tenir una
valoració de la innovació alta. Així doncs, es confirma el que Nonaka i Takeuchi ja indiquen:
la innovació contínua de l’empresa dependrà en gran mesura del nou coneixement que
l’empresa sigui capaç de crear.
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Tot i així, hi ha empreses que obtenen una valoració baixa del grau de gestió del
coneixement que realitzen i aquest fet és degut, principalment, a la falta de temps. Altres
factors importants que provoquen que no s’implanti un programa per a la GC són: falta de
recursos financers, falta d’ajuda per part de l’alta direcció, no tenir la seguretat de beneficis
potencials, no haver sentit a parlar de la gestió del coneixement, falta d’interès i falta de
necessitat.

Finalment, s’ha analitzat quines són les TIC que més s’utilitzen per a realitzar cadascuna de
les activitats del procés de creació i gestió del coneixement: socialització, exteriorització,
combinació i interiorització. En general, les TIC que més s’utilitzen són el mòbil, l’ordinador,
internet, la xarxa local i el correu electrònic.

En resum, les empreses necessiten innovar tant els seus productes com els seus processos
per a poder continuar sent competitives en un entorn que canvia constantment, per tant, la
innovació ha esdevingut un element imprescindible per a les empreses. La gestió del
coneixement és fonamental per a realitzar el procés de innovació amb èxit i, concretament,
les activitats d’exteriorització i les de combinació són les que més influeixen. També es
demostra que les TIC tenen una influència menys significativa en el camp de la innovació de
les petites i mitjanes empreses de la indústria agroalimentària a Catalunya.
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Pressupost

Es pot considerar que totes les tasques realitzades per a fer aquest projecte es podrien
agrupar en els quatre grups següents: revisió de la literatura, treball de camp, anàlisi
estadística i redacció. Llavors, mitjançant les hores invertides en cada conjunt de tasques i el
preu de l’hora es determina el cost d’aquest projecte.

h € / h €

Revisió de la literatura 75 12 900

Treball de camp 100 8 800

Anàlisi estadística 50 15 750

Redacció 75 12 900

Despeses per al treball de camp 250

Total 3.600

Així doncs, el cost d’aquest projecte és de 3.600 euros.
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Impacte ambiental i social

L’impacte ambiental i social d’aquest projecte no presenta una especial rellevància degut a
les seves característiques, però és possible que, en el futur, una correcta gestió del
coneixement i una adequada innovació, tant dels productes com sobretot dels processos,
contribueixi a augmentar l’eficiència dels recursos utilitzats a les petites i mitjanes empreses
de la indústria agroalimentària.

Aquest projecte pot contribuir a que les empreses siguin més innovadores i facin una millor
gestió del coneixement i aquest fet pot aportar alguns beneficis tant a les empreses com a la
societat en general, des del punt de vista ambiental i social. La innovació i el bon ús de la
informació han d’aportar millores a les empreses i aquestes millores han de contribuir
positivament en l’impacte ambiental i en la societat.
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