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RESUM 

 

En el present Projecte s’ha desenvolupat un Quadre de Comandament Intregral plenament 

adaptat a les singularitats d’una empresa tèxtil real, i se n’ha dissenyat la implantació per tal 

que aquesta eina de gestió sigui plenament aplicable en un període de temps curt, tot 

complint amb una recomanació de la darrera auditoria de la norma UNE-EN ISO 9001:2000  

En el context actual les metodologies tradicionals de mesura de l’actuació de l’empresa ja 

no són vàlides, perquè la globalització i el desenvolupament tecnològic i social han creat un 

entorn molt dinàmic i competitiu on l’èxit ja no es basa en la producció en massa, sinó en 

l’aprofitament dels béns intangibles de l’empresa. El Quadre de Comandament Integral 

substitueix la comptabilitat financera com a eina actual de mesura de l’actuació de 

l’empresa capaç de seguir la pista i gestionar l’ús d’aquests béns intangibles. 

Tot usant la metodologia de Kaplan i Norton, al llarg d’aquesta memòria es repassen les 

quatre Perspectives des de les quals cal mirar una Unitat de Negoci i que permeten 

articular-ne l’estratègia: la Perspectiva Financera, on es contempla com mesurar els 

resultats econòmics de l’empresa; la Perspectiva del Client, que permet establir els 

objectius que cal complir per a tenir clients satisfets i rendibles; la Perspectiva del Procés 

Intern, que ens ajuda a determinar quins són els processos en els quals la Unitat de Negoci 

ha d’excel·lir per a satisfer els seus clients; i la Perspectiva de la Formació i el Creixement, 

que ens diu quins buits cal omplir per a que la nostra organització tingui les capacitats 

necessàries per a assolir tots els objectius esmentats. 

Un cop desenvolupat el Quadre de Comandament, passem a dissenyar la seva 

implementació en el si de la Unitat de Negoci, tot determinant, per a cada indicador, qui en 

serà el responsable, quines accions caldrà dur a terme i quins seran els fluxos d’informació 

que hauran d’existir. 

D’aquesta manera assentem les bases per a que l’empresa disposi, en un futur molt 

proper, d’una eina de gestió extremadament útil. 
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1. PREFACI 

 

1.1. ORIGEN DEL PROJECTE 

Aquest projecte neix de la voluntat del Grup Empresarial on s’ha dut a terme de posar en 

marxa les recomanacions efectuades en ocasió de la darrera auditoria de la norma UNE-

EN ISO 9001:2000. 

El Grup està composat per tres societats orientades a la fabricació de no-teixits, cadascuna 

de les quals té uns trets distintius que expliquen la seva separació de les altres. El projecte 

s’ha centrat en una unitat de negoci d’una d’aquestes societats, a la qual s’ha donat un nom 

fictici per tal de garantir-ne la confidencialitat.  

Aquesta unitat de negoci fabrica un tipus de producte molt demandat per la industria de 

l’automòbil. Aquesta industria requereix als seus proveïdors una qualitat de servei i una 

traçabilitat molt elevades i per tant, els exigeix la certificació de que el seu Sistema de 

Gestió de la Qualitat compleix amb els estàndards fixats per AENOR i IQNet. 

Mantenir aquesta certificació representa per tant una necessitat estratègica ineludible per a 

la societat en qüestió. No obstant, el compliment de la norma no pot ser una meta en si 

mateixa, sinó el resultat d’una actuació i gestió excel·lents.  

Dins de les Oportunitats de Millora detectades a la darrera auditoria, la més interessant des 

d’un punt de vista estratègic i de gestió és la construcció d’un quadre de comandament que 

incorpori tots els indicadors emprats en la gestió de l’empresa. Si bé ja es disposa d’un 

nombre important d’indicadors, aquests són sovint massa genèrics o excessivament 

orientats a processos i no constitueixen, en l’actualitat, una eina útil.  

L’altíssim nivell d’exigència del sector de l’automòbil així com l’evolució cap a un entorn 

cada cop més competitiu fan que sigui necessària una eina que no es limiti a mesurar 

l’actuació de l’empresa únicament segons criteris financers, sinó que vagi més enllà i 

consideri també els actius intangibles de l’empresa que contribueixen a crear valor futur. 

Aquesta eina, a més, serà susceptible de ser modificada en el transcurs del temps per tal 

d’ajustar-se a un entorn molt dinàmic. 
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1.2. MOTIVACIÓ 

La motivació essencial que porta a desenvolupar aquest projecte és incrementar la 

competitivitat de CATISA, per tal de, no només garantir la seva continuïtat, sinó per 

convertir-la en un referent a nivell europeu,  tot millorant la posició global del Grup 

Empresarial. A més el projecte pot construir una metodologia adaptable en un futur a les 

altres societats del Grup. 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

2.1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte es construir i implantar a CATISA un Quadre de Comandament 

Integral, una eina que més que ser un simple compendi d’indicadors sobre processos i 

recursos crítics de l’organització, ha de contenir mesures que representin una sèrie 

d’objectius vinculats entre sí, consistents i derivats de l’estratègia de l’empresa. 

El Quadre ha de permetre mesurar l’actuació de l’empresa sense restringir-se a controlar 

els resultats financers. Al contrari, els ha de relacionar amb els processos, les capacitats i 

els recursos propis de la organització. 

A més, el projecte no s’ha limitar a la creació de l’eina sinó que també ha de preveure la 

seva implantació en el sí de l’organització. Així, caldrà que tingui una vessant més 

operacional i planificadora desenvolupada pensant en les especificitats de l’organització de 

CATISA. 

 

2.2. ABAST DEL PROJECTE 

El projecte es centra en una de les tres societats d’un Grup Empresarial dedicat a la 

fabricació de no-teixits, i més concretament en la unitat de producció de punxonats. 

Partint de l’estratègia empresarial d’aquesta unitat de negoci, seguirem la metodologia de 

Kaplan i Norton i ens mirarem l’organització des de quatre perspectives: financera, del 

client, del procés intern i de formació i creixement. En certa manera cadascuna d’aquestes 

perspectives es fonamenta en la següent. Per tant, les recorrerem de forma seqüencial fins 

a establir les relacions de causa-efecte que s’estableixin entre els indicadors dels resultats i 

els inductors d’aquests resultats. Així podrem dibuixar un Mapa Estratègic de la 

organització i podrem perfilar quines dinàmiques s’hi hauran d’introduir per tal d’implantar 

amb èxit el Quadre. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT DE NEGOCI 

 

3.1. EMMARCACIÓ DE LA UNITAT DE NEGOCI EN EL 

SECTOR 

3.1.1. GRUP EMPRESARIAL  

Ens trobem davant d’un Grup Empresarial format per tres societats centrades en la 

fabricació de feltres de llana i de no-teixits. Dues d’aquestes societats són de tipus familiar i 

amb un origen que es remunta al 1841, quan es va crear la primera empresa espanyola de 

fabricació de cintes de carda. La tercera societat és una joint-venture. Per mantenir la 

confidencialitat no usarem els noms reals de les empreses sinó que anomenarem LANISA i 

CATISA a les dues societats familiars, i VENTISA a la joint-venture. 

LANISA és fundada formalment el 1946 i comença a fabricar no-teixits als anys seixanta del 

segle passat, tot començant a competir als mercats internacionals a partir dels setanta. El 

1980 comença la fabricació de feltres de llana i actualment té un catàleg d’articles basat en 

feltres de colors, feltres industrials, peu de coll i productes amb aplicacions ortopèdiques i 

de decoració. 

CATISA és la societat que conté la unitat de negoci que ens ocupa, i per tant en parlarem 

amb més detall a continuació. De VENTISA només cal dir-ne que guarda força semblança 

amb CATISA en quan a articles fabricats. 

 

3.1.2. CATISA  

CATISA és la societat del grup que a partir del 1980 es fa càrrec de la producció de teles 

no-teixides. La planta de producció està localitzada a Catalunya i ocupa un espai físic de 

6500 m2. En l’actualitat l’empresa manté dues unitats de negoci: la de Punxonats i la de 

Mercaderies. 

Sembla convenient en aquest punt definir el concepte de tela no-teixida. Segons EDANA 

(European Diposables and Nonwoven Association) una tela no-teixida és una fulla o làmina 

fabricada a base de fibres, disposades direccionalment o a l’atzar, unides per fricció, i/o 

cohesió i/o adhesió. Queden exclosos per tant el paper i els productes que estiguin teixits, 
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tricotats, units per puntades o procediments similars encara que incorporin aglutinants i/o 

filaments d’unió o que hagin estat enfeltrats per processos humits. [Generalidades del 

Manual de la Calidad, 2003, p.2]  

Dins l’àmbit de la fabricació de teles no-teixides CATISA té definits els següents termes 

segons la tecnologia aplicada [Generalidades del Manual de la Calidad, 2003, p.3]  : 

• Feltre aglomerat, per la fabricació del qual s’usen aglutinants. 

• Feltre cosit. 

• Feltre punxonat, de la fabricació del qual s’ocupa la nostra unitat de negoci objectiu. 

 

3.1.3. LA UNITAT DE PUNXONATS 

La unitat estratègia de negoci (UEN) a la qual s’aplicarà el Quadre de Comandament 

Integral serà la unitat de punxonat de l’empresa CATISA. Recordem que una UEN es 

caracteritza per conduir les seves activitats a través de tota la cadena de valor: innovació, 

operacions, marketing, distribució, vendes i servei. Té els seus propis productes i clients, 

canals de marketing i de distribució, així com instal·lacions de producció. La unitat de 

punxonats té un compte de resultats diferent de l’altra UEN. 

El punxonat és una tècnica de fabricació de no-teixits basada en l’entrecreuament de fibres 

mitjançant l’acció d’agulles. La geometria, la disposició i el moviment ascendent i 

descendent de milers d’aquestes agulles fan que les fibres s’entrecreuin entre sí, tot 

constituint un no-teixit fàcilment modelable, esponjós i porós. Aquestes característiques 

converteixen els punxonats, entre d’altres aplicacions, en excel·lents sostres per a cotxes.  

La UEN té un total de 55 empleats,  dels quals 44 són treballadors de planta (compartits 

amb l’altra UEN de CATISA) i 11  són personal de I+D, control de qualitat, direcció i serveis. 

Es treballa en 3 torns de 8 hores entre setmana i en dos torns els caps de setmana. 

El 70% de les matèries primeres comprades per CATISA són consumides per la unitat de 

Punxonats i els treballadors de planta dediquen aproximadament el 87% de la seva 

capacitat de treball a aquesta unitat. I pel que fa als m2 fabricats, un 62% són de punxonat. 

La planta de producció està localitzada en un polígon industrial de la Catalunya central, en 

una nau veïna a d’altres que pertanyen a societats del grup. Actualment es disposa dels 

següents recursos màquina: dues línies de cardatge, un compactador de napes, una línia 

d’aplicació d’adhesiu en pols, una màquina de punxonat, una línia d’estampació i 
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impregnació i quatre màquines de repassat. Les línies  de cardatge s’abasteixen de 

matèries primeres procedents d’un magatzem situat a la mateixa nau. Igualment es disposa 

d’un magatzem per als lots ja fabricats. 

 

3.2. ESTRUCTURA DE L’EMPRESA 

En tractar-se d’una informació rellevant per al desenvolupament i la implantació del Quadre 

de Comandament però que pot resultar un tant ferragosa, l’estructura organitzativa de 

l’empresa i les responsabilitats de cada posició s’explicaran a l’annex E. 
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4. EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL 

 

4.1. EVOLUCIÓ DE LES METODOLOGIES DE MESURA DE 

L’ACTUACIÓ. 

En les dècades anteriors als anys 80, la comptabilitat de gestió s’havia desenvolupat en 

un entorn estable i amb una reduïda pressió competitiva, amb estructures jeràrquiques i 

centralitzades, productes amb cicle de vida llarg i amb uns costos constituïts bàsicament 

per la mà d’obra i les despeses de fabricació. L’èxit de la organització depenia de la seva 

habilitat per capturar els beneficis de les economies d’escala [Chandler, A.D., 1990]  i de 

gestionar els actius i passius financers. En aquest context els indicadors financers s’han 

mostrat extraordinàriament útils com a eines per al desenvolupament de les 

organitzacions i per al control del grau de compliment dels objectius. 

El canvi tecnològic, cultural i polític produït però, ha situat les empreses en entorns cada 

cop més globals i dinàmics on la competència és cada cop més intensa. Això ha 

comportat canvis en les organitzacions i en els seus sistemes de control: [ Kaplan i 

Norton, 2000, p. 16-19] 

• Els costos tradicionals han vist disminuïda la seva importància envers els costos 

indirectes (logística, comercialització...) 

• Productes amb cicle de vida més curt 

• Factors d’èxit lligats no només als baixos costos de producció sinó també a la 

satisfacció del client, la qualitat, la innovació, el termini d’entrega, etc. 

L’entorn de la era de la informació fa que l’èxit d’una empresa ja no depengui del seu 

encert en el disseny i l’explotació de la producció en massa, sinó de la seva habilitat en 

gestionar els actius intangibles (relacions sòlides i lleials amb els clients, introduir 

productes i serveis innovadors, etc). 

En aquest entorn competitiu la comptabilitat de gestió ja no és una eina de treball que per 

si sola permeti a l’empresa mesurar la seva actuació. Un èmfasi excessiu en la 

consecució i manteniment de resultats financers pot fer que les empreses inverteixin 

excessivament a curt terme i massa poc en la creació de valor a llarg terme, 
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especialment pel que fa a actius intangibles i intel·lectuals que generen un creixement 

futur.  

Les mesures financeres són inadequades per guiar les trajectòries de les organitzacions 

a través dels entorns competitius. Els hi falten indicadors que reflecteixin gran part del 

valor que ha estat creat o destruït pels directius en el període contable més recent. 

En aquest context cal explicar l’aparició de diferents marcs de treball, durant la dècada dels 

90, que complementaven els indicadors de medició dels resultats de l’actuació amb 

indicadors financers i no financers de factors clau. La més exitosa d’aquestes metodologies 

va ser el Quadre de Comandament Integral de Kaplan i Norton (Balanced Scorecard en 

anglès) que permet que les empreses puguin seguir la pista dels resultats financers, al 

mateix temps que observen els progressos en la formació d’aptituds i l’adquisició del béns 

intangibles que necessiten per a un creixement futur. 

 

4.2. L’ESSÈNCIA DEL QUADRE DE COMANDAMENT 

INTEGRAL 

El Quadre de Comandament Integral (QCI en endavant) ha de ser utilitzat com un sistema 

de gestió, de comunicació i de formació i no pas com un sistema de control. Permet 

articular la missió i l’estratègia de l’empresa en objectius i indicadors organitzats en quatre 

perspectives (financera, clients, procés intern, formació i creixement). No estem parlant 

d’un simple compendi d’indicadors sobre processos i recursos crítics de l’organització, sinó 

de múltiples mesures que representen una sèrie d’objectius vinculats entre sí, consistents i 

mútuament reforçants. 

Un QCI adequadament construït ha d’explicar la història de l’estratègia de la unitat de 

negoci. Ha d’identificar i fer que sigui explícita la seqüència d’hipòtesis respecte a les 

relacions causa-efecte , entre les mesures dels resultats (Eg.:ROCE) i els inductors de 

l’actuació d’aquests resultats (Eg.:fidelitat dels clients). 
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4.3. EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL COM UN 

MARC ESTRATÈGIC PER A L’ACCIÓ 

 

El QCI ha de [Kaplan i Norton, 2000, p.23-29] : 

• Clarificar i traduir la visió i l’estratègia de l’e mpresa : el procés de construcció 

d’un QCI clarifica els objectius estratègics i identifica els pocs inductors crítics 

d’aquells. Difícilment tots els alts executius d’una organització coincidiran inicialment 

en aquests objectius. 

• Comunicar i vincular els objectius i indicadors est ratègic a tota l’organització.  

També cal descompondre aquests indicadors estratègics d’alt nivell en mesures 

concretes a nivell operatiu. 

• Augmentar el feedback i la formació estratègica: el feedback d’informació és 

essencial no només per al control de les desviacions respecte als objectius sinó 

també per a revisar si l’estratègia plantejada segueix senti viable i d’èxit. 

• Permetre la planificació i l’establiment dels objec tius que transformaran la 

unitat. 

figura 4.1: El QCI com un marc estratègic per a l’acció. 
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4.4. LES QUATRE PERSPECTIVES 

El QCI es mira l’organització des de quatre perspectives i ho fa d’una manera seqüencial i 

estructurada. Cada perspectiva es recolza sobre la següent de manera que a mesura que 

anem avançant anem aprofundint en el coneixement de la pròpia organització. Es tracta 

d’una metodologia que cerca ser robusta, ja que proposa unir lògicament les conclusions 

d’una perspectiva amb les de la següent. 

La primera òptica utilitzada pel QCI per a mesurar l’actuació de l’empresa és la financera. El 

QCI reté la perspectiva financera ja que els indicadors financers són valuosos per resumir 

les conseqüències d’accions ja realitzades. No obstant, aquestes dades no contenen cap 

informació en sí mateixes sinó som capaços de trobar l’origen dels resultats financers. 

La perspectiva del client és la que ens permet identificar els segments de clients i de 

mercat en els quals competirà la unitat de negoci. A continuació caldrà identificar les 

mesures de l’actuació de la unitat de negoci en els segments seleccionats. Els indicadors 

fonamentals i mès genèrics són la satisfacció del client, la retenció de clients, l’adquisició de 

nous clients, la rendibilitat del client i  la quota de mercat en els segments seleccionats. No 

obstant, els indicadors que marquen la diferència són els que quantifiquen el valor afegit 

que l’empresa aporta als clients específics: temps espera curts, entregues puntuals, corrent 

constant de productes innovadors, anticipació a les necessitats, etc 

El següent pas, ja dins la perspectiva del procés intern, serà identificar els processos 

interns que tindran un major impacte en la satisfacció del client i en la consecució dels 

objectius financers d’una organització. Trobem dues grans diferències entre les 

metodologies tradicionals i el QCI: 

1. Les orientacions tradicionals tendeixen a vigilar i millorar els processos existents 

mentre que el QCI tendeix a identificar processos nous que són vitals per al 

compliment dels objectius financers i de satisfacció del client. 

2. L’orientació tradicional tendeix a centrar-se en l’ona curta de la creació de valor, és 

a dir, en els processos que van de la recepció d’una comanda per part d’un client ja 

existent fins a l’entrega de l’esmentat producte. En canvi l’orientació del QCI es 

centra en l’ona curta però també en l’ona llarga: el procés d’innovació, de disseny i 

desenvolupament d’un nou producte. 

Tot aquest treball, però, serà inútil si després no identifiquem l’infraestructura que l’empresa 

haurà de tenir per crear una millora i un creixement a llarg terme. Els objectius financers, de 

clients i de processos interns revelaran grans buits entre les capacitats existents de les 

persones, els sistemes i els procediments. Per omplir aquests buits caldrà invertir en la 
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requalificació dels empleats, en Sistemes d’Informació (S.I), i en la coordinació dels 

procediments i rutines de l’organització. 

 

4.5. IDONEÏTAT DEL QCI ENFRONT D’ALTRES 

METODOLOGIES 

Amb posterioritat a la presentació del QCI l’any 1992 han sorgit altres marcs de treball que 

també tenen com a objectiu la mesura de l’actuació empresarial. Una de les més 

interessants és el Prisma d’Actuació d’Andy Neely i Chris Adams. Els seus autors defensen 

que totes les metodologies relacionades amb la mesura de l’actuació tenen una visió parcial 

de l’empresa [Neely, A., Adams, Ch., 2002, p.3].  El seu Prisma d’Actuació és un model 

tridimensional basat en cinc facetes interrelacionades: satisfacció dels grups d’interès, 

estratègia, processos, capacitats i contribució dels grups d’interès. A grans trets, la principal 

diferència d’aquest marc de treball amb el QCI rau en el concepte “grups d’interès”. 

Aquests grups són totes aquelles entitats que participen en l’activitat econòmica de 

l’empresa o que hi interaccionen d’alguna manera. Així dins d’aquesta categoria hi podem 

trobar empleats, clients, proveïdors, organismes reguladors, etc. Segons Neely i Adams el 

QCI és més restrictiu en considerar només els accionistes i els clients (i indirectament a 

empleats en la perspectiva de formació i creixement) [Neely et al., 2003, p.4]   

Si bé això és cert des d’un punt de vista metodològic, també és veritat que en una bona 

definició de l’estratègia, prèvia a l’aplicació del QCI, sí que es tenen en compte els 

interessos d’aquests grups. Per altra banda, el QCI aporta una metodologia molt més 

definida que el Prisma d’Actuació i s’ha aplicat exitosament en innombrables 

organitzacions. L’elecció del QCI, doncs, es basa en el seu èxit contrastat i en la convicció 

que aquest marc de treball és el que facilita més el desenvolupament del projecte per la 

seva claredat i simplicitat envers d’altres metodologies. 

Un segon marc de treball que resulta interessant són els Mapes Estratègics, també 

desenvolupats per Kaplan i Norton, i que de fet, són una evolució natural del QCI. Els 

Mapes Estratègics són una manera de proporcionar una visió macro de l’estratègia d’una 

organització i permeten representar gràficament les relacions que s’estableixen entre els 

objectius estratègics pertanyents a les diferents categories [Kaplan i Norton, 2004, p.4] 

Aquests Mapes es basen en el QCI i per tant són perfectament compatibles amb aquesta 

metodologia. En un capítol posterior es representarà, doncs, el Mapa Estratègic de la UEN 

de Punxonats. 
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5. CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY DELS 

INDICADORS 

 

5.1. CONCEPTES I CONSIDERACIONS PREVIS 

INDICADOR: és una variable que mostra l’evolució en el temps d’una dimensió de qualitat 

d’un procés determinat.  

SISTEMA D’INDICADORS: conjunt integrat per indicadors per als quals s’hauran definit 

jerarquies i relacions, així com el mecanisme de disseny i revisió. 

RELATIVITAT DELS INDICADORS DE GESTIÓ: per a l’establiment d’un indicador sempre 

és necessari un valor de referència, denominat estàndard o ideal. Això implica que ha 

d’existir una prèvia definició de la mesura que es correspon amb el valor ideal, que 

generalment serà definit pel valor resultant del que es vol.  

En moltes ocasions en l’establiment d’indicadors de gestió, la referència normativa pot 

representar-se com un valor únic o bé comprès entre diversos valors. Això suposa 

l’acceptació d’una zona amplia de certesa del valor normatiu de referència. 

 

5.2. EXIGÈNCIES I REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS 

INICADORS 

Els requisits fonamentals que ha de complir tot indicador per a que sigui d’utilitat són: 

• Objectivitat: els indicadors de gestió han de cercar essencialment el mesurable, tot 

fugint de la subjectivitat, i han de referir-se als objectius i expectatives que es volien 

assolir. 

• Creativitat: han de basar-se en ratis i estàndards significatius, per conèixer la realitat 

de la organització i per que la selecció d’indicadors tingui les característiques 

necessàries per complir els objectius de la seva utilització. 
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• Rellevància: els indicadors han d’estar vinculats a elements i actius rellevants de la 

organització. 

• Validesa: aquest requisit és essencial en la mesura que l’eficàcia dels indicadors 

dependrà del grau de confiança i fiabilitat sobre els resultats obtinguts. D’aquesta 

confiança dependrà la voluntat d’emprendre accions correctives. 

• Consens: el sistema d’indicadors ha de permetre que els indicadors estiguin 

consensuats entre tots els càrrecs i empleats rellevants. 

• Claredat: és essencial per a que el sistema d’indicadors, més que ser un simple 

sistema de control, esdevingui una eina de gestió. Per això és important que sigui 

assumit i integrat per totes les entitats que conformen l’empresa. 

• El sistema d’indicadors ha d’emetre un avís amb suficient antelació com per evitar 

problemes greus. 

• Prevenció: el sistema d’indicadors ha de tenir preestablerta la forma d’actuació quan 

es produeix un avís. 

• Completitud: ha de proporcionar informació completa i pertinent. 

• Coherència: els indicadors han de ser coherents entre sí i han d’estar correctament 

equilibrats. 

• Flexibilitat: els indicadors han de seguir mantenint la seva utilitat encara que variïn 

les condicions de l’empresa, l’entorn, etc. 

• Rendibilitat: el cost de medició s’ha de recuperar de forma clara. 

• Consolidació: els indicadors no han de ser molt variables en la seva forma i han de 

tenir un mínim temps d’experimentació.  
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5.3. SITUACIÓ DE PARTIDA EN QUANT A INDICADORS 

En el moment d’iniciar el projecte, CATISA disposava d’un sistema d’indicadors aplicat de 

forma global, és a dir, a totes les UEN conjuntament. Això permet obtenir de forma ràpida 

informacions molt útils per a la gestió de l’empresa si el sistema d’indicadors està ben 

construït i està ben equilibrat. Malauradament és probable que un sistema global, si no ha 

estat dissenyat usant com a suport els sistemes d’indicadors ja existents a les diferents 

unitats de negoci, no capti les especificitats de cada UEN que poden requerir d’indicadors 

exclusius. 

En segon lloc, aquest sistema d’indicadors tenia una orientació total a processos. 

Cadascun dels processos però, era considerat com una entitat independent dels altres i 

això feia que no existís cap sinergia ni vinculació entre ells. El resultat d’aquesta manca 

total d’alineació entre estratègia i indicadors és que resultava difícil interpretar i quantificar 

de quina manera una millora en uns certs indicadors induïa una millora notable en l’actuació 

de l’empresa. Era un sistema basat en indicadors operatius que també era insuficient i 

incomplet des d’un punt de vista de control operacional de la unitat. 

En tercer lloc, resultava difícil copsar el significat d’alguns indicadors i detectar a què 

estaven vinculats. Això era una dificultat afegida a l’hora d’usar el Sistema com a eina de 

gestió. I finalment, la presentació escassament visual de les mesures i de la seva evolució 

conferia al Sistema d’Indicadors existent una imatge críptica i poc atractiva. A l’annex B es 

pot consultar el Sistema d’Indicadors Existent. 
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6. DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE LA UNITAT DE 

NEGOCI 

 

6.1. ANÀLISI DE L’ENTORN COMPETITIU 

Abans de passar a definir l’estratègia de la UEN convé realitzar breument un anàlisi de les 

forces de l’entorn competitiu segons la metodologia de Porter. 

 

 

figura  6.1: les forces de l’entorn competitiu segons Porter 

• El poder de negociació dels grans clients  del sector de l’automòbil és molt elevat 

ja que es tracta de grans grups que cerquen proveïdors en un mercat reduït on el 

nombre d’empreses que operen és petit. Això fa que les seves peticions i demandes 

s’hagin de considerar molt fortament i els marges s’hagin d’ajustar 

considerablement. L’estructura de la cadena d’aprovisionament del sector de 

l’automòbil és complexa i força jerarquitzada i els seus integrants tenen uns rols 

molt concrets. 
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figura 6.2: estructura jeràrquica de la cadena d’aprovisionament del sector de l’automòbil 

A dalt de tot i trobem els OEM’S: els fabricants d’automòbils pròpiament, és a dir, 

les grans marques que venen cotxes com a producte acabat (Volkswagen, Audi, 

etc.). Evidentment aquestes marques no fabriquen tots els components del seus 

cotxes, sinó que es dediquen a integrar mòduls més o menys grans ja fabricats pels 

proveïdors més propers a la cadena logística, els TIER 1. Aquests, al seu torn, 

fabriquen mòduls concrets del cotxe (com per exemple, el quadre de comandament) 

en base a components fabricats pels TIER 2. I així successivament fins a arribar als 

proveïdors de nivell més baix. Generalment les relacions que s’estableixen són 

sempre entre empreses de nivells consecutius, de manera que un TIER 2 podrà 

interactuar amb un TIER 1, però no amb un OEM. 

• Pel que fa als competidors , a nivell nacional la competència en els mercats 

actualment oberts és reduïda. La unitat de Punxonats centra gran part de la seva 

activitat en la fabricació de no-teixit emprat per fer sostres de cotxe, i en menor 

mesura per a les safates dels maleters. És en les safates on es troba la 

competència, però per a CATISA aquest no és un producte estratègic. 

Ja a nivell europeu trobem competència més dura per part de dues empreses ja 

ben establertes, i als països de l’Est una competència creixent però de moment 

centrada en productes de baixa qualitat. 

• Amenaça de productes substitutius : la tendència és que els no-teixits actuals es 

vegin substituïts per altres no-teixits més evolucionats i amb noves funcionalitats. 

Aquest fet dóna encara més importància a la innovació, a la vegada que, en gran 

mesura, restringeix els competidors potencials a aquells que ja en l’actualitat 
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disposin d’un sòlid know-how. L’amenaça de productes substitutius de tipus plàstic 

no és important,  ja que el plàstic està en retirada a causa de la major complicació a 

l’hora de reciclar-lo. 

• Poder de negociació amb els proveïdors : el preu de compra de les matèries 

primeres al proveïdor és un element essencial dins l’estructura de costos de la 

unitat.  En ser una empresa petita en un mercat dominat per tres o quatre grans 

proveïdors de dimensió mundial, CATISA té un poder de negociació baix. Tot i així, 

en els darrers temps s’ha aconseguit negociar preus més baixos en establir aliances 

amb una altra societat del grup a l’hora de fer les compres. 

Cal esmentar que en aquest sector hi ha una barrera d’entrada molt important que és el 

capital de coneixement, el “know-how”. Tot i que les tecnologies, fins i tot les més 

avançades, estan disponibles per tothom, els coneixements tècnics per fabricar 

productes de qualitat i amb funcionalitats concretes només són a l’abast de les 

organitzacions experimentades. És essencial tenir un personal competent i ben format 

que aporti un valor essencial per als clients del sector de l’automòbil: la fiabilitat. Per als 

OEM’S parar una línia de producció per manca de subministrament significa unes 

pèrdues extraordinàries i això fa que la responsabilitat de garantir un flux continu de 

materials s’estengui a tota la cadena, fins als TIER’S d’últim nivell. 

 

6.2. DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE LA UNITAT DE NEGO CI 

Tal com s’ha perfilat, la UEN de Punxonats té una fortíssima relació de dependència del 

sector de l’automòbil. Per exemple, la previsió per l’any 2007 és que un 56% dels metres 

quadrats fabricats vagin cap a aquest sector, tot representant un 71% dels ingressos de la 

unitat de negoci. A més, en un segon nivell de dependència que incrementa encara més el 

risc, la facturació de Punxonats dins l’automoció es concentra en un nombre molt reduït de 

clients. 

L’estratègia a llarg terme a seguir per CATISA passa doncs, per una reducció de la 

dependència envers el sector de l’automoció. No obstant, aquest és un sector estratègic i 

essencial per a la UEN, i per tant cal mantenir-lo i millorar la posició en el mercat. Per tant, 

en l’estratègia i més a curt terme, cal tenir en compte l’automòbil. 

Estructurem l’estratègia en dos grans temes a priori oposats per a una Pyme, però que 

caldrà compatibilitzar imperativament: 
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1. La recerca de nous mercats i la construcció d’una organització i infraestructura 

capaços de satisfer les demandes d’aquests nous mercats. 

2. La consolidació dins el sector de l’automòbil, essencialment gràcies a una acció 

comercial més agressiva i eficient. 

La diversificació de mercats és necessària per reduir el risc que suporta CATISA pel fet 

d’estar en mans de pocs clients d’un mateix sector. No obstant, l’experiència demostra que 

l’automoció és un “aspirador” de recursos, tan des del punt de vista comercial com de I+D. 

El grau d’exigència en quan a qualitat de producte, servei i innovació és molt elevat i això 

redueix molt la capacitat que la unitat pot destinar a la recerca d’altres mercats. No obstant, 

recentment s’han ampliat els recursos amb la intenció de seguir aquest camí. El Quadre de 

Comandament doncs, haurà de contenir aquesta iniciativa i ajudar a gestionar-la. 

Un primer mercat la penetració del qual no hauria d’exigir un gran esforç és el que 

genèricament podríem anomenar de “Transport”. Ens referim als fabricants de mirocotxes, 

autobusos, tractors i fins i tot ferrocarrils. L’experiència acumulada per la UEN en els cotxes 

li hauria de permetre satisfer les demandes, segurament més específiques, de clients més 

especialitzats. És possible que aquests clients facin unes comandes més minses en volum 

que no pas els fabricants d’automòbils. Però la menor dimensió d’aquestes empreses 

també ha de fer que el seu poder de negociació sigui més petit i que els marges obtinguts 

puguin ser majors. Alternativament, gràcies a productes sorgits de projectes d’innovació, la 

UEN pot estar en situació de penetrar altres mercats o millorar la quota de mercat en 

sectors en els quals ja està present.  

Pel que fa a la consolidació dins el sector de l’automòbil, CATISA s’ha proposat dur a terme 

una acció comercial més agressiva. És evident però, que aquesta acció comercial s’ha de 

sustentar en una gamma de productes innovadors i en un servei excel·lent. 

Ja s’ha descrit anteriorment l’estructura jeràrquica de la cadena d’aprovisionament del 

sector de l’automoció. Aquesta organització tendeix a deixar la supervivència d’una 

empresa en mans dels seus clients immediats. Si bé això és cert per a qualsevol empresa 

independentment del mercat en què operi, l’altíssim nivell d’exigència al sector dels cotxes 

ressalta encara més aquesta característica. 

Per a una unitat de negoci situada al final de la cadena d’aprovisionament resulta difícil 

incidir en les decisions que prenen els intermediaris de diferents nivells. Negociar amb tots 

ells resulta impracticable per la petita dimensió relativa de CATISA envers alguns d’aquests 

intermediaris i pels recursos que això exigiria. No obstant, precisament la marcada jerarquia 

que ja hem esmentat hauria de permetre que una determinada decisió presa per un actor 

de dalt de tot de la cadena es propagui seqüencialment per tota la resta. Així, una acció 
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comercial sobre els departaments de disseny i de “stylo” dels OEM’s que els convencés de 

la necessitat d’usar els productes de CATISA per qualitat, disseny i fiabilitat convertiria en 

irrellevants les posteriors decisions preses pels TIER’s, ja que tots ells es veurien forçats a 

usar articles de CATISA. Així la UEN aconseguiria diversificar la cartera de clients ja que 

independentment de quins TIER’S s’adjudiquessin el subministrament de components, tots 

ells haurien de contar amb la UEN de Punxonats. 
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7. LA PERSPECTIVA FINANCERA 

 

7.1. INTRODUCCIÓ 

La construcció d’un Quadre de Comandament Integral ha d’animar les unitats de negoci a 

vincular la seva estratègia amb els seus objectius financers. Aquests objectius han de 

sorgir dels temes estratègics que per a la unitat són prioritaris. En el cas de CATISA 

aquests temes estratègics, recordem-ho, són: 

• La recerca de nous mercats i la construcció d’una organització i infraestructura 

capaços de satisfer les demandes d’aquests nous mercats. 

• La consolidació dins el sector de l’automòbil, essencialment gràcies a una acció 

comercial més agressiva i eficient. 

Però Kaplan i Norton recorden que, per a la fixació d’aquests objectius, cal tenir sempre 

present en quina fase del seu cicle de vida es troba l’empresa. Amb aquesta finalitat, 

identifiquen tres fases (2000, p.60): 

• Creixement: són empreses que tenen productes i serveis amb un significatiu 

potencial de creixement però que per capitalitzar aquest potencial han de dedicar 

molts recursos a desenvolupament, infraestructures, sistemes, relacions, etc. Poden 

operar amb cash-flows negatius i baixos rendiments sobre el capital invertit. 

L’objectiu financer per a aquestes empreses sòl ser un percentatge d’increment de 

vendes en els mercats, clients i regions seleccionats. 

• Sosteniment: empreses que segueixen atraient inversions i reinversions però a les 

quals s’exigeixen uns excel·lents rendiments sobre el capital invertit. S’espera que 

aquestes empreses mantinguin o augmentin la seva quota de mercat i els projectes 

d’inversió es dirigeixen a solucionar colls d’ampolla, ampliar capacitats i reforçar la 

millora continua. 

• Collita: són empreses madures que recullen els fruits de les inversions anteriors. No 

requereixen inversions importants, només les suficients per mantenir equips i 

capacitats. Els objectius financers més importants són el cash-flow i reduir les 

necessitats de capital circulant. 
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La UEN de punxonats es troba en una fase de sosteniment ja que segueix atraient 

inversions. La més recent, una nova línia de producció que s’ha de posar en marxa al mes 

d’octubre i que ha de permetre augmentar la fins ara saturada capacitat de producció. 

 
 

7.2. DETERMINACIÓ DELS OBJECTIUS FINANCERS 

Sabent que ens trobem en una fase de sosteniment, passem a analitzar amb més detall 

cadascun dels temes estratègics abans citats. A priori, resulta difícil compatibilitzar el 

diversificar-se i trobar nous mercats amb consolidar-se en un dels mercats ja tradicionals. 

El secret de l’èxit serà una correcta planificació i assignació de recursos i el posterior 

respecte a aquesta assignació, encara que es pugui admetre una certa flexibilitat. 

La recerca de nous clients i mercats s’inscriu, des d’un punt de vista financer, en la voluntat 

de fer créixer i diversificar els ingressos. Aquesta disminució del risc financer, segons la 

teoria, també es pot aconseguir amb:  

• La introducció de nous productes. 

• La troballa de noves aplicacions. 

• L’establiment de noves relacions i sinèrgies entre les unitats de negoci de 

l’empresa. 

Com ens centrem en una sola unitat, que és la de punxonats, aquesta última opció no és 

vàlida. Per altra banda, en el cas de CATISA la recerca de nous mercats no és quelcom 

independent dels altres mètodes de diversificar els ingressos. És a dir, els nous mercats els 

trobarem principalment a través de la introducció de nous productes i de la troballa de 

noves aplicacions dels ja existents. I això es deu a que el mercat global tradicional de 

CATISA ja és madur i per tant és complicat trobar mercats nous des d’un punt de vista 

geogràfic.  

El que sí que és possible dins d’aquest mercat tradicional de mida fixa és la consolidació. I 

aquesta consolidació passa per augmentar la quota de mercat de la unitat de punxonats a 

través d’una acció comercial més agressiva, una qualitat de producte i  de servei excel·lents 

i una oferta de productes innovadors. Com ja s’ha comentat al capítol anterior, però, dins el 

sector de l’automòbil CATISA està en mans d’un nombre molt reduït de clients. És per això, 

que aquest augment de quota de mercat s’ha d’assolir, prioritàriament, a través de 

l’augment de la base de clients. 
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I finalment, dins els objectius financers cal considerar també l’eficiència amb que  s’utilitzen 

els actius de l’empresa. Una gestió encertada dels actius significa un ús òptim dels 

recursos amb què compta la unitat. 

 

Resumint, els objectius financers que ens hem fixat són: 

• Diversificar els ingressos penetrant nous segments de mercat a través de: 

o La introducció de nous productes. 

o La troballa de noves aplicacions de productes ja existents. 

• Augmentar la quota de mercat al sector de l’automòbil tot augmentant la base de 

clients. 

• Millorar la utilització dels actius. 

 
 

7.3. DETERMINACIÓ DELS INDICADORS VINCULATS ALS 

OBJECTIUS FINANCERS 

Pel que fa a la diversificació dels ingressos, un indicador molt pràctic pot ser el % dels 

ingressos procedents dels segments seleccionats . Així, podrem saber ràpidament si els 

esforços destinats a penetrar nous mercats (els projectes d’innovació per desenvolupar 

nous productes, els recursos de marketing, etc) s’han traduït en un increment real de la 

proporció dels ingressos totals que procedeixen d’aquests segments. Una possible 

disfunció d’aquest indicador és que el % d’ingressos procedents dels segments escollits 

augmenti perquè disminueix el valor dels ingressos del sector de l’automòbil. Aquesta 

senyal, però, seria equilibrada per la d’un indicador que explicarem més endavant, que és 

la quota de mercat al sector de l’automòbil. 

 Jeràrquicament per sota, i encara dins l’objectiu de diversificació, cal mesurar els marges  

que s’obtenen a cadascun d’aquests segments , que ens indicaran quins són els 

segments més rentables on la UEN haurà de dirigir més recursos. Per a cadascun 

d’aquests segments seria molt interessant conèixer la quota de mercat, però aquesta és 

una dada difícil de calcular per a molts sectors. En aquest projecte tampoc es vol entrar a 

valorar quins seran aquests segments escollits i per tant, encara sembla menys adient fer 

aquests càlculs. La seva obtenció futura queda per tant en mans de la pròpia UEN. 

Recalquem que són dades molt interessants de conèixer perquè els marges, 
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complementats amb les quotes de mercat, permeten explicar l’èxit o el fracàs de la 

diversificació dels ingressos. La política que seguim en la realització d’aquest QCI és que 

els indicadors escollits siguin calculables fàcilment a partir de la informació disponible per a 

que constitueixin una eina eminentment pràctica. En aquest cas però,  fem una excepció i 

introduïm les quotes de mercat dels Segments  com a indicadors sabent que no es 

podran obtenir immediatament o amb precisió. 

Al sector de l’automòbil, amb la intenció de mesurar el grau de consolidació, també és 

apropiat determinar la quota de mercat de la UEN de Punxonats  i els marges obtinguts 

pels nous productes i pels articles consagrats . Com en el cas dels segments 

seleccionats, la combinació d’aquests dos indicadors és clau per explicar l’èxit financer al 

sector, i a més, per a l’automoció podem aproximar més fàcilment la quota de mercat.  

Seria interessant fer una diferenciació per zona geogràfica perquè hi podria haver 

variacions fortes d’aquests indicadors en funció de a quina regió del món s’estigués 

aplicant.  

És pertinent fer un incís en relació a la informació emprada per al càlcul d’aquests 

indicadors. Si bé el càlcul dels marges es pot fer fàcilment en base a les dades generades 

per la pròpia organització, la quota de mercat ja hem dit que pot resultar més conflictiva. 

Recordem que la quota de mercat es calcula com: 

100
2

2

•=
izonalademercatalfacturatsteixitdeMetres

izonalaaUENlaperfacturatsteixitdeMetres
mercatdeQuota   (Eq. 7.1) 

o bé 

100•=′
izonalademercatalteixitdevendespertotalsIngresos

izonalaaUENladeteixitdevendesperIngresos
tmercadeQuota  

 (Eq. 7.2) 

Nosaltres, a suggerència del gerent de CATISA, usarem la primera formulació, que utilitza 

els m2, perquè a l’hora de fer estimacions per al total del mercat, ens resultarà més senzill 

estimar el volum de m2 facturats que no pas el valor  monetari d’aquesta facturació. I és que 

CATISA coneix els seus preus, però per raons obvies no coneix els de la competència i per 

tant el càlcul s’hauria de fer en base a supòsits de dubtosa validesa. El càlcul del total de 

m2 facturats al mercat també requereix fer una sèrie d’hipòtesis però aquestes tenen un 

fonament més sòlid i es basen en dades més contrastades. Per exemple, en el cas de 

l’automòbil, bàsicament es tracta de calcular aquesta xifra partint del nombre de cotxes 

fabricats en cada zona geogràfica i coneixent els m2 de no-teixit emprats per cada cotxe. 

Aquests càlculs es detallaran més exactament a l’annex A. 
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Parlem ara de com mesurar la dependència respecte al reduït nombre de clients al sector 

de l’automòbil. És necessari un indicador que ens avisi sobre el grau de concentració de 

la nostra facturació en mans del client més gran , és a dir, quin % de la facturació total 

de la UEN procedeix del principal client de l’automoció. Un % elevat ens indica el gran risc 

que corre CATISA si el seu client decideix canviar de proveïdor. 

Cal introduir la consideració de què és un producte nou: és quelcom que introdueix una 

millora incremental sobre un article ja existent o bé és un producte absolutament diferent 

del que s’hagi fet abans? En el cas de la unitat de punxonats aquesta distinció és 

especialment important ja que molt sovint es fan petites modificacions sobre articles 

coneguts per tal d’adaptar-los a les especificacions del client en quant a color, estampat, 

etc. 

Així, sembla indicat establir la següent diferenciació pel que fa als productes “nous”:  

• “Productes Revolucionaris” absolutament diferents del que s’hagi fet abans i que 

sorgeixen de Projectes d’Innovació. 

• “Productes renovats” procedents de modificacions sobre el que ja existeix. 

En aquest sentit , i per al total dels ingressos obtinguts (automòbil + segments escollits) 

seria bo conèixer els % que representen els articles consagrats, les nove s aplicacions, 

els “productes revolucionaris” i els “productes ren ovats” . Així podríem conèixer la 

importància que té cadascun d’aquests tipus de producte en la facturació global de 

l’empresa i podríem equilibrar el seu “mix” si fos necessari. Un article es considerarà “nou” 

si en el moment d’efectuar la mesura porta menys de dos anys al mercat. 

I finalment, pel que fa a l’objectiu de millorar la utilització dels actius, hi ha dos indicadors 

que resulten molt interessants per a la direcció de la UEN. El primer d’ells es centra en els 

immobilitzats, concretament els estocs de matèries primeres i de productes acabats. Els 

diners que CATISA ha invertit en matèries primes són diners que s’han transformat en 

fibres empaquetades que es troben al magatzem, i no són per tant diners que ofereixin 

rendibilitat. Per això és important controlar l’estoc de matèries primeres, tenint en compte 

també que a vegades es fan compres especulatives si es preveu que en el futur pujaran els 

preus d’una certa matèria. De la mateixa manera, els estocs de productes acabats són 

productes potencialment transformables en diners. L’indicador escollit per a gestionar els 

immobilitzats serà la rotació d’inventaris (diferenciat per matèries prim eres i per 

productes acabats), que mesura quants cops l’any es produeix una rotació de l’inventari. 

El segon indicador és el ROCE, un indicador financer clàssic (rendiment sobre el capital 

empleat) que mesura l’eficiència amb què el capital s’està utilitzant per generar ingressos. 
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Aquest indicador és molt útil per a que els socis capitalistes de la UEN coneguin el partit 

que treuen a les seves inversions.  

 

7.4. RESUM 

A continuació es mostren una figura i una taula a títol de resum de tota la informació 

explicada en aquest capítol 

Consolidació al sector automoció
 

Diversificació dels ingressos
 

Quota de mercat dins el 
sector de l’automòbil

 

Indicadors financers 
tradicionals sobre utilització 

dels actius/estratègia 
d’inversió 

 

% dels ingressos procedents dels segments seleccionats
 

Dins dels segments seleccionats
 

Quota de mercat
 

Marges 
 

Marge dels nous 
productes i dels articles 

consagrats
 

Pel mercat total
 

 % dels ingressos procedents de’articles consagrats i de nous 
productes 

 

Immobilitzat stocks
 

 ROCE
 

Concentració de la 
facturació en mans d’un 

sol client
 

figura 7.1: mapa conceptual dels indicadors financers relacionats amb els objectius corresponents 

 

PERSPECTIVA Financera 

INDICADORS 
OBJECTIUS 

CONCEPTE CODI 

% dels ingressos de la UEN procedents 

dels segments escollits I1-F 

quota de mercat als segments escollits I4-F 

  

Diversificar els ingressos a través 

de la penetració de nous mercats 

mitjançant la introducció de: 

Productes revolucionaris, 

Productes renovats, Noves 

aplicacions marge brut per als segments escollits I5-F 
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origen dels ingressos segons categoria 

d'article: consagrat, revolucionari, 

renovat i nova aplicació I6-F 

quota de mercat al sector de l'automòbil I2-F 

marge brut per als nous productes i per 

als articles consagrats 
I3-F Consolidar-se al sector de 

l'automòbil 

concentració de la facturació en mans 

d'un sol client I9-F 

Rotació d'inventari I7-F 

 

Millorar la utlització dels actius 

ROCE I8-F 

Taula 7.1:els indicadors de la Perspectiva Financera 

A l’annex A es defineixen els indicadors amb exactitud.  
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8. LA PERSPECTIVA DEL CLIENT 

 

8.1. INTRODUCCIÓ 

A la perspectiva del client del QCI, les empreses identifiquen els segments de client i de 

mercat en què han escollit competir. Aquests segments representen les fonts que 

proporcionaran la component d’ingressos dels objectius financers de l’empresa. La 

perspectiva del client permet que les empreses equiparin els seus indicadors clau sobre els 

clients (satisfacció, fidelitat, retenció, adquisició i rendibilitat) amb els segments de clients i 

mercat seleccionats. També els permet identificar i mesurar de forma explícita les 

propostes de valor que els entregaran. 

En general, els clients existents i els potencials no són homogenis. Tenen preferències 

diferents i valoren de forma diferent els atributs del producte o servei. Un procés de 

formulació d’estratègia que vulgui tenir èxit ha de considerar els segments de mercat o de 

client i les seves preferències en aspectes de preu, qualitat, funcionalitat, imatge, prestigi, 

relacions o servei. El QCI, com a descripció de l’estratègia de l’empresa, ha d’identificar els 

objectius del client de cada segment seleccionat. 

Un segment de mercat es defineix comunament com “un grup de clients existents o 

potencials amb algunes característiques comuns que fan que resulti rellevant explicar i 

preveure la resposta d’aquest grup davant d’un estímul de marketing d’un proveïdor.” [Hutt. 

M., Speh, T., 2001]  

L’estímul de marketing també es coneix com a proposta de valor i representa els atributs 

que les empreses proveïdores subministren, a través del seus productes i serveis, per crear 

fidelitat i satisfacció en els segments de clients seleccionats. Per exemple, un concessionari 

de venda de cotxes multi-marca (per exemple Audi, Volkswagen i Seat) oferirà als seus 

clients, a més del cotxe en sí, un tracte diferenciat segons la gamma i la marca del vehicle 

que el client vulgui o hagi adquirit. Tot i que s’intentarà donar a tots els clients un tracte 

atent i personalitzat, el concessionari proporcionarà als clients d’algunes marques un 

ambient reposat i privat on efectuar la venda, la possibilitat de provar el cotxe durant un 

període de temps, servei d’entrega i recollida, etc. Lògicament, a més de la possible millor 

qualitat dels vehicles,  la casa matriu ofereix una imatge i un prestigi que formen part del 

valor afegit del producte i que conformen la seva proposta de valor. Volkswagen obliga els 

seus concessionaris a establir espais de venda diferenciats per a Volkswagen i Seat, ja que 

es considera que la primera marca és més prestigiosa que la segona. De la mateixa 
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manera, permet que Audi i Volkswagen comparteixin l’espai del taller, però separen l’espai 

de Seat. 

En les vendes d’empresa a consumidor (“Business to Consumer”) els criteris per efectuar la 

segmentació són geogràfics, culturals, per categories d’activitat industrial, per mida, 

estratègia de compres, etc. Tot i que alguns defensen que això també és valid per al 

marketing industrial (“Business to Business”), el que sembla clar és que per a empreses 

amb un nombre reduït de clients com ara CATISA, el més apropiat és establir relacions 

estratègiques amb els clients fent el marketing de forma individualitzada. Segons Hunter 

(1997), cal posar èmfasi en el marketing a segments de mida unitària, n = 1 o l’inividu. Això 

sembla especialment indicat si a més, la competitivitat de l’empresa en el mercat es basa 

en l’oferta de productes personalitzats i amb un component tecnològic important. 

 

8.2. SEGMENTACIÓ DEL MERCAT 

A la figura 8.1  podem observar el percentatge de la facturació total que procedeix de 

cadascun dels mercats on CATISA ven. S’han usat les dades corresponents a l’exercici del 

2006. Es pot constatar que el sector de l’automòbil constitueix el gruix de la facturació amb 

un 67 %. La previsió és que per a l’any 2007 aquest percentatge augmenti fins a un 71%.  

Si ens ho mirem en termes de m2 (Figura 8.2) , igualment el sector de l’automòbil és el 

primer, encara que amb menor importància relativament a la facturació.  

Aquest gran pes del sector de l’automòbil dins la facturació de CATISA és el que ha motivat 

el disseny de l’estratègia de la organització i la seva articulació en dos temes estratègics, un 

dels quals es centra exclusivament en l’automoció. És pertinent per tant fer dos estudis 

separats, un per al mercat de l’automòbil, i un altre per a la resta de sectors. 
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Facturació per sectors 2006

Automòvil
67%

Calçat
3%

Depilació
12%
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1%

Neteja
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Geotextils
1%

Brodats
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3%

Industrial
1%
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2%
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1%
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1%

Figura 8.1: facturació de CATISA per sectors d’activitat. 

m2 per sectors 2006

Automòvil
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16%

Calçat
4%

Peu de coll
2%

Entreteles
1%

Geotextils
1%

Neteja
1%Industrial

1%

Figura 8.2: percentatges de metres quadrats facturats per sectors l’any 2006 
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8.2.1. EL MERCAT DE L’AUTOMÒBIL 

Dins d’aquest grup de cal distingir dos tipus de clients de natura ben diferent segons la 

seva posició a la cadena de demanda. Tot i que CATISA, essent un TIER 2, només fa 

transaccions comercials (fluxos d’informació, mercaderies i diners) amb els TIER 1, en 

realitat aquestes transaccions són determinades en bona part per les decisions dels 

OEM’S. Així, podríem parlar dels TIER 1 com a clients “primaris”, i dels OEM’s com a clients 

“secundaris” però amb una enorme importància. 

Tradicionalment les úniques relacions comercials que CATISA ha establert han estat amb 

els TIER 1. Aquests reben les especificacions tècniques del producte per part de l’OEM, 

negocien un preu i s’encarreguen de trobar els proveïdors que més els convinguin per cost, 

qualitat de servei, etc. Dels sis primers clients en facturació, cinc són TIER 1, quatre dels 

quals pertanyen al mateix grup. Són proveïdors dels principals OEM’s: BMW, 

DaimlerChrysler, Ford Motor Co, General Motors, PSA, Renault-Nissan, Volkswagen. 

Tenen una dimensió mundial i implantació als cinc continents. Es dediquen a la fabricació 

de: 

• Guarniments de sostre 

• Safates de maleter 

• Panells de porta 

• Seients  

• Pilars 

• Mecanismes diversos 

La UEN de Punxonats els subministrarà aquest 2007 més de cinc milions de metres 

quadrats de no-teixit per a la fabricació sobretot de sostres i  de safates de maleter en 

menor mesura. Les dades de facturació s’han multiplicat per un factor per mantenir la 

confidencialitat. 

 

Sector Client (noms ficticis) Previsió 2007 (€) 

% de la 

factuació % acumulat 

Automòbil GRUPO A-A 5369828 26,99% 26,99%

Automòbil GRUPO A-B 2693010 13,54% 40,53%
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Automòbil GRUPO A-C 2121741 10,66% 51,19%

Depilació Varis C 1436992 7,22% 58,41%

Automòbil GRUPO A-D 1000470 5,03% 63,44%

Automòbil TRIMECA 864973 4,35% 67,79%

Taula 8.1: ABC de Facturació dels principals clients de la UEN 

Tots els TIER 1 clients de la UEN de Punxonats tenen requeriments molt semblants. El cost 

dels inputs és el factor determinant que motiva que un TIER 1 esculli un TIER 2 o un altre. 

Per a ésser competitiva, doncs, CATISA ha de presentar al TIER 1 un preu baix per als 

seus articles, tot reduint els marges. En general no cerquen un producte amb grans 

avenços tecnològics sinó el que tingui el preu més ajustat. 

Passem ara als clients que abans hem anomenat “secundaris”. Com ja s’ha comentat en la 

Definició de l’Estratègia de la Unitat de Negoci, en els darrers temps CATISA ha iniciat una 

estratègia comercial que passa per parlar directament amb els departaments de disseny 

dels OEM’s, que per la seva naturalesa creativa solen ser partidaris de productes 

innovadors, més sofisticats i amb major valor afegit que els triats pels TIER 1. Tot i que 

lògicament, l’elecció dels departaments de “stylo” s’ha d’ajustar a uns criteris econòmics i a 

un control de costos, els marges obtinguts amb productes més avançats tecnològicament 

són més grans. 

Addicionalment a aquest augment dels marges, el que s’assegura és que la comanda final, 

independentment del TIER 1 al qual s’assigni el muntatge del sostre, vagi a parar a 

CATISA.  

 

8.2.2. ELS ALTRES MERCATS 

En aquest segon grup hi trobem clients relacionats amb onze activitats diferents. D’entre 

totes elles, n’hi ha que posseeixen un potencial elevat en forma de marges i mida de 

mercat i poden oferir grans oportunitats. Possiblement n’hi ha d’altres que puguin sorgir 

més endavant com a conseqüència d’un marketing més agressiu. CATISA ha d’identificar 

un nombre racional d’aquests sectors amb potencial i desenvolupar les seves propostes de 

valor específiques. 
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8.3. GRUP D’INDICADORS CENTRALS DEL CLIENT 

Els indicadors centrals del client són els genèrics en tota mena d’organitzacions: quota de 

mercat, increment de clients, retenció de clients, satisfacció del client i rendibilitat del client 

[Norton i Kaplan, 2000, p. 80] .  Del primer, la quota de mercat, ja n’hem parlat 

explícitament a la perspectiva financera i de fet ha estat escollit com a indicador rellevant 

per a aquesta perspectiva. I pel que fa a l’últim, de la rendibilitat del client se n’ha parlat 

implícitament en considerar els marges dels nous productes, de les noves aplicacions i dels 

productes consagrats. Així doncs, com a indicadors centrals, usarem l’increment, la retenció 

i la satisfacció del client. 

Per a que aquests indicadors tinguin un impacte màxim, és convenient que estiguin 

adaptats als grups de clients seleccionats i dels quals la UEN espera que es derivi el seu 

major creixement i rendibilitat. Mantindrem doncs la dicotomia automòbil-segments escollits 

que hem establert fins ara i diferenciarem els indicadors en conseqüència si és necessari. 

 

8.3.1. AUTOMÒBIL 

L’increment de clients segueix la pista a la taxa amb què la unitat de negoci atreu nous 

clients. Pel cas de l’automòbil, no parlarem de clients, sinó de models de cotxe guanyats 

pels quals es fabricarà el sostre o bé un altre element. Calcular la taxa en base al nombre 

de TIER 1’s o OEM’s atrets podria no ser representatiu de l’increment real en el cas que un 

mateix TIER o OEM ens fes comandes per a diferents models de cotxe. A més, per poder 

mesurar l’èxit de la iniciativa de contactar directament els OEM’s, seria bo calcular el % 

d’aquests models guanyats mitjançant l’acció comerc ial directa . 

El mateix aplica per la retenció de clients, que transformarem en la retenció de models de 

cotxe . La taxa serà fàcilment calculable ja que CATISA coneix a quins models de cotxe es 

destinen els m2 fabricats. 

I pel que fa a la satisfacció del client, l’empresa ja passa anualment una enquesta als seus 

clients i de la qual s’extreu un informe.  Nogensmenys, en l’actualitat es treu poc partit a 

l’enquesta. Amb la intenció de canviar aquesta situació la direcció de l’empresa contempla  

diferenciar-la per sectors i introduir modificacions a les preguntes per fer-les més pertinents.  
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8.3.2. SEGMENTS ESCOLLITS 

En aquest cas, a l’increment de clients si que usarem com a entitat els clients guanyats. 

Aquest increment es pot mesurar en termes de nombre de clients o en vendes totals fetes 

als nous clients. Nosaltres escollirem parlar en termes de facturació dels nous clients 

perquè ens serà més útil a l’hora d’establir relacions causa-efecte entre la perspectiva 

financera i la del client. Així, calcularem la taxa d’increment de facturació dels nous clients. 

Pel que fa a la retenció de clients, ens interessa no només mantenir-los sinó també 

mesurar la seva fidelitat. Això ho podríem fer a través del percentatge de creixement del 

negoci amb els clients existents. No obstant, la determinació d’aquest indicador podria ser 

excessivament complicada. Així, calcularem la taxa d’increment de facturació dels 

clients existents.  

 

8.4. LES PROPOSTES DE VALOR 

Ja hem dit abans que la Proposta de Valor representa els atributs que les empreses 

proveïdores proporcionen, a través de productes i serveis, per crear satisfacció i fidelitat als 

clients. Aquests atributs poden ser classificats en 3 categories: 

• Els atributs de productes i serveis  comprenen la funcionalitat del producte/servei, 

el seu preu i la seva qualitat. Representen l’elecció clàssica entre producte fiable i 

de baix preu i producte personalitzat que ofereixi característiques que signifiquin per 

al client la obtenció d’un avantatge competitiu. Precisament cadascun dels nostres 

dos grans grups de clients es situa en un d’aquests dos pols. 

• La relació amb els clients:  la dimensió de les relacions amb els clients considera 

l’entrega del producte/servei al client i quina sensació té el client respecte a comprar 

en aquesta empresa. Cal donar també molta importància a les relacions inter-

organitzatives (entre cadenes de valor) que es puguin establir amb els clients. 

• Imatge i prestigi 

Un cop més diferenciarem per automoció i segments escollits 
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8.4.1. AUTOMÒBIL 

Independentment de si la decisió d’un TIER 1 d’establir una relació comercial amb CATISA 

ha vingut del propi TIER 1 o ha estat imposada per un OEM, si observem els processos 

relacionats amb la realització del producte de CATISA (Figura 8.3)  veurem que els únics 

elements que canvien són els “Requisits del client”, el “Procés de Gestió Comercial” i el 

“Procés de Disseny”. Dels dos primers elements en parlarem a continuació i del “Procés de 

Disseny” en parlarem a la Perspectiva del Procés Intern. El que acabem de dir implica que 

les Propostes de Valor que presentem als TIER’s i als OEM’s diferiran essencialment en els 

atributs de Producte i en els de Relació amb els Clients. 

Atributs de Producte 

CATISA té un extens catàleg d’articles al mercat per als quals les característiques 

tècniques estan ben definides i pels quals les singularitats del procés de fabricació són 

conegudes. El client tria un producte amb unes característiques de composició, color, gruix, 

pes, etc determinats que ell creu que són les més encertades per a que compleixi una 

determinada funció, i espera pagar-ne un preu raonable.  Per satisfer aquestes demandes 

CATISA s’ha de plantejar els següents objectius: 

• Qualitat:  fabricar articles les característiques tècniques dels quals s’ajustin 

perfectament als estàndards fixats per a ells i que el client ha imposat pel fet 

d’haver-los triat. 

• Funcionalitat:  que el producte triat sigui adequat per a la tasca que ha de dur a 

terme. Cal assessorar correctament el client en cas que sigui necessari. 

• Preu:  establir uns preus considerats justos pels clients. El preu és la clau de volta 

de la proposta de valor. El compliment de tots els requisits anteriors pot resultar 

irrellevant si no s’ofereix a més un preu competitiu. Tot i que possiblement els 

clients estiguin disposats a pagar una mica més a canvi d’un producte i d’un servei 

excel·lents, la flexibilitat en el preu és molt petita. Aquí és important destacar, però, 

que no només es demana un preu baix sinó també un cost baix. Dins el cost 

s’inclou la infraestructura i els serveis necessaris per utilitzar el producte. Un 

proveïdor amb un preu baix pot resultar ser un proveïdor amb un cost 

extremadament alt: pot ser que només serveixi grans quantitats i que per tant 

requereixi un ampli espai de magatzem; pot ser que no garanteixi la qualitat del 

producte ni la puntualitat en l’entrega. 
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Figura 8.3: processos relacionats amb la realització del producte 

 

Ara bé, CATISA no es limita a oferir un catàleg tancat d’articles. Per a l’èxit del seu 

marketing sobre els OEM’s és imprescindible no només disposar d’aquest catàleg sinó 

també oferir la possibilitat de desenvolupar productes personalitzats i fets a mida. En 

aquest cas estem parlant d’una relació que va més enllà de la simple transacció comercial i 

que cerca la creació de vincles més forts amb el client. D’això en parlarem més 

detalladament a l’apartat d’Atributs de Relació. Si tornem al que ens ocupa, en la Proposta 

de Valor feta als OEM’s inclourem un nou atribut que no fa referència al producte des de 

l’òptica de la simple transacció comercial (com els altres tres), sinó que fa referència al 

procés de col·laboració previ: 

• Innovació: oferir un producte que s’hagi dissenyat per a satisfer les necessitats 

específiques i particulars del client. 

I pel que fa a l’atribut de funcionalitat esmentat anteriorment, cal introduir una nova 

apreciació: en el cas que el producte no estigui dins el catàleg sinó que s’hagi desenvolupat 

especialment per al client, el que determinarà si l’article executa o no correctament la seva 

funció serà el seu disseny. En efecte, l’etapa de disseny serà clau ja que serà en aquest 

punt on s’escolliran les característiques tècniques que posteriorment explicaran el 

comportament de l’article. 
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Atributs de relació 

• Pel que fa als requeriments relatius a l’entrega del producte i l’atenció posterior, els 

clients demanen i valoren l’assistència tècnica  de la UEN en cas que els sorgeixin 

problemes en el seu procés productiu. En primer terme els TIER 1, que són els 

clients directes de la UEN, però també els OEM’s ja que ells són els destinataris 

finals del producte. En aquest sentit CATISA es mostra molt col·laborativa i en 

general ofereix assistència a domicili en 48 hores.   

• La fiabilitat en els terminis d’entrega és també un compromís d’importància vital. 

Per a un OEM aturar una línia de producció per manca de subministraments 

representa un cost molt elevat i per tant  no entregar la mercaderia a temps suposa 

als proveïdors una penalització fortíssima i la pèrdua de confiança per part dels 

clients. Això, en la pràctica, pot tenir repercussions molts greus per a la continuïtat 

de l’empresa. 

Pel que fa als atributs de relació, la Proposta de Valor per als OEM’s ha de recollir les 

singularitats del procés de marketing en el qual CATISA tracta de convèncer l’OEM de la 

superioritat del seu producte respecte la competència i de la seva capacitat d’innovació. 

Però, més enllà d’un producte amb més valor afegit estètic o tecnològic, què és el que 

valoren els OEM’s a nivell relacional? 

• Gent experta: l’objectiu és diferenciar-se dels competidors gràcies a: 

o la capacitat de conèixer les necessitats dels clients. 

o els coneixements tècnics. 

• Voluntat de millora. 

• Orientació al client. 

 

Atributs d’imatge 

L’objectiu de CATISA ha de ser convertir-se en una marca associada al desenvolupament 

de no-teixits punters. La UEN ha de ser contemplada pels potencials clients com una 

empresa capaç de desenvolupar productes sofisticats que els resoldran la seva 

problemàtica. Com veiem es vol identificar la marca CATISA amb capacitat d’innovació. 

Donat que aquest atribut ja es mesura a nivell de producte, seria redundant establir un nou 
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indicador per quantificar fins a quin punt els clients tenen aquesta imatge de CATISA. És 

per això que no introduirem cap nou indicador en aquest punt 

 

8.4.2. SEGMENTS ESCOLLITS 

Els segments que la UEN consideri com a fonts potencials de benefici poden ser origen de 

comandes tan d’articles ja existents i presents al catàleg de CATISA com de nous 

productes que exigeixin un esforç innovador. Això fa que, en essència, la Proposta de Valor 

per als clients dels Segments Escollits sigui idèntica a la feta a l’automòbil. Més endavant, si 

es troba que algun segment té singularitats que el diferenciïn especialment dels altres, serà 

el moment que CATISA les reflecteixi en forma d’una proposta de valor específica. 

 

8.5.  VINCULACIÓ DELS ATRIBUTS DE LA PROPOSTA DE 

VALOR AMB ELS SEUS INDICADORS. 

 

8.5.1. ATRIBUTS DE PRODUCTE 

• Qualitat:  quan parlem de qualitat cal parar compte en què aquesta es pot mesurar 

a dos nivells diferents. A nivell intern, és a dir, mentre el producte encara no ha sortit 

dels murs de la fàbrica i es troba encara a dins del sistema productiu, i a nivell 

extern, quan el producte ja ha estat expedit i és el client qui detecta la presumpta 

disconformitat. De la qualitat interna, lligada per definició al procés productiu, en 

parlarem a la Perspectiva del Procés Intern. L’externa, per contra, està íntimament 

lligada al client i per això en parlarem ara.  

La qualitat externa es pot mesurar de forma objectiva a través de les reclamacions 

que efectuen els clients. Si bé és cert que en un mercat “business to consumers” 

només una petita part dels clients descontents efectuen una reclamació, en un 

mercat “business to business” i especialment en un medi tan exigent com 

l’automoció, la majoria dels clients reclamaran si perceben una manca de qualitat en 

el producte que han adquirit. És per això que les reclamacions són una bona 

matèria prima per a construir un indicador. En aquest cas podrem aprofitar un 

indicador del Sistema d’Indicadors existent a CATISA, que és l’índex de rebuig de 

client  i que es calcula com el quocient entre el cost monetari de les reclamacions i 
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la facturació registrada. El fet de dividir per la facturació ens permet veure la 

magnitud econòmica de la manca de qualitat. 

• Funcionalitat: com ja hem dit, un problema de funcionalitat pot tenir el seu origen 

en una mala elecció inicial de l’article per part del client o en un mal disseny del 

producte per part de CATISA. En aquest segon cas, a part de que la responsabilitat 

recau més directament en la UEN, el problema és més complicat de resoldre des 

d’un punt de vista tècnic ja que implica una feina d’investigació addicional a l’I+D 

previ. Per a la direcció de CATISA el que cal controlar de més a prop en els 

problemes de funcionalitat és: 

o El temps de resolució del problema. Aquest element però, està més 

relacionat amb l’atribut d’assistència tècnica i amb el procés intern relacionat 

amb la seva resolució. En parlarem doncs al següent capítol. 

o Els costos: 

� de millora del producte, on s’imputen les proves a peu de màquina i 

l’I+D. 

� de l’acció comercial 

Es va proposar a la direcció fer un indicador en forma d’un únic índex que 

inclogués els termes de cost i que ponderés la seva importància relativa. No 

obstant, CATISA va preferir desglossar aquesta informació en forma de dos 

indicadors independents entre ells. 

o Mitjana dels costos de manca de funcionalitat (aban s 

citats)/facturació mitjana dels projectes problemàt ics.  

Això ens ha de permetre veure la importància econòmica de 

la no-funcionalitat envers la facturació dels projectes 

problemàtics, és a dir, en mitjana, quina part dels ingressos 

procedents d’aquests projectes es menja la manca de 

funcionalitat. 

o Cost total de manca de funcionalitat/facturació tot al. Ens 

ha de permetre tenir una fotografia global del pes de la no-

funcionalitat a CATISA. 

• Preu:  ja s’ha comentat que, sense un preu competitiu, qualsevol proposta de valor 

que es faci a un client està destinada al fracàs. És per això que resulta molt 
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interessant comptabilitzar el nombre de contractes perduts per culpa d’un preu 

massa alt.  

• Innovació:  la percepció que té el client de la capacitat d’innovació de CATISA la 

quantificarem en base a les respostes a una pregunta de l’enquesta de Satisfacció 

del Client que la UEN passa periòdicament als seus clients: la capacitat de 

desenvolupar nous productes s’ajusta a les seves necessitats? Aquesta enquesta 

s’adjunta a l’annex D 

 

8.5.2. ATRIBUTS DE RELACIÓ 

• Assistència tècnica:  l’actuació de CATISA pel que fa a l’assistència tècnica dels 

clients la mesurarem també a través d’una pregunta de l’enquesta: és eficaç la 

resposta als seus imprevistos? 

• Terminis d’entrega:  aquí també podrem recórrer a dos indicadors del Sistema 

d’Indicadors existent, amb l’avantatge inherent que els seus procediments de càlcul 

ja estan establerts. El primer és l’índex de seguiment del termini d’entrega , 

calculat com el quocient entre el nombre de lliuraments fora de termini i el total de 

lliuraments. El retràs en el lliurament de les comandes també repercuteix 

directament en els costos de transport, ja que en certs casos caldrà utilitzar 

transports urgents (més cars) per evitar parar la línia de producció del client. Així, 

introduirem un segon indicador, l’índex per al control dels transports urgents , 

que és el quocient entre les despeses per transports urgents i el total de costos de 

transport. 

• Gent experta, voluntat de millora i orientació al c lient.  Aquests tres atributs són 

difícilment mesurables a partir de dades procedents de la pròpia empresa. És per 

això, que un cop més cal recórrer a l’enquesta per obtenir els indicadors pertinents. 

En aquest cas, les pregunta que resumeix aquests atributs serà: comercialment, 

estan ben atesos per la nostra empresa? 

 

8.6. RESUM 

A continuació es mostra un quadre resum d’objectius i indicadors de la Perspectiva del 

Client. 
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PERSPECTIVA Client 

INDICADORS 
OBJECTIUS GENÈRICS 

CONCEPTE CODI 

Increment del nombre de models de cotxe i % dels quals per 

contacte directe amb els OEM’s I10-C,I11-C 
Incrementar clients 

Increment de la facturació per nous clients I12-C 

Retenció de models de cotxe I13-C 
Retenir clients 

Increment de facturació dels clients existents I14-C 

Satisfer el client puntuació mitjana obtinguda a l'enquesta I15-C 

 PROPOSTA DE VALOR  

Qualitat % cost de les reclamacions envers la facturació total I16-C 

Mitjana dels costos de manca de funcionalitat entre facturació 

mitjana dels projectes problemàtics I17-C 
  

% que representen els costos de manca de funcionalitat envers 

la facturació total I18-C 

Preu nombre de contractes perduts per culpa d'un preu massa alt I19-C 

Producte 

Innovació 
puntuació obtinguda a la pregunta sobre innovació de 

l'enquesta I20-C 

Assistència puntuació a la pregunta sobre assistència tècnica de l'enquesta I20-C 

% dels lliuraments que estàn fora de termini I21-C 
Terminis 

d'entrega 
% dels costos de transport causats per entregues urgents I22-C 

Relació 

Gent 

experta puntuació a la pregunta sobre coneixements de l'enquesta I20-C 

Taula 8.2: els indicadors de la Perspectiva del Client 

A la Figura 8.4  es resum gràficament la mateixa informació. 



Disseny d’un Quadre de Comandament  Integral d’aplicació en una empresa tèxtil Pàg. 53 

 

   PRODUCTE

Models de cotxe guanyats

Retenció de m odels de cotxe

Enquesta

IND ICADORS 
GENÈRICS

Qualitat Funcionalitat Preu

PROPOSTA  DE 
VALOR

T IER OEM

Innovació

%  per con tacte  d irecte  O EM ’s

C ost de  
reclam acions

C ostos de  m anca de  
funciona lita t

N º con tractes 
perdu ts  p reu  

m assa  a lt

enquesta

   RELAC IÓ

Assistència tènica Term inis entrega
Gent experta

enquesta

S egu im ent de  les 
com andes fo ra  de  te rm in i i 

de l cost de  transports  
u rgen ts enquesta

Voluntat de m illora

O rientació a l c lient

   IM ATGE Marca p ionera

AUTOMOCIÓ SEGMENTS  ESCOLLITS

Taxa d ’increment de la 
facturació a ls  nous c lients

Taxa d ’increment de facturació 
dels c lients ex istents

Enquesta

Figura 8.4: objectius i indicadors de la Perspectiva del Client
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9. LA PERSPECTIVA DEL PROCÉS INTERN 

9.1. INTRODUCCIÓ 

En aquesta perspectiva es tracta d’identificar els processos interns que tindran un major 

impacte en la satisfacció del client i en la consecució dels objectius financers de la 

organització. Cada negoci té un conjunt únic de processos per crear valor pels clients i 

produir resultats financers. Tot i així es possible proposar un model genèric de cadena 

de valor que serveixi de plantilla. Aquest model té tres processos principals [Kaplan i 

Norton, 2000, p. 110] : 

• Innovació:  detecció de necessitats emergents o latents dels clients 

• Operacions:  històricament el centre de totes les mesures 

• Servei post-venta  

Figura 9.1: cadena de valor genèrica 

Nosaltres detectarem una sèrie de processos clau que seran la base per a la consecució 

dels objectius de client i veurem com aquests processos s’enquadren dins el model de 

cadena de valor representat per la Figura 9.1. 

 

9.2. DE LA PERSPECTIVA DE CLIENT A LA DE PROCÉS 

INTERN 

A la Figura 9.2  tractem de relacionar cadascun dels objectius fixats al capítol anterior 

amb els factors clau que poden conduir a la seva realització exitosa. Com veurem, hi ha 

objectius de client a priori diferents que estan relacionats entre sí ja que estan induïts, en 

definitiva, per les mateixes causes. 
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Figura 9.2 relació dels objectius de la Perspectiva del Client amb els factors que condueixen al seu èxit
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Per exemple, el fet de retenir els clients o els projectes de model de cotxe existents depèn 

de l’actuació general de la UEN, de la seva “performance”, que podem resumir com 

l’excel·lència en el compliment de tots els compromisos relacionats amb el client: qualitat, 

funcionalitat, preu, etc. És quelcom molt genèric i que reposa sobre un conjunt d’atributs 

que de ben segur es trobaran recollits a la proposta de valor. Per a l’adquisició de nous 

clients, l’actuació general de CATISA i la seva reputació també són requisits necessaris, 

però no són suficients, ja que a més cal estar a l’alçada en el disseny de nous articles i en 

el tracte comercial. 

A continuació comentarem les singularitats de cadascun dels atributs de la proposta de 

valor: 

• Qualitat:  recordem que per qualitat únicament entenem l’ajust de l’article a les 

especificacions tècniques acordades entre CATISA i el client. La qualitat per tant, 

reposa típicament sobre el procés productiu. Evidentment, per a un article nou, les 

característiques tècniques del producte final dependran en origen del disseny, però 

partim del supòsit que aquest disseny, i consegüentment el valor dels diferents 

paràmetres, s’ha validat amb el client. De fet, així ho contempla el “Procediment per 

a la gestió de la qualitat en el disseny” vigent a CATISA. 

• Funcionalitat:  reposa per una banda sobre el procés comercial i per l’altra sobre el 

procés d’innovació, més concretament el disseny. Si el client tria un article present 

al catàleg de CATISA amb el qual no té experiència per a que compleixi una certa 

funció, el comercial l’ha d’assessorar bé i per això és necessari que conegui bé la 

gamma de productes i sigui capaç de detectar correctament les necessitats del 

client. Si per contra, el client té una necessitat que s’ha de satisfer amb un nou 

article, el paper del departament comercial segueix sent important, però també ho 

és el de I+D. Que el nou article compleixi correctament la funció per la qual ha estat 

projectat dependrà de si el seu disseny és adequat o no. Finalment, si hi ha alguna 

incidència per manca de funcionalitat, la UEN haurà d’intervenir per tal de resoldre 

el problema. 

• Preu:  hem vist que CATISA no està orientada a la producció en massa i a baix cost 

sinó a la fabricació d’articles amb valor afegit. Això no treu que el preu sigui un 

element transcendental per als clients i que calgui mantenir-lo el més baix possible. 

Cal fer atenció a com s’aprofiten els recursos de l’empresa per a minimitzar els 

costos i poder així oferir preus competitius mantenint els marges. 
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• Innovació:  com hem vist, és un dels processos clau per a la creació de valor futur. 

En aquest procés no només són importants les capacitats tècniques sinó també la 

bona detecció de les necessitats dels clients.  

• Assistència tècnica:  per la pròpia naturalesa de les incidències, l’assistència l’ha 

d’oferir un equip multidisciplinar que conegui no només l’aspecte comercial de 

l’assumpte, sinó també les característiques de disseny i fabricació de l’article. 

• Terminis d’entrega:  per garantir la puntualitat en l’entrega no ens podem limitar a 

considerar l’etapa de logística i expedició de les comandes als clients, sinó que cal 

observar si hi ha retards previs al llarg del procés productiu. 

• Gent experta, voluntat de millora i orientació al c lient  són atributs que es 

fonamenten fortament en les capacitats dels empleats de la UEN i en la pròpia 

organització. És per això que en parlarem al capítol següent, corresponent a la 

Perspectiva de Formació i Creixement. 

 

A la Figura 9.3  es mostren clarament les interrelacions entre processos i es veuen els 

processos “terminals”, és a dir, aquells que en definitiva són la clau de tota la resta. 

 
Figura 9.3: processos interns clau 
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Així doncs, nosaltres establirem indicadors sobre els processos marcats en color groc, ja 

que considerem que un bon funcionament d’aquests es traduirà en un bon funcionament 

general dels que estan per sobre seu. 

 

9.3. ELS PROCESSOS INTERNS 

9.3.1. EL PROCÉS D’INNOVACIÓ 

Algunes formulacions de la cadena de valor tracten la investigació i el desenvolupament 

com un procés de suport i no com un element primordial en el procés de creació de valor. 

Però per a algunes empreses ser eficient i oportú és més important que l’excel·lència en el 

dia a dia. En les empreses amb llargs cicles de desenvolupament de nous productes, la 

major part dels costos es produeixen en la fase de I+D, la ona llarga de la creació de valor.  

El procés d’innovació consta de quatre components [Balanced Scorecard Collaborative, 

2004]: 

• La identificació de les oportunitats , a través de l’anticipació de les necessitats 

dels clients i el descobriment de nous segments de mercat. Si ens remuntem al 

capítol 6: “Definició de l’estratègia de la unitat de negoci” veurem que aquesta 

identificació d’oportunitats és un dels puntals de l’estratègia de CATISA (quan 

parlem de diversificació). Si bé és difícil establir un indicador que mesuri, en origen, 

l’èxit en la identificació de nous segments, si que és possible mesurar-ho 

financerament, però amb un cert desfàs temporal. I de fet aquest indicador ja s’ha 

inclòs a la perspectiva financera en mesurar el % dels ingressos procedents dels 

nous productes.  

• La gestió del “portafoli”:  escollir i gestionar el mix de projectes d’innovació i els 

recursos assignats a cadascun d’ells. Com també s’ha comentat en un apartat 

introductori, el sector de l’automòbil és un aspirador de recursos i CATISA corre el 

risc de que el seu I+D s’hi dediqui exclusivament, deixant de banda els Segments 

Escollits. El personal d’aquest departament no està assignat de manera fixa a un 

àmbit d’investigació, sinó que ha de repartir els seus recursos entre l’automòbil i els 

Segments. És important doncs fer un seguiment del temps que el personal de I+D 

dedica a cada una de les parts i ho quantificarem com el % d’hores dedicades 

respecte a la capacitat disponible.  
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• El procés de desenvolupament i disseny del producte , la gestió del projecte a 

través de les diferents etapes de la seva vida. Com les etapes definides de CATISA 

són força nombroses,  en definirem cinc que ens serviran de referència: 

o Planificació de les activitats i definició d’un calendari. 

o Aprovació d’un escandall amb les dades de partida. 

o Llançament de les ordres de proves. 

o Aprovació de les dades finals, implica que les proves han tingut èxit. 

o Llançament de la producció. 

És important que els projectes d’innovació no nomes neixin sinó que també morin, 

entenent com a mort el pas a la fabricació del producte dissenyat. Una manera de 

mesurar el progrés dels projectes a través de cadascuna d’aquestes etapes i 

controlar que no es produïssin colls d’ampolla, seria establir quatre rendiments del 

tipus:  

ηi = nº de projectes en etapa i / nº de projectes en etapa i-1   (Eq. 9.1) 

i un indicador que seria el producte d’aquests quatre rendiments, el rendiment 

global del procés de desenvolupament.  

No obstant, aquest indicador no agrada a la direcció de CATISA ja que considera 

que s’emmascara la informació en resumir-la a un sol indicador. La direcció tampoc 

creu que els rendiments posats per separat siguin els indicadors adequats en 

aquest cas, ja que la seva obtenció es força feixuga. Nogensmenys, l’alternativa 

que proposen és igualment vàlida i es basa en aprofitar el fet que els projectes es 

planifiquen acuradament i que per tant segueixen un calendari. Resulta fàcil doncs 

controlar el nombre de projectes que estan fora de calendari.  Aquesta revisió 

però, s’ha de fer freqüentment (per exemple cada tres mesos, que és la periodicitat 

amb què es revisa el Sistema d’Indicadors actual) ja que si es fes anualment els 

projectes podrien acumular retards molt importants. Imaginem que la revisió es fa el 

10 de gener i hi ha un projecte amb data d’acabament fixada pel 30 de gener. Si 

aquest projecte no s’acabés fins al mes de desembre, a la següent revisió (10 de 

gener de l’any següent) no només no hi podríem fer res sinó que potser ni tan sols 

detectaríem el retràs en haver ja acabat el projecte. 

• El llançament , el pas del projecte d’innovació a producció. En aquest punt és 

interessant comprovar la utilitat real del projecte d’innovació, és a dir,  si després de 
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tota la feina realitzada s’han aconseguit assolir les vendes esperades. En aquest 

sentit inclourem un indicador que mesuri la rendibilitat dels projectes 

d’innovació , enfrontant els ingressos obtinguts a través d’aquests projectes als 

seus costos associats.  Si bé aquest indicador no serà immediatament operatiu, es 

posarà en pràctica en el moment que la UEN hagi estat capaç de desglossar els 

costos deguts a les proves de I+D a peu de màquina. 

 

9.3.2. EL PROCÉS COMERCIAL 

El procés comercial inclou tots els contactes i fluxos d’informació que circulen entre CATISA 

i els clients en relació a l’adquisició d’un producte, abans, durant i també després de que 

s’efectuï la transacció. Podríem dir que, en primera instància, el departament comercial és 

l’interlocutor del client sigui quina sigui la seva problemàtica. Segons de quina tipologia sigui 

aquesta, després ja se’n farà càrrec un altre departament. Com veiem, el procés comercial 

és molt ampli. Nosaltres en destacarem tres aspectes, tres objectius que seran els 

inductors d’una bona actuació de la UEN a nivell comercial: 

• Agressivitat a l’hora de cercar nous clients i mantenir els antics. 

• Bona detecció de les necessitats dels clients.  

• Bon assessorament dels clients. 

Mesurar quelcom com l’agressivitat i la capacitat de dissuasió d’un comercial és difícil a 

causa de la seva intangibilitat. La majoria dels indicadors existents pel procés comercial fan 

referència a facturacions i rendibilitats, i no baixen fins a l’arrel del procés comercial. 

Aquests indicadors més tradicionals són aptes per a la Perspectiva Financera i fins i tot la 

del Client, però no ens semblen adequats per a la del Procés Intern perquè són indicadors 

d’efecte, no pas de causa. La raó de que no existeixin indicadors més de base és que el 

Procés Comercial és molt difícil d’estandarditzar a nivell operatiu. I més en una PYME on no 

existeix un suport informàtic estàndard que centralitzi tota la informació relativa a l’actuació 

de la força de vendes. Obtenir registres fiables sobre, per exemple, el temps que passa 

entre que un client contacta amb CATISA i un comercial li presenta una oferta es planteja 

complicadíssim. La sensació de la UEN és que la feina necessària per enregistrar aquest 

tipus d’informació serà molt més gran que no pas el rendiment que es tregui a la informació 

obtinguda.  
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No obstant, si que es pot establir un indicador l’obtenció del qual no presenta grans 

problemes. Estem parlant del nombre de tancament , o el nombre de comandes que es 

produeixen per visita efectuada. Es calcula com:  

 
icategorialadeclientsavisitesdenombre

icategoriacomandesdenombre
camentdenombre =tan  (Eq.9.2) 

Evidentment aquest ratio s’ha de calcular per a cadascun dels sectors on la UEN té activitat 

comercial. Seria aberrant comparar per exemple, el sector de l’automòbil amb el de la 

confecció. 

Si només establíssim aquest indicador però, deixaríem de controlar els altres dos objectius. 

No podem oblidar que si CATISA falla a l’hora d’entendre i assessorar el client, més tard es 

trobarà amb problemes de funcionalitat. Així doncs és convenient introduir un altre 

indicador, el % de les incidències de funcionalitat que tenen el seu origen en una mala 

elecció per part del client d’un article que estava  en catàleg . Aquest mateix indicador, o 

més aviat el seu complementari ens serà també útil per al procés de disseny, ja que ens 

dirà el % de problemes de funcionalitat que deriven d’un mal disseny.  

 

9.3.3. EL PROCÉS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

En primer lloc cal destacar un punt que CATISA considera clau si parlem d’assistència 

tècnica. La direcció pensa que l’assistència és un servei estratègic que la UEN ha de donar 

perquè  actualment ja no n’hi ha prou amb entregar un producte de qualitat segons el 

termini acordat. Ara bé, CATISA  matisa que és una empresa que es dedica a la fabricació i 

no pas a l’assessoria, i que per tant no disposa d’una infraestructura exclusiva per a 

l’assistència. Els recursos que dedica per tant a resoldre els problemes dels clients els 

extreu dels que dedica a la fabricació. Aquests recursos són dos: personal clau de la 

organització (gerent, responsable de producció, comercials) i capacitat productiva (molts 

cops cal fer proves a peu de màquina i això implica que estem deixant de fabricar metres 

d’un altre article) Per tant, el fet de resoldre la incidència ràpidament no només és una 

exigència de cara al client sinó també una necessitat interna de la UEN. Una resolució 

eficient doncs, dependrà en bona mesura de que es mobilitzin els recursos adequats 

ràpidament. 

En segon lloc, cal dir que les incidències per manca de funcionalitat són poc freqüents. 

Com a indicació direm que fins al moment present, al 2007 només se n’ha registrat una, 

que això si, encara no s’ha tancat. El fet que el nombre d’incidències sigui tan baix ens 
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porta a qüestionar-nos la necessitat d’introduir l’assistència tècnica al QCI. Al mateix temps, 

es tracta d’un atribut crític, perquè una mala assistència equival a perdre un client. 

Després de ponderar els pros i contres, s’ha arribat a la conclusió d’introduir al QCI un 

indicador que mesuri l’eficiència en la resolució de les incidències, i que ho faci a través del 

temps que es tarda en solucionar el problema . És voluntat de CATISA que, aprofitant 

que el nombre de demandes d’assistència és petit, l’indicador no consisteixi en una mitja 

dels temps de resolució dels diferents problemes sinó que es mostrin els temps íntegres de 

resolució. Així si tenim la situació següent: 

 CLIENT 1: incidència no resolta des de fa 8 setmanes 

 CLIENT 2: incidència no resolta des de fa 4 setmanes 

Els indicadors serien: IPIX1 = 8; IPIX2 = 4. 

 

9.3.4. EL PROCÉS OPERATIU O DE FABRICACIÓ 

És el procés que tradicionalment més de prop han seguit les metodologies de mesura, tot 

establint indicadors sobre: 

• La duració del procés:  el respecte a les duracions establertes per a cadascuna de 

les etapes del procés productiu és la manera més eficient de que les entregues als 

clients es facin a temps. L’ideal doncs seria poder mesurar  les desviacions que es 

produeixen respecte a aquests temps d’operació. CATISA disposa d’aquesta 

informació però desgraciadament la té estructurada d’una manera que resulta molt 

costós unificar-la i fer els càlculs pertinents. Només en casos molt problemàtics es 

segueix la pista a tota la informació i s’obté  una fotografia de què ha succeït. 

En un futur la direcció de la UEN vol introduir un indicador, l’OEE, que té en compte 

molts aspectes del procés productiu. Per a permetre el seu càlcul caldrà modificar 

substancialment la manera d’estructurar les dades i aleshores si que es podran 

controlar etapa a etapa els temps de producció. Per a fer-ho ara caldria un esforç 

que s’escapa de l’abast d’aquest projecte. 

A la vista de la informació disponible, s’ha mirat quins indicadors són els més 

adients. 
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En primer lloc, sent una empresa dedicada a la fabricació, cal controlar quin és el 

grau d’utilització de les màquines, i això ho farem a partir de rendiments definits 

com: 

  η1 = (hores treballades recurs i/hores estàndard recurs i)·100 (Eq. 9.3) 

Per a obtenir les hores treballades, de les hores estàndard cal deduir-ne les hores 

d’aturada productiva, que es defineix com el temps dedicat a activitats que creen 

valor (com ara proves per a I+D) però que no resulten amb la fabricació de metres 

d’article. 

En el transcurs de l’estudi de quins indicadors podien ser més adients s’ha constatat 

que si bé els rendiments dels diferents recursos semblen força correctes a primera 

vista (entorn d’un 70%), el nombre d’hores d’aturada productiva  és, segons la 

Direcció, molt alt. Per això, han cregut oportú introduir també aquesta xifra com a 

indicador més visual de les hores dedicades a fer proves. 

I finalment, cal seguir de prop les hores d’aturada no-productiva , que no són 

aquelles que no aporten cap mena de valor: les parades per manca de personal, 

per manca de corrent elèctric, per avaries, etc. Tret de les operacions de 

manteniment, totes les altres causes d’aturada no-productiva han de ser evitades. 

Per a que també sigui molt visual, no relativitzarem les hores respecte al total 

d’hores estàndard sinó que l’indicador consistirà en el nombre d’hores d’aturada no-

productiva. 

• La qualitat del procés: per a la mesura de la qualitat del procés de producció 

utilitzarem un indicador del Sistema d’Indicadors Existent que resulta enormement 

apropiat: l’Índex de 2ª classe , que mesura el % dels m2 liquidats dins d’un mateix 

període que el Control de Qualitat detecta com a fora de patró. Aquest indicador 

està diferenciat per a Sostres, Safates i Punxonat. 

• El cost del procés: els costos associats a la fabricació són evidentment part 

important de l’estructura de costos de la UEN, i és per això que cal fer-ne un 

seguiment atent. En un primer moment es va considerar introduir al QCI un 

indicador que incorporés les desviacions respecte al “cost estàndard” imputables a 

cadascun dels recursos màquina. Els costos estàndard són en definitiva els costos 

que es consideren acceptables en aquell període i s’obtenen prenent com a 

referència els costos de l’any anterior i fent una sèrie de supòsits per adaptar-los al 

període actual. La direcció de CATISA però, va considerar que aquesta informació 

és massa sensible com per fer-la pública a través del QCI. Aquest serà doncs un 

indicador que ells consultaran privadament. 
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9.3.5. EL PROCÉS MEDIAMBIENTAL 

Fora d’aquests tres grans blocs, i amb una forta relació amb el procés de fabricació, també 

és pertinent introduir una mesura de caire mediambiental . En primer lloc, per 

responsabilitat cívica i per la pròpia cultura de l’empresa,  ja que CATISA és conscient que 

l’activitat industrial no pot comprometre la conservació del medi. I en segon lloc, pel propi 

procés regulador de l’Administració Catalana, que obliga les indústries, segons la seva 

activitat, a disposar de les infraestructures necessàries per minimitzar el seu impacte 

ambiental. En aquest sentit, la planta de la UEN disposa de diversos dispositius que no 

només protegeixen el medi ambient, sinó que també en alguns casos, permeten l’estalvi 

energètic i de matèries. Entre aquestes infraestructures, la planta disposa d’una estació 

depuradora d’aigua amb reactor biològic, dipòsit primari i secundari. Cal dir que la indústria 

del no-teixit és molt intensiva en aigua, que s’usa en diferents etapes del procés productiu i 

té múltiples aplicacions. L’aigua, com ja sabem, és un bé escàs al nostre país i per tant tot 

el que sigui optimitzar el seu ús ha de ser prioritari. Per a CATISA seria per tant molt 

interessant mesurar la fracció de l’aigua que consumeix que pos teriorment es recicla. 

Aquest quocient la UEN el pot reduir augmentant el volum d’aigua depurat o bé reduint el 

consum d’aigua gràcies a un major aprofitament d’aquesta al llarg del procés productiu. 

 

9.3.6. EL PROCÉS DE COMPRES 

A part de vigilar el procés de fabricació pròpiament, per a evitar depassar els terminis 

d’entrega al client, cal fixar-se també en el procés d’aprovisionament. I és que la manca de 

matèries primeres pot ésser el motiu de s’hagin de parar les línies de producció. Amb 

l’objectiu de seguir de prop aquesta disfunció recuperarem un indicador del Sistema 

d’Indicadors Existent, l’Índex per al control i seguiment de les ruptures d’estoc , que 

mesura el nombre de parades de màquina ocasionades per la manca de matèria prima. 

Un altre  aspecte essencial relacionat amb les compres és el cost d’aquestes matèries 

primeres. I és que evidentment el preu que calgui pagar per les matèries incidirà de forma 

decisiva en el preu final del producte que CATISA presentarà als seus clients. Per a tenir en 

compte aquesta relació introduirem al QCI el preu mig de referència de matèries 

primeres , que calcularem ponderant el preu dels lots de matèries més consumits en el 

període. El nostre indicador no serà aquest preu mig, sinó la taxa de variació respecte del 

període anterior. 
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9.4. RESUM 

A continuació es mostren un quadre resum amb tots els indicadors de la perspectiva del 

procés intern (Taula 9.1)  i un gràfic amb la mateixa informació (Figura 9.4) . 

 

 

INDICADORS 
PROCÉS 

CONCEPTE CODI 

% d'hores dedicades a 

Segments Escollits respecte 

capacitat disponible I23-PI 

nombre de projectes que estan 

fora de calendari. I24-PI 

Innovació 

Rendibilitat bruta dels 

projectes d'innovació I25-PI 

nombre de tancament I26-PI 

Comercial 
% d'incidències de 

funcionalitat que tenen el seu 

origen en un mal 

assessorament I27-PI 

Assistència tècnica 
temps que es tarda en resoldre 

la incidència I28-PI 

rendiments de les màquines I29-PI 

hores de parada no productiva I30-PI 

hores de parada productiva I31-PI 

Fabricació 

índex de 2ª classe I32-PI 

Mediambiental % aigua reciclada I33-PI 

Compres 
índex per al seguiment de les 

ruptures d'estoc I34-PI 
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 preu mig de referència de 

matèries primeres I35-PI 

Taula 9.1: els indicadors de la Perspectiva del Procés Intern 

 

% hores I+D segments
 

% projectes fora de calendari
 

Rendibilitat bruta projectes innovació
 

Temps resolució incidència 1
 

Temps resolució incidència 2
 

Temps resolució incidència i
 

Rend. recurs1

Rend. recursi

Hores paro productiu recurs 1

Hores paro productiu recurs i

Hores parada no productiva recurs 1

Hores parada no productiva recurs i

2a classe sostres

2a classe safates

2a classe punxonat

Aturades línia per 
ruptura

 

Taxa de variació del 
preu  mig de la matèria 

primera
 

Nombre de comandes en una categoria /nombre de visites a 
clients d’aquesta categoria

 

% de problemes de funcionalitat deguts a mala tria per part del 
client

 

 Innovació
 

Assistència tècnica
 

Producció i Medi Ambient
 

Compres
 

Comercial
 

% aigua reciclada

Figura 9.4: els indicadors de la Perspectiva del Procés Intern
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10. LA PERSPECTIVA DE LA FORMACIÓ I EL 

CREIXEMENT 

10.1. INTRODUCCIÓ 

Els objectius de la perspectiva d’aprenentatge i creixement proporcionen la infraestructura 

que la organització requereix per a assolir els objectius de les altres perspectives. Són els 

inductors, la causa de que obtinguem bons resultats en els indicadors financers, de client i 

de procés intern. És aquí on s’estudien els actius intangibles que la UEN ha de posseir per 

a crear valor futur. 

La no inversió en aquestes capacitats pot causar problemes de desenvolupament a llarg 

terme. Segons Kaplan i Norton (2000, p.140) hi ha 3 categories principals de variables en 

les perspectives d’aprenentatge i creixement: 

• Les capacitats dels empleats 

• Les capacitats dels sistemes d’informació 

• Motivació, delegació de poder i coherència amb els objectius. 

 

10.2. LES CAPACITATS DELS EMPLEATS 

En el passat les organitzacions basaven la seva activitat econòmica en la producció en 

massa que reposava sobre una força de treball constituïda per treballadors amb molt poca 

qualificació que desenvolupaven activitats estandaritzades i repetitives. En l’actualitat 

aquestes tasques estan en gran part automatitzades. Aquest fet i l’exigència d’una millora 

continua deguda a una major competitivitat ens obliguen a que els empleats tinguin una 

formació de més alt nivell. Les idees per a millorar els processos i l’actuació de cara als 

clients han de provenir, cada cop més, dels empleats que estan més a prop dels processos 

interns. 

La majoria de les empreses utilitzen uns objectius dels empleats derivats d’un nucli comú 

de tres dimensions fonamentals, que són: 

• La satisfacció de l’empleat. 
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• La retenció de l’empleat. 

• La productivitat de l’empleat. 

Dins d’aquest nucli, l’objectiu de la satisfacció de l’empleat es considera, generalment, com 

l’inductor de les altres dues mesures. 

 

Figura 10.1: estructura dels indicadors de formació i creixement 

 

10.2.1. LA SATISFACCIÓ DE L’EMPLEAT 

Hi ha una relació lògica entre major satisfacció de l’empleat i major satisfacció del client, ja 

que un empleat content tindrà una gran motivació per fer be la seva feina. La manera més 

típica de mesurar la satisfacció dels empleats és mitjançant una enquesta anual, o bé 

mitjançant una enquesta renovable en què cada cert període es pregunta a un % 

prèviament fixat d’empleats escollits a l’atzar. A CATISA aquesta periodicitat no podria ser 

mensual perquè en tal cas la mostra de treballadors no seria prou representativa. Fer-la 

trimestralment si que seria viable.  

Els elements d’una enquesta de satisfacció de l’empleat solen ser: 

• Participació en les decisions. 

• Reconeixement pel treball ben fet. 

• Accés a informació suficient per a fer bé el treball. 

 

Satisfacció 
de l’empleat 

Competències 
del personal Clima laboral 

Retenció de 
l’empleat 

Productivitat 
de l’empleat 

RESULTAT 

Infraestructura 
tecnològica 
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• Animació a ser creatius i a usar la iniciativa. 

• Suport de la directiva. 

• Satisfacció general amb l’empresa. 

Per a complir amb la normativa de Seguretat i Higiene Laboral, CATISA ja ha previst dur a 

terme una enquesta d’aquest tipus que està sent actualment desenvolupada per una 

mútua. D’aquesta enquesta s’extraurà una puntuació mitjana  que constituirà l’indicador de 

la satisfacció de l’empleat. 

 

10.2.2. LA RETENCIÓ DELS EMPLEATS 

L’organització fa inversions a llarg terme en els seus empleats i per tant qualsevol sortida 

no desitjada representa una pèrdua de capital intel·lectual. Els empleats lleials a llarg terme 

representen i porten a dins els valors de la organització, el coneixement dels processos de 

la organització i la sensibilitat necessària davant les necessitats dels clients.  

La retenció dels empleats es mesura mitjançant l’Índex de rotació de personal , ja present 

al Sistema d’Indicadors Existent. 

 

10.2.3. LA MEDICIO DE LA PRODUCTIVITAT DELS EMPLEAT S 

La productivitat dels empleats és un indicador del resultat de l’impacte d’haver incrementat 

les capacitacions i la moral dels empleats així com la innovació i millora dels processos 

interns i de la satisfacció del client. L’objectiu és relacionar el resultat produït pels empleats 

amb el nombre d’empleats usats per produir aquest resultat.  

La productivitat es sol calcular com el quocient entre els ingressos de la UEN i el nombre 

d’empleats. Aquest indicador però, a CATISA seria disfuncional pel fet que es 

subcontracten certes funcions a l’exterior, és a dir, es prescindeix d’empleats propis per a 

fer certes tasques. El resultat és que obtindríem una productivitat superior a la real. El que 

hem de fer per ajustar l’indicador a les nostres condicions particulars és deduir del 

numerador el cost de materials, subministres i serveis adquirits a l’exterior. L’indicador final 

seria doncs: 

empleatsdNombre

ServeisistresSubMaterialsIngressos
toductivita EXTERIORLAADQUIRITS

'

)min(
Pr '−−−

=  (Eq 10.1) 
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Sembla pertinent incloure en aquest apartat un segon indicador, que tot i no fer referència 

directament a la productivitat, hi està relacionat. Estem parlant de l’Índex d’absentisme , 

que controla les hores que el personal no es presenta a treballar. Cal recordar que la 

manca d’empleats també pot causar la parada d’una línia de fabricació. Aquest indicador ja 

es troba al Sistema d’Indicadors Existent. 

 

10.3. INDUCTORS DE L’APRENETATGE I EL CREIXEMENT  

10.3.1. PERFECCIONAMENT DE LA PLANTILLA 

Totes les organitzacions tenen la necessitat de formar els seus empleats. Ara bé, aquesta 

necessitat pot tenir dues motivacions ben diferents entre sí: per una banda, si estem parlant 

de llocs de treball que no són d’importància capital per a la organització, la formació sol 

estar orientada més a les operacions i sol ser el mitjà de garantir la continuïtat i millorar la 

qualitat en la prestació d’un servei que ja es dóna. D’altra banda, la requalificació pot obeir 

a una obligació estratègica si és el mitjà de garantir que en el futur certs empleats clau 

disposaran de les capacitats necessàries per a satisfer, no només les necessitats actuals 

dels clients, sinó també les necessitats que sorgiran en el futur. 

L’èxit en la implementació del propi QCI també obliga a considerar la formació dels 

empleats com a via per a que aquests puguin acceptar les noves responsabilitats que hagin 

aparegut. En el QCI només mesurarem aquesta formació de caire més estratègic i clau, i 

no la de perfil més baix. 

Com podem mesurar si els nostres empleats disposen de les capacitats per a satisfer les 

necessitats futures? Evidentment abans cal haver definit de forma precisa quines són 

aquestes capacitats i en quina mesura les necessitarem. Al capítol 12 s’explica més 

detalladament de quina manera es fa això. Un cop haguem precisat quines competències 

seran necessàries en el futur en cada lloc de treball, haguem planificat el desenvolupament 

professional dels empleats i el nombre en què seran necessaris, podrem calcular el ratio 

de cobriment dels llocs de treball estratègics . Aquest indicador mesura fins a quin punt 

s’han cobert les necessitats de personal qualificat de cara període: 

 100
º

º ⋅=
inivellempleatsplanificatn

inivellempleatsn
sestratègictreballdellocscobrimentratio  

 (Eq 10.2) 
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10.3.2. LES CAPACITATS DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ ( S.I.) 

Els empleats d’una empresa necessiten un feedback ràpid, oportú i fiable sobre el producte 

que acaben de fabricar. Només si els empleats disposen d’aquesta informació es pot 

esperar que mantinguin uns programes de millores on s’eliminin de forma sistemàtica 

defectes, costos i temps perdut. I igualment aquest feedback és una exigència per a que el 

QCI sigui operatiu i eficient. No podem esperar que el QCI sigui una eina pràctica i peça 

fonamental en la gestió de la UEN si la presa de mesures i la realització dels càlculs per 

determinar els indicadors s’han de fer manualment i ferragosa. Per això, d’entrada, 

orientarem la disponibilitat de feedback d’informació als objectius de les diferents 

perspectives del QCI, i, un cop s’hagi assolit aquesta fita, a altres activitats més 

perifèriques. Així, establirem un indicador molt semblant conceptualment al de l’apartat 

anterior, que serà el ratio de cobriment de la informació estratègica , i que ens dirà quin 

% dels indicadors del QCI es poden obtenir quasi instantàniament mitjançant l’ús dels S.I. 

implantats a la UEN. 

 

10.4. MOTIVACIÓ, DELEGACIÓ DE PODER (EMPOWERMENT) I  

COHERÈNCIA D’OBJECTIUS  

Fins i tot els empleats formats que disposin d’un correcte accés a la informació deixaran de 

contribuir a l’èxit de la organització si no se senten motivats o si no tenen prou llibertat per 

prendre decisions. Així doncs, és pertinent introduir al QCI uns objectius de motivació i 

incentivació dels empleats. 

Un indicador força simple en aquest sentit és el nombre de suggerències fetes i posades 

en pràctica . D’aquesta manera no només es té en compte la participació dels empleats en 

la millora de la organització sinó que també es pondera la qualitat de les suggerències i es 

comunica d’alguna forma a la plantilla que les seves propostes són apreciades i tingudes 

en compte. És important que les suggerències siguin publicades per tal mantenir la 

motivació de la plantilla. 
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10.5. RESUM 

A continuació es mostra un quadre resum (Taula 10.1)  amb tots els indicadors de la 

Perspectiva de la Formació i Creixement. 

 

PERSPECTIVA Formació i Creixement 

INDICADORS 
TEMA 

CONCEPTE CODI 

Satisfacció de l'empleat enquesta de satisfacció dels empleats I36-FC 

Retenció dels empleats índex de rotació del personal I37-FC 

productivitat sense serveis adquirits a l'exterior I38-FC 
Productivitat dels empleats 

índex d'absentisme I39-FC 

Perfeccionament de la plantilla ratio de cobriment de llocs estratègics I40-FC 

Capacitats dels S.I ratio de cobriment de la informació estratègica I41-FC 

Motivació dels empleats nombre de suggerències posades en pràctica I42-FC 

Taula 10.1: indicadors de la Perspectiva de la Formació i el Creixement
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11. MAPA ESTRATÈGIC DE LA ORGANITZACIÓ 

El mapa estratègic és la representació gràfica de l’estratègia de l’organització, ens en 

proporciona una visió macro tot enllaçant els objectius corresponents a les 4 

perspectives. Com aconseguim però aquesta vinculació del mapa i del propi QCI a 

l’estratègia? 

En primer lloc, com ja s’ha comentat al capítol 5, ens basem en relacions causa-efecte. 

Donat que una estratègia és un conjunt d’hipòtesis sobre relacions causa-efecte, 

aquestes es poden expressar com una seqüència de declaracions del tipus si/aleshores. 

Per exemple, podem establir un vincle entre un millor procés d’innovació i una major 

diversificació dels ingressos a través de la següent seqüència d’hipòtesis: 

Si aconseguim uns projectes d’innovació que responguin a les necessitats potencials dels 

clients, aleshores podrem captar un nombre major de clients dels segments escollits. Si 

aconseguim una major quota de mercat i uns marges possiblement més alts, aleshores 

haurem augmentat la diversificació dels ingressos i tindrem una menor dependència del 

sector de l’automòbil. 

El sistema d’indicadors ha de fer que les relacions entre els objectius de les diferents 

perspectives siguin explícites per tal que puguin ser gestionades i convalidades. 

En segon lloc, hem introduït al QCI uns indicadors genèrics, com ara la retenció i 

adquisició de clients, la seva satisfacció, etc que es refereixen a resultats clau i que 

reflecteixen els objectius comuns a moltes estratègies. Però també hem introduït 

indicadors específics per a CATISA, inductors de l’actuació que reflecteixen la singularitat 

de l’estratègia de la UEN d’estudi, com per exemple la taxa de variació del preu mig de la 

matèria primera, o el temps mig de resolució d’incidències, o el nombre de projectes 

d’innovació fora de calendari. Un bon QCI ha de tenir una correcta combinació 

d’indicadors de resultat i d’inductors de l’actuació. Els indicadors de resultat sense els 

inductors no comuniquen la forma com s’assoliran els resultats ni proporcionen una 

informació reactiva sobre si l’estratègia s’està posant en pràctica exitosament.  Pel 

contrari els inductors sense els indicadors de resultat no ens permeten saber si les 

millores operatives es tradueixen en una major retenció de clients i en un major benefici. 

I en últim lloc, no hem de perdre de vista que l’objectiu final del QCI no és ser un 

programa de millora i prou, sinó que és una metodologia que posa molt d’èmfasi en els 

resultats, especialment els financers. Com diuen Kaplan i Norton (2000, p.164): “En 

última instància, els camins causals de tots els indicadors d’un quadre de comandament 

han d’estar vinculats amb els objectius financers”.  
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A la Figura 11.1  es mostra el Mapa Estratègic de CATISA on es representen gràficament 

 les relacions establertes entre el conjunt d’objectius que defineixen l’estratègia de la 

UEN a través de les diferents perspectives. I finalment, a la Figura 11.2 es mostra el QCI 

íntegre, amb tots els indicadors pertanyents a les diferents perspectives. 
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figura 11.2: el QCI de CATISA 
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12. LA IMPLANTACIÓ DEL QCI COM A EINA DE 

GESTIÓ A TECISA 

 

En els capítols anteriors hem dissenyat seqüencialment un QCI fidel a l’estratègia de 

CATISA. Ja s’ha dit en algun moment que en tot aquest procés s’han tingut en compte les 

particularitats de la UEN. La tria de cada indicador s’ha fet considerant escrupolosament 

dos criteris sovint difícils de compatibilitzar: la fidelitat als objectius de la organització i el 

respecte a l’estructura organitzativa i a la infraestructura informàtica de la UEN. Dit en altres 

paraules, en cada situació sempre hem escollit l’indicador que equilibrés l’adequació a 

l’objectiu corresponent i la facilitat de càlcul i obtenció. És evident que si construïm un QCI a 

partir d’indicadors massa teòrics o complexes correm el risc que la realitat de la 

infraestructura organitzativa, operacional i informàtica de la organització ens impedeixi 

disposar d’una informació tan refinada. És per això que, exceptuant alguns indicadors 

concrets, la resta haurien de tenir un temps d’implantació curt i una dificultat de càlcul 

mínims. De fet, sempre que hem pogut hem mantingut indicadors del Sistema d’Indicadors 

Existent, ja que evidentment, per a ells la dificultat d’implantació és nul·la. En els següent 

apartat intentarem fer, breument, el disseny de la implantació dels indicadors. També farem 

el càlcul del cost econòmic assumit per TECISA en concepte de creació i implantació del 

QCI. 

 

12.1. LA IMPLANTACIÓ DELS INDICADORS 

A continuació, enunciarem breument per a cada indicador característiques prou rellevants 

per a la seva implementació, com ara el departament responsable de la seva introducció i 

seguiment i la informació o documentació necessària. En primera instància parlarem 

d’aquells indicadors que presentin una implantació més difícil o singular, i posteriorment 

explicarem la mateixa informació per a aquells d’obtenció més fàcil o ja presents al Sistema 

d’Indicadors Existent. També mostrarem gràficament el calendari d’implantació previst. 

Començarem amb dos indicadors vinculats a objectius de la Perspectiva de la Formació i el 

Creixement: el ratio de cobriment de llocs estratègics (I40-FC) i el ratio de cobriment de la 

informació estratègica (I41-FC). Aquests dos indicadors tenen una dimensió molt gran que 

comprèn tota la organització i els seus diferents departaments. El ratio de cobriment de 

llocs estratègics mesura el % de les necessitats previstes de personal en llocs estratègics 
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que es troben cobertes. Per exemple, quants enginyers amb coneixements avançats sobre 

gestió de la producció té la UEN si les previsions per al 2007 eren de 4 empleats. Aquesta 

mesura, però, no es restringeix a un perfil de professional o departament concret, sinó que 

abasta tots els departaments de l’empresa, i a més, és específica per a cadascun d’ells. A 

la Figura 12.1  es mostren esquemàticament els passos a seguir per a l’establiment 

d’aquest indicador en si de la organització.  

 

Figura 12.1: els passos per a la definició del ratio de cobriment dels llocs de treball estratègics 

En primer lloc, cada departament haurà d’establir quines són les competències actuals que 

requereixen dels seus empleats i també les competències futures necessàries. Això també 

caldrà fer-ho a nivell interdepartamental per als llocs que requereixin la coordinació o la 

direcció de diverses àrees. Un cop fet aquest primer pas, caldrà especificar les famílies de 

llocs de treball que engloben totes les capacitats citades i preveure quina quantitat de 

professionals de cada família requerirem en el futur. També dins de cada família caldrà 

3.- Perfil de competències de cada lloc de treball

1.- Identificació de les famílies de llocs de treball

Detectar les necessitats
Desenvolupar nous articles 

Planificar correctament e l pas 
a producció

Controlar els processos de 
fabricació

Control estadístic de la qualitat

Promocionar

Aconsellar e ls clients

Innovació

Fabricació

Comercialitzar 
i vendre
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Operacions

Enginyer

Comercial

Competència Comercial Enginyer Operacions
Coneixement
Sector x x x
Financer x
Producte x x x
Sistemes x x
Qualitat x

Capacitació
Vendes x
Fabricació x x
Asesor x x

4.- Guia per al desenvolupament el lloc de treball

Exemple: per a l’enginyer

Nivell 1 Superior
Nivell 2 Oficial
Nivell 3 Operari
Nivell 4 Aprenent

Competència Enginyer
Coneixement
Sector x
Financer
Producte x
Sistemes x
Qualitat x
Capacitació
Vendes
Fabricació x
Asesor x

5.- Mesura

Mesurar el % dels empleats de cada 
tipus que es troben en cada nivell de 
formació. Per exemple: per als 
enginyers

2007 2008 2009 2010
Nivell 4 85% 50% 30% 30%
Nivell 3 15% 20% 30% 20%
Nivell 2 30% 40% 30%
Nivell 1 20%
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establir una graduació segons coneixements, de manera que a cada nivell de coneixement 

s’hi associïn una sèrie d’aptituds i habilitats. Feta aquesta sistematització, podrem mesurar 

en cada període de quina manera cobrim les necessitats  previstes de professionals de 

cada nivell dins les diferents famílies. Podem veure que el desenvolupament d’aquesta 

sistemàtica implica la participació de tots els departaments de la organització sota la 

direcció de Recursos Humans, que és qui en l’actualitat gestiona la formació i el 

desenvolupament dels empleats. Serà necessari que els responsables de cada 

departament facin els primers passos del desenvolupament de l’indicador en col·laboració 

amb R.R.H.H. i posteriorment els presentin als altres departaments i a Direcció, per tal 

d’assegurar la visió estratègica i de futur de l’indicador i per a que es puguin establir 

sinèrgies entre departaments. El ratio de cobriment dels llocs estratègics serà, 

probablement, l’indicador més costós d’implantar en quant a temps de treball, entorn d’uns 

quatre mesos, dels quals tres haurien de ser de treball intern de cada departament i 

R.R.H.H. i un de posada en comú. 

Per la seva banda, el ratio de cobriment de la informació estratègica no requerirà ni de bon 

tros un treball tan ampli i profund, però implicarà igualment tota la organització. Recordem 

que aquest ratio mesura el % dels indicadors del QCI el càlcul dels quals està sistematitzat i 

s’obté ràpidament a partir del S.I. Cada departament haurà de controlar el progrés en 

aquest sentit dels indicadors que té assignats. Podem veure doncs que la implantació 

d’aquest indicador no hauria de ser excessivament difícil. Preveiem però que la seva 

progressió serà lenta,  ja que per al càlcul automatitzat d’alguns indicadors caldrà introduir 

canvis en el codi d’alguna aplicació informàtica. 

Els indicadors relacionats amb la manca de funcionalitat, o més aviat el protocol associat al 

seu càlcul, també requereixen de la col·laboració entre departaments. La queixa del client 

per manca de funcionalitat la rep el Departament Comercial, que en la propera Reunió 

Tècnica de Qualitat la presenta als departaments de Producció, I+D, Qualitat i a Direcció. 

En aquesta reunió es planifiquen les accions a emprendre, com ara la presa de mostres, el 

viatge a la fàbrica del client, etc. Després serà el Departament de Costos l’encarregat de 

calcular els indicadors I17-C i I18-C, que mesuren la importància dels costos de no 

funcionalitat envers la facturació dels projectes i la facturació total. Existeix ja un formulari 

que articula les diferents etapes del procés i que es va omplint cronològicament segons 

avança l’incidència. Evidentment l’ompliment de cadascuna de les parts del formulari és 

responsabilitat del departament associat. Pel que fa a l’I27-PI, que mesura el % dels 

problemes de no-funcionalitat que deriven d’un mala tria del producte per part del client, el 

flux d’informació caldrà que s’estableixi entre el Departament Comercial, que rep la queixa, i 

el Departament de Qualitat, que farà el càlcul de l’indicador. Es podria aprofitar el formulari 

anterior. 
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Passem ara als indicadors la implantació i el càlcul dels quals impliquen a un sol 

departament. 

 

12.1.1. DEPARTAMENT COMERCIAL 

El departament comercial serà l’encarregat de gestionar un nombre prou important (14) 

d’indicadors. La responsabilitat del càlcul de quasi tots ells recaurà sobre el Director 

Comercial, que això sí, es podrà ajudar del S.I. Integrat que usa la UEN, concretament el 

mòdul de Gestió de l’Àrea Comercial. Aquesta aplicació permet obtenir llistats ABC de 

facturació per clients, per famílies (el nom per als diferents segments que es dóna a 

CATISA), i per productes. En alguns casos aquest llistat ens donarà directament la 

informació necessària, en d’altres caldrà fer un filtratge a mà per establir classificacions. 

Adjuntem en forma de quadre aquesta informació (Taula 12.1) . 

 

Indicador Codi  Què cal fer Responsable  Ruta d'obtenció 

% dels ingressos de la 

UEN procedents dels 

segments escollits 

I1-F 

la informació ja està disponible a 

l'ABC de facturació, només cal 

fer el càlcul dels % . 

Dir. Comercial 

programa integrat de 

gestió (àrea comercial); 

ABC facturació per 

famílies. 

origen dels ingressos 

segons categoria d'article: 

consagrat, revolucionari, 

renovat i nova aplicació 

I6-F 

obtenció de l'ABC d'articles amb 

el programa integrat de gestió i 

filtració manual de l'ABC per 

categoria d'innovació; en el futur 

caldrà afegir índexos al codi del 

producte per saber en quina 

categoria d'innovació es troba 

l'article. <2;<3;<4 

Dir. Comercial 

programa integrat de 

gestió (àrea comercial); 

ABC facturació per 

articles  

concentració de la 

facturació en mans d'un 

sol client 

I9-F 

pràcticament directe a partir del 

programa: ABC de clients per 

veure facturació del primer client. 

Després agafar ABC per families 

i agafar famílies: automoció 

Dir. Comercial 

programa integrat de 

gestió (àrea comercial); 

ABC facturació per clients 

i ABC facturació per 

famílies 

Increment del nombre de 

models de cotxe i % dels 

quals per contacte directe 

amb els OEM’s 

I10-

C,I11-

C 

en base a la informació de les 

previsions auto, contar el nombre 

de nous models. Els quocients 

caldrà fer-los a mà. 

Comercial 

automoció 

Document Previsions 

Auto 
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Increment de la facturació 

per nous clients 
I12-C 

a partir del llistat, fer la tria 

manual dels nous clients. 

Posteriorment caldrà fer el 

quocient 

 Dir. Comercial 

programa integrat de 

gestió (àrea comercial); 

ABC facturació per clients 

Retenció de models de 

cotxe 
I13-C 

en base a la informació de les 

Previsions Auto, contar el nombre 

de models retinguts. Els 

quocients caldrà fer-los a mà. 

Comercial 

automoció 

Document Previsions 

Auto 

Increment de facturació 

dels clients existents 
I14-C 

a partir del llistat, fer la tria 

manual dels nous clients. 

Posteriorment caldrà fer el 

quocient 

Dir. Comercial  

programa integrat de 

gestió (àrea comercial); 

ABC facturació per clients 

Taula 12.1: indicadors que es poden obtenir a partir de l’extracció de dades dels S.I. 

Hi ha quatre indicadors (I2-F, I4-F, I19-C, I26-PI) per als quals el S.I. no és útil. En aquest 

projecte ja s’ha fet una aproximació a la quota de mercat al sector de l’automoció (I2-F). No 

obstant, aquest càlcul s’haurà d’anar actualitzant en funció de l’evolució del mercat, i això 

serà responsabilitat del Director Comercial, que usant les informacions que rep dels 

comercials de l’automoció en el dia a dia hauria de ser capaç de fer aproximacions vàlides. 

Quelcom semblant aplica per a les quotes de mercat dels segments escollits (I4-F). 

Lògicament, inicialment caldrà que la Direcció decideixi quins seran aquests segments 

escollits i després els comercials haurien de ser capaços de determinar aquestes quotes, 

cada comercial la del seu segment. Tot plegat s’hauria de fer en un màxim de dos mesos. 

Per al nombre de contractes perduts per preu massa alt (I19-C), ens haurem de nodrir dels 

informes de tots els comercials per a cada període. I finalment per al nombre de tancament 

(I26-PI) també ens haurem de nodrir dels informes dels comercials. 

Els indicadors de % de costos de transport per transport urgent i % de lliuraments fora de 

termini (I21-C i I22-C) pertanyen al Sistema d’Indicadors Existent i per tant ja es troben 

implantats. El seu funcionament es descriu a l’annex B. 

 

12.1.2. DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ 

Dels cinc indicadors del QCI que seran responsabilitat d’aquest departament, dos ja es 

troben al Sistema d’Indicadors Existent i per tant ja estan implantats. Estem parlant dels 

rendiments dels recursos màquina (I29-PI) i de l’Índex per al seguiment de les ruptures 

d’estoc (I34-PI). El tercer i el quart, que són les hores de parada productiva i no-productiva 
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(I30-PI i I31-PI) s’obtenen extraient del S.I. (Àrea de Producció) exactament el mateix 

formulari que per als dos primers, l’Informe de Rendiments i Consum de Materials. El 

responsable d’extreure aquests indicadors serà el Director de Producció. I finalment, el % 

d’aigua reciclada (I33-PI), el determinarà el responsable de la depuradora en el seu Informe 

de Funcionament Trismetral de la Depuradora. 

 

12.1.3. DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE LA QUALITAT. 

Aquest departament serà  l’encarregat de gestionar directament cinc indicadors, quatre dels 

quals ja es troben al Sistema d’Indicadors Existent. Aquests quatre indicadors són 

responsabilitat del Director de Gestió de la Qualitat i són: 

• Puntuació Mitjana obtinguda a l’enquesta de Satisfacció del Client (I15-C) 

• Cost de les reclamacions envers la facturació total (I16-C) 

• Puntuació obtinguda en una pregunta concreta de l’enquesta (I20-C) 

• Índex de 2ª classe (I32-PI) 

Els formularis i informes d’on procedeixen aquests indicadors s’especifiquen a l’Annex B. 

L’indicador del temps que es tarda en resoldre una incidència (I28-PI) per contra, és nou. 

Serà responsabilitat del Director de Gestió de la Qualitat la seva determinació per a cada 

incidència registrada. 

 

12.1.4. DEPARTAMENT DE I+D 

Aquest departament serà responsable de la determinació de dos indicadors: el % d'hores 

I+D dedicades a Segments Escollits respecte capacitat disponible (I23-PI) i el nombre de 

projectes que estan fora de calendari (I24-PI). Pel que fa al primer indicador, actualment 

s’està treballant per a que el codi de projecte i el temps que els diferents recursos-màquina 

dediquen a proves de I+D quedin registrats al S.I. (Àrea de Producció). Un cop aquesta 

funció estigui disponible (es preveuen uns dos mesos), tindrem un llistat de tots els 

projectes de I+D en els quals s’ha treballat i el temps dedicat a cadascun d’ells. Només 

restarà fer la tria d’aquelles projectes que pertanyin als Segments Escollits i fer el càlcul 

numèric de l’indicador. 
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Per al càlcul del nombre de projectes fora de calendari, només caldrà que en ocasió de la 

revisió periòdica del QCI, el Director de I+D faci un control dels terminis comparant l’estat 

real dels projectes d’innovació corrents amb les dates límit fixades al document Calendari 

dels Projectes d’Innovació. 

 

12.1.5. DEPARTAMENT DE COSTOS 

El departament de costos serà responsable del càlcul de set indicadors. Els dos primers, el 

marge brut per a l’automoció (I3-F) i el marge brut per als Segments Escollits (I5-F), usaran 

com a matèria primera les llistes ABC de marges per articles que es poden extreure de 

l’Àrea de Costos del S.I. Integrat. En el primer cas, a l’automoció, un cop tinguem aquest 

llistat de marges, caldrà fer manualment tres operacions més: 

• Fer una classificació dels articles per àrees geogràfiques on es venen. 

• Fer una classificació per categoria d’innovació. 

• Un cop fetes les classificacions, dins de cada categoria, fer la ponderació del marge 

de cada article per la seva contribució a la facturació total. 

Per al marge brut als Segments Escollits, només fem diferenciació per Segment o família, i 

aquesta diferenciació ja ens la fa l’aplicació informàtica. No obstant, la ponderació caldrà 

fer-la manualment. 

La informació per al càlcul del tercer indicador, la rotació d’inventaris (I7-F) ja ens ve 

donada pel S.I. (Àrea de Costos). Els termes del quocient (costos i valor dels inventaris) 

ens venen donats separadament i serà responsabilitat del Director de Costos ajuntar la 

informació i fer el càlcul. Per al càlcul del ROCE (I8-F) el Director de Costos haurà d’agafar 

la informació corresponent del Balanç i de la Compta de Resultats de la UEN.  

Per al càlcul de la rendibilitat dels projectes d’innovació (I25-PI), usarem part de la 

informació recopilada per a l’obtenció de l’I3-F, i dins de la facturació per categoria 

d’innovació ens quedarem amb la facturació dels articles “nous”. Els altres termes del 

quocient són costos, alguns d’ells ja quantificats i d’altres que estan en procés de ser-ho. 

La UEN no té organitzats els seus costos amb una metodologia ABC i per tant no pot xifrar 

ràpidament els costos relacionats amb la innovació i el departament de I+D. S’espera que 

en poc temps (uns dos mesos) això hagi canviat i aquests costos hagin estat determinats. 

Cal parar atenció a una singularitat lligada als projectes d’innovació, i és que la facturació 

dels articles obtinguts després de l’I+D segueix una rampa de pendent positiva. No és 

representatiu, doncs, agafar per al càlcul de l’indicador la facturació només dels primers 
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mesos d’aquests articles, sinó que cal allargar-se fins als dos anys de vida. Si la revisió del 

QCI s’efectua trimestralment i la categoria d’article sorgit de l’I+D dura dos anys a partir del 

llançament de l’article, cada projecte d’innovació entrarà 8 cops dins el càlcul de l’indicador. 

El sisè indicador és la taxa de variació del preu mig de referència de les matèries primeres 

(I35-PI). Les informacions necessàries per al càlcul de l’indicador (preu de compra, massa 

dels lots) ja estan disponibles i per tant la implementació només consistirà en fer el càlcul.  

I finalment, per al càlcul de la productivitat (I38-FC) només caldrà extreure del Sistema 

d’Informació (ABC de Facturació per Famílies) la facturació total de la UEN, descomptar-li 

els costos ja quantificats del serveis subcontractats, i dividir la xifra que s’obtingui pel 

nombre d’empleats de la UEN. 

 

12.1.6. DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 

El departament de R.R.H.H. serà l’encarregat de calcular quatre indicadors del QCI, dos 

dels quals ja formen part del Sistema d’Indicadors Existent. Estem parlant dels índexos de 

rotació del personal (I37-FC1 i I37-FC2) i de l’índex d’absentisme (I39-FC), dels quals 

podrem trobar més informació a l’annex B. El tercer és la satisfacció dels empleats (I36-

FC). L’enquesta l’està desenvolupant un organització externa i per tant la implantació de 

l’indicador començarà tan aviat CATISA  disposi del document. A partir d’aquesta data, cal 

preveure dues setmanes per a que R.R.H.H organitzi els torns de passatge de l’enquesta, i 

un cop s’hagi efectuat, dues setmanes més per al seu tractament i anàl·lisi. I finalment, per 

a l’últim indicador, el nombre de suggerències posades en pràctica (I42-FC), caldrà que 

R.R.H.H. col·labori amb tots els departaments. La responsabilitat de recollir les 

suggerències i analitzar la seva validesa dependrà del Director de cada departament. Un 

cop s’hagi fet la tria, cada director haurà de comunicar a R.R.H.H. el nombre de 

suggerències aprofitades. 

 

12.1.7. DIAGRAMA DE GANTT DE LA IMPLANTACIÓ  DELS I NDICADORS 

Aquest diagrama s’adjunta a l’annex C. Com a resum podem dir que la implantació, si es 

realitza al ritme previst, té una durada de 17 setmanes a partir de la data d’inici dels treballs. 
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12.2. EL PILOTATGE I LA GESTIÓ DEL QCI 

El QCI prendrà el relleu del Sistema d’Indicadors Existent com a metodologia de gestió i 

mesura de l’actuació de CATISA. El mateix ens que s’encarregava del seguiment del 

Sistema Existent s’encarregarà del seguiment del QCI. Estem parlant del Comitè de Revisió 

del Sistema, constituït pels Directors de tots els departaments de CATISA i, òbviament, per 

la Direcció de la UEN. Aquest comitè es reuneix trimestralment per passar revista de cada 

indicador, treure conclusions, veure quins problemes hi ha i llançar plans d’acció en cas que 

sigui necessari.  En un primer estadi, el Comitè també serà responsable de la implantació 

completa del QCI en el si de la organització. La persona concreta que haurà de garantir 

aquesta correcta implantació serà el Gerent de CATISA. 

 

12.3. COST ECONÒMIC DEL DESENVOLUPAMENT DEL QCI  

Aquest QCI ha estat desenvolupat per persones externes a  CATISA tot i que, evidentment, 

en estreta col·laboració amb els empleats de la UEN i amb la implicació de la seva direcció. 

El desenvolupament l’ha fet una consultoria i hi han participat un consultor junior i un 

gerent. La durada del projecte ha estat de 5 mesos i ha suposat una dedicació setmanal 

aproximada de 2 dies pel consultor junior i de 1,5 dies al mes per al gerent. En total, 60 dies 

de treball del junior i 7,5 dies del gerent. A la figura següent (Taula 12.2)  desglossem els 

costos de personal (el cost del gerent és de 1200€/dia i el del junior de 500€/dia): 

 

Consultor Junior Cost:500 €/dia 
CONCEPTE Temps [dies] Cost [€] 

Recopilació d'informació 3 1500 
Estudi i descripció de la situació inicial 5 2500 
Definició de la metodologia de treball 3 1500 
Definició de la estratègia de la unitat 4 2000 
Disseny del Sistema d'Indicadors   

 Perspectiva Financera   
   Definició d'objectius 5 2500 
   Vinculació amb els indicadors 3 1500 
 Perspectiva del Client   
   Definició d'objectius 9 4500 
   Vinculació amb els indicadors 5 2500 
 Perspectiva del Procés Intern   
   Definició d'objectius 6 3000 
   Vinculació amb els indicadors 3 1500 
 Perspectiva de la Formació i el Creixement   
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   Definició d'objectius 3 1500 
   Vinculació amb els indicadors 2 1000 

Definició del Mapa Estratègic de la UEN 3 1500 
Disseny de la Implantació del QCI 6 3000 
Subtotal Consultor Junior 60 30000 

    
Gerent  Cost: 1200 €/dia 

CONCEPTE Temps [dies] Cost [€] 
Supervisió 7,5 9000 
Subtotal Gerent 7,5 9000 

    
TOTAL   39000 

Taula 12.2: cost de personal per al desenvolupament del QCI 

En una primera partida també tindrem en compte els costos amortitzables a tres anys 

associats al consultor junior. 

 

CONCEPTE Cost [€] 

 Ordinador personal 1450 
 Impresora 145 
 Llicències programes informàtics 2350 

Total (3 anys) 3945 
TOTAL AMORTITZABLE ANUAL 1315 

Taula 12.3: costos amortitzables lligats al desenvolupament del QCI 

I finalment, considerarem els costos fixos anuals associats a la feina de dos empleats de 

consultoria. 

 

CONCEPTE Cost [€] 

 Lloguer oficines repercutit en persones i temps 5184 
 Consum elèctric 334 
 Consum aigua 86 
 Despesa telefònica 1350 
 Material d'oficina 930 
 Neteja 125 
 Despeses formació 3100 
 Dietes i quilometratge 1760 
 Seguretat i higiene 105 

TOTAL FIX ANUAL 12974 

Taula 12.4: costos fixos anuals lligats al desenvolupament del QCI 

Els costos fixos i amortitzables repercutibles a aquest projecte són doncs: 
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Per tant els costos totals definitius per al desenvolupament del projecte són els següents: 

 

CONCEPTE Cost [€] 

 Costos de personal 39000 
 Costos amortitzables + fixos 5954 
 COST PERSONAL + AMORTITZABLE + FIX 44954 
 5% marge d'error +2248 

COST TOTAL DEL PROJECTE 47202 

Taula 12.4: cost total del projecte





Disseny d’un Quadre de Comandament  Integral d’aplicació en una empresa tèxtil Pàg. 91 

 

CONCLUSIONS 

 

Amb la realització d’aquest Projecte s’ha obtingut una eina de gestió plenament adaptada a 

les singularitats de la Unitat de Negoci objectiu i que està llesta per ser posada en pràctica. 

Tot el procés de disseny del Quadre de Comandament Integral s’ha fet tenint com a 

prioritat que la seva posterior implantació fos el més fàcil possible i creiem que aquest 

objectiu s’ha complert. Del total dels 42 indicadors que integren el Quadre, 10 s’han 

aprofitat del Sistema d’Indicadors Existent i gran part dels altres es poden obtenir a través 

dels Sistemes d’Informació de la Unitat. Això ha de permetre que el Quadre estigui 

plenament operatiu en uns 5 mesos a partir de l’inici de la implementació. La comprovació 

de si aquest termini es compleix o no, queda, lògicament, fora de l’abast d’aquest Projecte. 

La metodologia de Kaplan i Norton ha permès articular l’estratègia de CATISA en una sèrie 

d’objectius pertanyents a les diferents Perspectives i relacionats lògicament entre ells. 

També ens ha possibilitat vincular aquests objectius a uns indicadors de causa i d’efecte 

que ens permeten llegir les relacions que s’estableixen entre ells. Així aconseguim, en 

definitiva, mesurar l’actuació de la Unitat de Negoci seguint la pista dels actius intangibles 

que són la font de la creació de valor. 

Finalment, cal recordar que el QCI no és quelcom estàtic i que per a que segueixi sent un 

mirall del funcionament de la organització cal que canviï amb ella. Això vol dir que en el 

futur el QCI serà susceptible de ser modificat per tal d’ajustar-se als canvis estratègics o 

organitzatius de CATISA. 
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