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Introducció

• Tot empresari té sempre en el punt de mira tot allò que 
incideixi directament en la millora del resultat. 

• Les empreses que periòdicament porten a terme la revisió i 
millora dels seus processos de treball, constaten la 
importància de reflexionar per identificar i rectificar les 
ineficàcies i ineficiències que es deriven de la pròpia inèrcia 
quan es van aconseguint els resultats. 

• En un context de crisi com l’actual, les empreses que s’han 
anticipat tenen adquirida la capacitat de reaccionar, 
gestionen el canvi amb major facilitat i, per tant, s’adapten 
a situacions exigents sense rebre un impacte significatiu en 
la seva rendibilitat.
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Objectiu

• Realització de sessions destinades a directius de petita i 
mitjana empresa, enfocades a transmetre la necessitat 
d’actuar de forma àgil davant el context present.

• L’anàlisi de la situació actual és el que els ha de permetre 
arribar a unes conclusions, que derivin en actuacions per a 
racionalitzar i optimitzar els recursos disponibles (espais, 
personal, materials, maquinària, etc.). 

• Així, l’objectiu previst és que els assistents surtin de la 
sessió amb els coneixements i les eines necessàries per a 
portar a terme de forma immediata un PLA 
D’OPTIMITZACIÓ a les seves empreses.
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Conceptes: la necessitat de canvi

Per fer front a la situació actual de crisi econòmica és 
essencial assumir que la gestió de la petita i la mitjana 
empresa no ha estat dolenta però ara més que mai, s’ha de 
millorar perquè és millorable. 

Allò que havíem fet fins ara per gestionar les nostres 
empreses no és suficient, és moment de trencar esquemes i 
de portar terme un CANVI en les empreses, enfocant tots 
els esforços a guanyar i sobretot a mantenir la 
competitivitat.

I el que és més important: el canvi s’ha de produir 
RÀPIDAMENT.
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Conceptes: la necessitat de canvi

El canvi en les empreses ha de passar per un PLA 
D’OPTIMITZACIÓ de totes les OPERACIONS, és a dir, 
de tots aquells processos clau que es produeixen des 
de la concepció del producte o servei fins a la seva 
entrega al client. 

Per això, ens replantejarem 
la involucració dels 4 pilars 
bàsics de l’empresa que 
participen en tots ells per tal 
de fer-ne el millor disseny: 

CLIENTS PROVEÏDORS

PERSONAL RECURSOS

OPERACIONS
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Conceptes: eficàcia i eficiència

Som eficients (quantitat òptima) i eficaços (qualitat òptima) 
en l’ús dels nostres RECURSOS, és a dir, obtenim el major 
profit dels recursos dels que disposem? 

NO IMPORTA SI FAS LES COSES 
BÉ SI SON COSES QUE NO 
HAURIES DE FER.  

Imagineu un corredor participant en uns
Jocs Olímpics corrent en direcció
contrària. Pot ser el més ràpid de tots
però mai guanyarà cap medalla.
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Conceptes: recursos

TEMPS   maquinària Capacitat Estocs
Creativitat Espais Clients talent

actius financers Proveïdors
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Conceptes: recursos

Exemples d’eficiència / productivitat:

• Nombre de trucades i visites de cada comercial per dia, mes i any.

• Productes / serveis venuts per cada comercial per dia, mes i any.

• Trucades ateses o informes realitzats per administració per dia,

mes i any.

• Unitats o fraccions de productes / serveis fabricats per cada

persona de fabricació per dia, mes i any. 

• Reclamacions ateses i reclamacions resoltes per dia, mes i any.
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Conceptes: recursos

Exemples d’eficàcia / qualitat:

• Trucades i visites comercials de cada comercial que porten a una

venda en ferm. 

• Productes / serveis venuts per cada comercial que aporten el benefici

objectiu. 

• Unitats o fraccions de productes / serveis fabricats per cada persona de

fabricació amb la qualitat objectiu i sense posterior reclamació. 
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Pla d’Optimització

DIAGNOSI

Estudi detallat dels
processos

Identificació de les 
posibles millores

Diagnòstic amb
valoració del 
potencial benefici

IMPLEMENTACIÓ

Definició i calendarització
d’accions i eines

Implantació dels canvis
necessaris

Seguiment

Avaluació dels resultats

CONSOLIDACIÓ

Seguiment dels canvis

Valoració del grau
d’acompliment

Establiment d’accions
correctores

PLA D’OPTIMITZACIÓ
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Pla d’Optimització

• 15 MESURES o Recomenacions pel Pla d’Acció:

5 Cash

5 Top-line

5 Bottom-line
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Pla d’Optimització

• 5 Cash:
1. Escenari àcid

¿Com queda el negoci si..
• les Ventes cauen -15%
• el Preu ha de baixar -5%?

2. Crèdit comercial
• Incidències segures de plaç o pagament
• Ser pro-actiu. Criteri conservador

3. Deute
• Restructurar-lo a més plaç
• Prioritat reduir-lo (vs dividends, inversions, etc.)

4. Capex
• Reducció inversió 30%
• Regla pay-back: 1 any OK, 2 ?

5. Working capital
• Actuar agressivament (stocks, payables,..)
• 5% és absolutament raonable
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Pla d’Optimització
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Pla d’Optimització

• 5 Top-line:

4. Innovació
• Prioritzar/renovar els “pilas” i “joies”
• Reconèixer els “morts virtuals”
• Només si crea categoria i assoleix el tamany mín.

5. Go to market
Jugar expertament la rentabilitat
• Majoria de MDD són menys rentables que les marques dels 

fabricants
• L’oportunitat està en les marques 2es i 3eres, de futur 

incert
• Revalorització dels canals alternatius i “marginals”
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Pla d’Optimització
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Pla d’Optimització

• 5 Bottom-line:

4. Viver d’Oportunitats
• Canvien les regles i els hàbits (micro-macro)
• Desapareixen competidors...

5. L’Equip de Seguiment
Monitorització sistematitzada
• Detectar senyals d’alarma
• Rastrejar l’evolució del context
• Impulsar la implementació d’accions
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Cultura de la Millora Contínua

Les empreses han de revisar periòdicament els seus processos de 
treball per identificar i rectificar ràpidament les ineficàcies i 
ineficiències i obtenir sempre 

ELS MILLORS RESULTATS.

PLANIFICAR FER

VERIFICARACTUAR
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Cultura de la Millora Contínua

Per controlar que les nostres decisions i accions posades en marxa 
arriben a bon port i per poder reaccionar en cas negatiu i prendre les 
mesures correctores necessàries, cal implantar a l’organització un mini 
Sistema Operatiu de Gestió.

PLANIFICACIÓ
CONTROLS

ASSIGNACIÓ
TASQUES

CONTROL

CONTROLS
DIARIS

PREVISIÓ
TREBALLS

AUDITORIA 

SEGUIMENT
DIARI

DOC.
Control
Activitat

INFORME
Mensual

de Direcció

TREBALLS
PENDENTS

PLANIFICACIÓ

Mes/Any Mes
Diari/setmanal Mensual/Anual

ANY
Informe diari- setmanal

Informes Mensuals /Pla d’Accions

TIPOLOGÍA
INCIDÈNCIES

ESTÀNDARS 

HISTÒRICS

AVALUACIONS

URGÈNCIES
CALENDARI 

Reunió
Mensual
Anual

Reunió Setmanal
Control
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Dubtes o consultes 

www.cambrabcn.org

Amb la col·laboració d’ ABANTIA:

www.abantiaconsult.com


