
4 5e araemprenem earaemprenemDIUMENGE, 8 DE GENERDEL 2012 ara ara DIUMENGE, 8 DE GENERDEL 2012

Al detallAl detall

¿Les empreses
necessiten un
pla de negocis?

ANDREA RODÉS
BARCELONA

U
nasessióorienta-
tivaaBarcelona
Activapotresul-
tarunadutxa

d’aiguafredaperamolts
delsassistentsquearriben
ambunaideadenegoci
sotaelbraçimoltesganes
deposar-laenmarxa.És
generdel2012imoltes
personespensenareorien-
tar lasevacarreraprofessi-
onal,davantdeladifícil
situaciólaboral.Peròper
onpodencomençar?

Elprimerqueaprenen
ésquehauranderedactar
unpladenegoci, unrequi-
sitpreviperpodergaudir
de l’assessoramentde
BarcelonaActiva ipoder
convènceralgun inversor.
Una feinada:plansde
màrqueting,previsionsde
vendes idespeses, estima-
cionsde cash flowsperals
pròximsanys.Ara, ¿val la
penaaquestesforçde
temps i energia?

Unanovageneració
d’investigadors creuen
queelmodel tradicional
depladenegoci suposa
un freper a l’emprenedo-
ria i noés capgarantia
d’èxit a l’horad’obrir un
negoci aramateix.

Peraconseguir finança-
mentesdemanaals
emprenedorsquefacin
planssobreaspectesque
niellsconeixen.Asobre,
s’haobservatqueuncop
aconseguitselsdiners,els
emprenedorselsdeixende
ferservir.Això“posaen
qüestió l’orientacióde
«preparaelbusinessplan»
queencaras’ensenyaa les
escolesdenegocis”,diu

FerranGiones, investiga-
dorde l’InnovaInstitute
deLaSalle, aBarcelona.
Undelsprincipals impul-
sorsd’aquesta ideaésBen-
sonHonig,doctorper la
UniversitatdeStanford i
investigadorde laUniver-
sitatMcMaster (Hamil-
ton,Canadà). “Malgrat la
faltadeprovesempíriques
–diuHonig,undelsgurus
enl’estudide l’emprene-
doria–, seguimcreientque
larealitzaciód’unplade
negociésunagarantia
d’èxit”.

Una ajuda inicial
MartaAguiar, unaempre-
nedoradeBarcelona, de
32anys, va invertir tres

balisa en formad’arc i
llums intermitentsque
primeres va instal·lar de
provaalPortVell deBar-
celona i després al port
d’Algesires. “Nopodíem
ferunpladenegocini
previsionsdevendes
sense assegurar-nos
abansqueel far seria
acceptat per la comunitat
delmar”, afegeixZurita.
Ara l’empresa intenta
expandir-se anivell inter-
nacional de lamàdeTide-
landSignal, unaempresa
nord-americana líder en
el sectorde senyalització
marítimaambquihan
signatunacord.

“Els emprenedorshau-
riendededicar tantde
tempscompuguinauna
sola cosa: vendre”, con-
clouGiones.e

Els experts discrepen sobre la conveniència
del business plan per engegar un negoci

ESCOLA DE NEGOCIS
A la seu d’Esade

Creapolis a SantCugat
s’hi allotgen i innoven

més de 50noves
empreses.C. CALDERER

El pla de negoci
és molt útil
a l’hora
d’aconseguir
finançament
dels inversors

L’èxit d’una
empresa no
depèn tant de
previsions com
del mètode de
prova i error

Convertir aturats en emprenedors
Una tasca més complicada del que sembla

La crisi econòmica i el foment de la creació d’empreses

mesos en l’elaboració
d’unbusiness plan abans
de llançar la sevapròpia
empresade joguines erò-
tiques,Bijoux Indiscrets.
El seupladenegoci es va
basar en la ideaqueexis-
tiaunaoportunitat de
mercat enel “nouero-
tisme female friendly”,
explicaAguiar. L’objectiu
inicial era vendreproduc-
tes eròtics de gammaalta
foradels canals de com-
prahabituals, comboti-
guesde complements,
hotels i gransmagatzems.
“Elbusiness planens va
ajudar a aconseguirun
crèdit i animar algun
familiar a invertir, peròel
nostremodel denegoci és

avui totalmentdiferent”,
reconeix la jove emprene-
dora catalana, queva
decidir crear la seva
empresapocdesprésde
llicenciar-se enadminis-
tració i direcciód’empre-
ses, l’any2002. “El con-
tacte real ambelmercat
va fer que finalment apos-
téssimperproductesde
qualitat i dissenyapreus
mésassequibles i obrir-
nos almercat exterior”.
Bijoux Indiscrets acaba
d’expandir les sevesope-
racions alsEstatsUnits.

Giones insisteixque,
enmolts casos, “l’èxit dels
emprenedorsnodepèn
tantdeplans i previsions
sinóde la lògicadeprova i

Els
emprenedors
han de dedicar
tant de temps
com puguin
a vendre

error, de la seva capacitat
perdesenvolupar-se a
partir dels recursosque
tenen ide la seva interac-
ció ambelmercat. “Això
vaencontrade la lògica
imperantque s’ensenya
enmoltsMBA:primer
planifica, després identi-
ficaunaoportunitat i vés
abuscar els recursos
necessaris per explotar-
la”, aclareixGiones.

Improvisació
La investigadora índia
SarasSarasvathy, profes-
sora associadade laDar-
denBusinessSchool
(Universitat deVirgínia),
es refereix al “raonament
efectual” perdescriure el
comportamentdels
emprenedorsd’èxit:
“Improvisadorsbrillants,
els emprenedorsno
comencenmai amb
objectius concrets.Al
contrari, constantment
avaluenquinaaplicació
poden ferde les seves
habilitats personals i dels
recursosque tenenamà
perdesenvoluparobjec-
tiusque cacenal vol, reac-
cionantdemanera crea-

tiva a les contingències”,
escriuSarasvathy,
col·laboradora regular en
prestigioses revistes aca-
dèmiques comlaJournal
ofBusinessVenturing i
l’AcademyofManagement
Review. El raonament
efectual és l’oposat al rao-
nament causal opredic-
tiu, basat enel fet que
totes lesdecisions espre-
nenper aconseguirun
objectiu concret de la
maneraméseficientpel
que fa a recursos.

Evolució del mercat
“Avuiendiaésmoltdifícil
preveureelmercat, espe-
cialmentensectorsque
canvientanràpidcomel
tecnològic”,diuIgnaciode
Juan,cofundadordeDil-
mot,unaempresadepro-
gramariambseuaBarce-
lona. “Elmeusoci i jovam
pensarquintipusd’instru-
mentspera lawebpodrien
serútilsperalmàrqueting
del sectorcultural, enel
qualelmeusoci témolts
contactes, i aixívasorgir
Dilmot”, conclou.

Unamica sense voler,
els informàticsdeDilmot

hanacabatdesenvolu-
pantunprogramari per
crear entrevistesonline
que jahanvenut a clients
com laFNACoel festival
literari britànicHAY.
Business plan? “De
moment, noens fa falta.
Ho tenimtot al cap”, riu
DeJuan, queabansde ser
emprenedor va treballar
endiferents consultores
de tecnologiesde la infor-
mació. “Potser el redacta-
remquannecessitem
buscar finançament”,
afirma.

Unaltre casd’empre-
nedorsd’èxit senseplade
negoci sónLeandro
Zurita i el dissenyador
catalàÁlvaroOrtiz , dos
aficionats a la vela que
handesenvolupatunnou
model de farper reduir els
problemesdevisibilitat a
l’entradadel port.

“Buscàvemunnoudis-
senyméseficaçqueels
fars tradicionals, queels
navegantsno identifi-
quenbéper culpade
l’augmentde la contami-
nació lumínica”, diu
Zurita.D’aquestamanera
va sorgirArchbeacon, una
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Recicla’t. Aprofita la
crisi permuntar el teu
propi negoci. Inverteix el
subsidi d’atur en la crea-
ció de la tevapròpia
empresa...

La crisi econòmicaha
multiplicat durant els
últims tres anys els
esforçosde governs i
autoritats locals per ani-
marmilers depersones
quehanperdut la feina a
convertir-se enempre-
nedors. Però¿val la pena
invertir temps i diners en
polítiquesper convertir
els aturats de llarga
durada en futurs empre-
saris i propietaris de la
seva companyia?

Scott Shane, investi-
gadorde laCaseWestern
ReserveUniversity de
Cleveland (Ohio), creu
quenoés tan fàcil captar
unaturat, fer-li fer un
cursde formació i con-
vertir-lo enunempresari
productiuque tributi
impostos. “Cal plantejar-
se si no ésmésprofitós
ajudar aquells que ja
tenenpetits negocis en
marxa, que els aturats
mateixos”, explica
Shane, que amés és
directorde laFacultat
d’Economia a laCase
Western i autordenou
llibres sobre emprenedo-
ria i creaciódenegocis.

Shane estudia les
polítiques d’emprenedo-
ria per a aturats als EUA
des de l’any 1993, quan
el govern federal va llan-
çar el programa forma-
tiu SEA (Self-Employ-
ment Assistance),
dirigit a les persones
sense feina. La seva
conclusió és que un
programa de for-
mació en emprene-
doria no és tan efi-
caç com facilitar el
crèdit a persones
que ja han activat
la seva idea de
negoci.

“Estimular els atu-
rats a crear empresesno
té gaire sentit quan
l’objectiu és crearnego-

cis sostenibles”, afirma
Shane.Els seus estudis
demostrenqueaquelles
persones sense feinaque
es llancenamuntar el
seupropi negoci tendei-
xenaabandonar-lo al cap
depocs anys.Amés, es
dónael fet que tenenun
rendiment “molt pitjor”
que els quenoestaven
prèviament a l’atur.
L’explicació, segons
l’expert nord-americà,
està enel fet que el cost
d’oportunitat d’encetar
unnegoci quan s’està a
l’atur és tanbaix que es
comencen ideesde
negoci queno sónbones.

“Si l’objectiud’un
governés la creacióde
llocs de treball i la gene-
raciódemés riquesa i
benestar –mitjançant
l’incrementdels ingres-
sos fiscals–, ésmés ade-
quat promoure l’empre-
nedoria enpersones
actives quenoenparats
de llargadurada”, afegeix
Shane.

Tot i així, el professor
reconeix queaquestes
polítiquesde formació
per als aturats sónefica-
ces si el que espreténés
reduir costos socials,
com l’augmentde l’alco-
holisme, les depressions,
la violència domèstica o
els casosdedesestructu-
ració familiar.

Malgrat lanecessitat
de fomentar la creacióde
noves empreses, Shane
tampoc creuqueuna
crisi econòmica sigui un
bonmomentper estimu-

lar

l’emprenedoria. “Als
EUAhemexperimentat
enels últimsanysun
increment enel nombre
depersonesquemunten
el seupropi negoci”.
L’expert tambéafirma
que, d’altra banda, ha
baixat el nombre
d’empresaris.
Endefinitiva, que el
nombredepersonesque
es veuen forçades a tan-
car la paradetaha estat
superior al de les quehan
creat unanova empresa.

“Els ingressosdels
treballadors autònoms i
empresaris –alsEUA–
hancaigut gairebé tres
vegadesmésque els dels
assalariats”, informa
Scott, defensordel fet
que la crisi ha estatmés
dura ambels emprene-
dors queambels treba-
lladorsper compte aliè.

Finalment, per què hi
hamés emprenedors als
EUA que a Espanya?
Scott creu que el per-
centatge d’empresaris
emprenedors” –entès
com el nombre de per-
sones amb un negoci
propi respecte al total
de la població– és el
mateix a l’Estat que el
que es pot donar als
EUA o en qualsevol altre
país de condicions simi-
lars a les nostres.

La diferència, segons
l’expert nord-americà,
la trobemen el nombre
d’empreses que s’obren
o es tanquen cada any. Si
esmesura en aquests
termes, als EUA el nom-
bre ésmolt superior,
però en els dos sentits,
és a dir, tant pel que fa al
nombre de companyies
iniciades compel que fa
al nombre de negocis
que es veuen obligats a
tancar. Scott Shane ho
aclareix ambunametà-
fora: “Els dos països
–Espanya i els EUA–
tenen lamateixa aigua a
la banyera, però el cabal
que surt per l’aixeta i
se’n va per l’aigüera
encara ésmés baix a
Espanya”.

ARCHBEACON.
LeandroZurita i Paul

Burford, vicepresident
deTideland Signal.C.S.


