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RESUM 

L'aplicació d'esquemes de retribució variable implica habitualment l'establiment 

d'objectius. La literatura en control de gestió ha identificat un fenomen, conegut com 

“ratcheting”, segons el qual els objectius que es fixen al pressupost anual, i que 

serveixen de base per als sistemes d'incentius, no són estàtics sinó que varien depenent 

del rendiment aconseguit en el període anterior: Desviacions positives (negatives) dels 

resultats d'un període en relació amb el pressupost porten a un augment (reducció) en 

els objectius per al següent. A aquest patró de conducta en la revisió dels objectius se li 

han atribuït importants avantatges. No obstant això, alguns autors suggereixen que pot 

també provocar comportaments oportunistes en els empleats. Aquest article explica les 

causes i conseqüències del ratcheting i suggereix la forma en què poden enfrontar-se les 

seves limitacions. 
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ABSTRACT 

The use of variable remuneration systems generally implies the establishment of 

objectives. Prior literature on management control has identified a phenomenon known 

as “ratcheting” where objectives defined in the annual budget and that constitute the 

basis for the incentives system, are not static, on the contrary, the change depending on 

the performance achieved in previous periods. Positive (negative) deviations in the 

performance lead to an increase (reduction) in next period objectives. Important 

advantages have been attributed to this way of revising the objectives. However, some 

authors suggest that it can also generate opportunistic behaviours in managers. This 
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paper explains the reasons and consequences of ratcheting and suggests how its 

limitations can be faced.  
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1. Introducció 

Lligar la grandària de la retribució al nivell d'acompliment
6
 aconseguit per cada 

empleat és una aspiració permanent en tot directiu; i aquesta aspiració es fa 

especialment palesa en èpoques de recessió econòmica, en els quals “lligar el salari a la 

productivitat” es presenta com el mitjà més eficaç (de vegades únic) per garantir la 

conservació dels llocs de treball. El nou context econòmic, així com el nou marc 

legislatiu que l’acompanya, obren la porta a la proliferació de clàusules de retribució 

variable. Per això, resulta especialment rellevant que el directiu conegui les diferents 

opcions d'articular el lligam entre acompliment i retribució així com els riscos que se li 

associen. 

  Existeixen múltiples esquemes per lligar salari i acompliment. El més senzill, 

conegut com piece-rate proporcional, consisteix a establir una quantitat fixa de 

retribució per cada unitat addicional d'acompliment. Així, la retribució total creixerà 

proporcionalment al nivell d'acompliment. Aquest esquema de retribució és habitual en 

àrees comercials, especialment (encara que no exclusivament) amb professionals 

vinculats per contractes de comissió. En unes ocasions la retribució variable es dóna de 

forma aïllada i en altres es complementa amb un salari fix. Encara que proporcionen 

cert nivell d'eficàcia, aquests sistemes han estat criticats per no motivar prou 

l'assoliment de nivells d'acompliment allunyats de l'habitual. Sota un contracte piece-

rate proporcional, la recompensa lligada a cada unitat addicional (posem per exemple € 

de venda) és igual per a qualsevol nivell de venda. No obstant això, les primeres vendes 

no solen requerir un esforç comercial especial, mentre que vendre un € per sobre de 

nivells alts és realment difícil. Ajustar la retribució a l'esforç requerit pot fer-se per dues 

vies: alterar la relació pagament/acompliment o establir objectius de referència.
7
 La 

primera opció consisteix a definir una relació creixent (no lineal) entre acompliment i 

retribució. La segona, la més habitual, consisteix a condicionar la percepció de la 

retribució variable a l'assoliment d'un nivell mínim d'acompliment. En aquesta opció, 

coneguda en la literatura com a esquemes Budget-based per lligar el sistema d'incentius 

als pressupostos de l'empresa, la retribució variable comença a percebre's en aconseguir 

un llindar (threshold) definit generalment com un percentatge d'un objectiu 

d'acompliment. Com pot observar-se a la figura 1, la retribució creix (en aquest cas 

concret, proporcionalment) a mesura que ho fa l'acompliment, fins a aconseguir un 

sostre (cap) màxim. 

 

 

                                                           
6
 A l’article s’empra la paraula acompliment com a equivalent en català del terme performance. 

7
 És habitual que es doni també una combinació de les anteriors. 
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Font: Murphy (2001). 

Figura 1. Esquemes o tipus d’incentius. 

Els sistemes d'incentius del tipus Budget-based tenen a més un altre avantatge. I és 

que, en l'acompliment de qualsevol tasca, posar objectius és millor que animar als 

empleats a “donar el millor d'ells”. Quan es demana a algú que faci alguna cosa “el 

millor que pugui”, encara que s'estableixi un incentiu, no ho fa, perquè aquest 

requeriment no proporciona una referència externa. En canvi, definir un objectiu 

comunica el que s'espera d'algú. 

A més, posar objectius fa que els empleats se centrin en les accions que en major 

mesura en determinin la consecució, i els porta també a evitar orientar-se a accions 

irrellevants. Més encara, nombroses recerques científiques durant les últimes dècades 

han demostrat sistemàticament que establir objectius difícils millora l'acompliment 

(Locke i Latham, 2002). Aquesta conclusió s'ha aconseguit després d'analitzar la 

influència d'objectius específics utilitzant més de cent tasques diferents i més de 40.000 

individus de, almenys, vuit països participant en diferents experiments o treballs de 

camp. Poques hipòtesis han estat tan contrastades en el camp de la motivació. Objectius 

alts porten a majors nivells d'esforç i a esforços més perllongats en el temps.
8
 L'únic 

límit de dificultat que no ha de sobrepassar-se és el nivell d'acompliment que l'empleat 

creu que no pot aconseguir; quan la confiança a aconseguir l'objectiu cau, també ho fa el 

compromís per aconseguir-lo. La fixació dels objectius és, en conseqüència, un dels 

                                                           
8
 No obstant això, ja que l'acompliment és el resultat de motivació i coneixement, en cas de tasques 

complexes (probablement noves) per a l'empleat, és preferible establir objectius sobre el procés 
d'aprenentatge en lloc de fer-ho sobre el nivell d'acompliment final. En cas contrari l'empleat pot triar 
estratègies (formes de fer) inadequades. I és que objectius difícils porten a majors nivells d'esforç però 
poden reduir el recurs a la innovació. 
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elements essencials del sistema d'incentius (Merchant et al., 2007). Ara bé, com pot 

identificar-se el nivell de dificultat adequat? El present article analitza la forma en la 

qual els directius poden utilitzar informació històrica sobre el nivell d'acompliment en 

relació als objectius passats per anar ajustant el nivell de dificultat. En definitiva, l'ús de 

la informació per superar el reptes que han d'afrontar els directius en revisar 

periòdicament els objectius als seus empleats; els criteris més habitualment utilitzats, els 

problemes que impliquen i les seves possibles solucions. 

2. Punts de referència per a fixar objectius: el fenomen del ratcheting 

Els directius poden triar diferents mitjans per fixar objectius globals per a 

l'empresa. Per exemple, les empreses poden establir que l'objectiu sigui aconseguir un 

nivell d'acompliment similar a una altra companyia del sector (objectius coneguts com 

“peer group”) o aconseguir un determinat nivell de ROE, EVA, etc. (objectius que es 

denominen “timeliness standards”). Murphy (2001) estima que únicament l’11% de les 

empreses ho fan amb “criteris externs” similars als anteriors. En el 89% dels casos, els 

objectius es fixen de forma interna, per exemple, amb base en el pla de negocis i als 

pressupostos de l'empresa. 

En nivells mitjans i baixos de l'organització, quan s'estableixen objectius, per 

exemple, per a la xarxa d'oficines de venda d'una empresa o les diferents unitats d'un 

procés de producció, els criteris són gairebé exclusivament interns. Moltes vegades és 

perfectament possible establir un estàndard de rendiment i, en conseqüència, conèixer 

amb un alt nivell de fiabilitat l’output que cal esperar de cada empleat en la realització 

de cada activitat (per exemple en el cas d'una tasca de muntatge). No obstant això, en 

moltes altres ocasions, no és fàcil establir un estàndard a priori, bé perquè es tracta d'una 

nova tasca, perquè es realitza en circumstàncies diferents o perquè el directiu 

(supervisor) no en té un coneixement suficient. Això fa que la fixació d'objectius sigui 

un procés dinàmic de prova-error, en el qual el directiu procura anar calibrant el més 

òptimament possible els principals paràmetres del sistema d'incentius al llarg del temps. 

Leone i Rock (2002) mantenen que els pressupostos no són estàtics al llarg del 

temps. Per contra, ells mantenen (i demostren) que els pressupostos oscil·len en funció 

de l'acompliment anterior: que desviacions positives sobre el pressupostat un any 

resulten en un increment en els objectius per a l'any següent. De la mateixa forma, 

aquests autors demostren que les desviacions negatives en l'acompliment d'un any 

porten també a una revisió a la baixa dels pressupostos de l'any següent. 

La literatura prèvia ha donat el nom de “ratcheting” (que podríem traduir com a 

“patró d'oscil·lació”) al fenomen pel qual el nivell de dificultat dels objectius d'un 

període depèn dels resultats obtinguts en el període anterior. Una de les primeres 

referències en la literatura a aquest efecte apareix a la p. 408 de l'article de Berliner 

(1976), en la qual s'exposa que "la regla ratchet es deriva d'un mecanisme de 

planificació que s'ha anomenat el principi ratchet. Com que no estan segurs de la 

capacitat de rendiment real de la unitat de negoci, els planificadors conceben el 

rendiment en qualsevol període com el nivell mínim de capacitat en el proper". 

Weitzman (1980, p. 303) descriu aquest efecte en els següents termes: “el rendiment 

actual actua com una roda amb osques de canvi que fixen el punt de partida per a 

l'objectiu del proper període." Més recentment, Milgrom i Roberts (1992, p. 233) 

assenyalen que es diu efecte ratchet a "la tendència a elevar els estàndards de rendiment 

després d'un període de bon rendiment". 

Recerques empíriques han demostrat l'existència del ratcheting (Leone i Rock 

(2002); Lee and Plummer, 2007; Ettredge et al. 2008). An la pràctica, el patró 
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d'oscil·lació o ratcheting prediu una relació entre (i) el canvi al pressupost, (Bi,t - Bi,t-1) / 

Bi,t-1  i (ii) la desviació pel que fa al pressupostat per a l'any anterior (Ai,t-1 - Bi,t-1) / Bi,t-1. 

La figura 2 mostra de manera intuïtiva com les dues variables anteriors covarien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolució del pressupost i de la desviació. 

La figura 2 s'ha construït amb base en una mostra de 1.105 observacions de 

revisions pressupostàries per a oficines d'una empresa del sector d'agències de viatges 

durant 5 anys, preses d'Aranda et al. (2010). El gràfic ordena totes les observacions de 

les dues variables (totes les oficines durant tots els anys) de major a menor valor de la 

desviació contra pressupost (Ai,t-1 - Bi,t-1) / Bi,t-1. Pot observar-se com valors positius 

d'aquesta variable van acompanyats de valors positius de la revisió pressupostària (Bi,t - 

Bi,t-1) / Bi,t-1,  i viceversa, desviacions negatives porten a reduccions als pressupostos.  

La literatura ha aportat tres arguments per justificar l'aplicació del ratcheting. En 

primer lloc, en moltes empreses els empleats participen en el procés pressupostari. Quan 

les xifres de rendiment que figuren als pressupostos s'usen com a objectius per avaluar 

el rendiment i per establir les recompenses, els empleats tendeixen a rebaixar l'exigència 

dels seus objectius (en anglès, budgetary slack). El ratcheting contraresta aquesta 

tendència en els empleats, en establir un sistema “automàtic” de revisió. En segon lloc, 

la utilitat del pressupost millora en la mesura en què les seves prediccions demostren ser 

exactes i precises. Quan, a posteriori, es demostra que un pressupost estava allunyat de 

la realitat, el pressupost com a instrument de planificació perd prestigi i utilitat. El 

ratcheting ajuda a la confecció de pressupostos realistes; a l'elaboració de prediccions 

més exactes i precises. Finalment, la retribució variable té la finalitat de fomentar 

l'esforç dels empleats i impulsar els processos de millora contínua en les organitzacions. 

El ratcheting ajuda al fet que la retribució variable dels empleats es produeixi 

únicament per la consecució de millores que condueixin a aquestes finalitats. Analitzem 

el perquè d'aquests arguments: 

Els gerents d'unitats de negoci poden realitzar accions que afectin únicament els 

resultats d'aquest període. Per exemple, si un gerent d'una oficina comercial decideix 

realitzar un esforç especial en una campanya de vendes, molt possiblement millori les 

vendes d'aquest període però les vendes dels períodes següents no es veuran afectades 

tret que l'empleat torni a fer un esforç extra també en aquests períodes. A aquestes 

millores se'ls denomina “millores transitòries”. Són transitòries totes les accions o 

decisions que porten a una millora en el resultat d'un determinat exercici, però que no es 

continuen en períodes successius. Generalment les millores transitòries són el resultat 

Revisión presupuesto  vs performance relativo año anterior
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de l'aplicació d'un esforç extra per part de l'empleat en dur a terme les seves tasques de 

la forma habitual. 

Els empleats poden també fer “millores permanents”: accions o decisions que no 

solament milloren el resultat actual, sinó que es mantenen en el temps. A aquesta 

categoria pertanyen les millores en productivitat que aconsegueixen elevar el nivell de 

output d'una activitat sense elevar el nivell d'esforç de la persona que la realitza. Pensem 

per exemple en la introducció d'una nova eina informàtica que permet optimitzar, en 

termes de temps i cost, el disseny de rutes de lliurament de productes a clients. Les 

millores permanents són generalment el resultat de la realització de noves activitats o 

noves formes de fer les mateixes tasques. 

Òptimament, els directius han de rastrejar les causes de les desviacions 

pressupostàries dels seus subordinats, i discriminar entre desviacions degudes a millores 

transitòries i les degudes a causes permanents. Les desviacions transitòries no haurien 

d'implicar un increment en l'objectiu però sí les permanents: si un empleat aconsegueix 

una millora en eficiència en l'acompliment d'una activitat, els pressupostos de l'empresa 

per a l'any proper haurien de reflectir que es requeriran menys recursos dels habituals 

per a l'obtenció del mateix nivell de output, i programar les activitats de proveïment en 

conseqüència. No obstant això, no és esperable que un empleat mantingui de forma 

sostinguda un nivell d'esforç per sobre de l'esperat. Així doncs, les millores transitòries 

no haurien d'influir en els objectius futurs. 

D'altra banda, si el director eleva l'objectiu d'un empleat que obté una millora 

permanent en un determinat període, ceteris paribus, la desviació del resultat respecte 

de l'objectiu pressupostat per al període següent (que ja incorpora la millora) hauria de 

ser zero. Per contra, si l'objectiu no s'hagués elevat, l'empleat obtindria també aquest 

nou any una desviació positiva, a la qual correspondria la retribució variable oportuna. 

En conseqüència, la revisió d'objectius amb base en les desviacions degudes a millores 

permanents té l'efecte de retribuir l'esforç extra dels empleats però limitar en el temps la 

retribució de les millores permanents. S'evita d'aquesta forma que el bonus es perllongui 

en el temps, retribuint en successius períodes la mateixa millora; el ratcheting fa que 

aquestes es retribueixin únicament en l'exercici en el qual es generen. 

El grau de consecució els objectius anteriors (i) mantenir el nivell d'exigència, (ii) 

precisió en el procés pressupostari i (iii) limitar la recompensa de millores permanents 

en l'acompliment, depèn dels components que configuren el ratcheting: magnitud i 

asimetria. 

Magnitud del ratcheting 

A la pràctica, les desviacions pressupostàries (l'excés de output real sobre l'objectiu 

previst) es deuen tant a millores permanents com a millores transitòries. La magnitud 

del ratcheting representa la mesura en què el nou objectiu (Bt)  té en compte la 

“magnitud” de la desviació (At-1 – B t-1). És possible que les desviacions produeixin 

canvis petits, moderats o importants en la revisió pressupostària, com apareix a la figura 

3. 
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Figura 3. Magnitud de l’efecte ratcheting. 

Leone i Rock (2002) argumenten que la magnitud de l'ajust, la mesura en què 

l'excés d'acompliment real per sobre del previst ha de traslladar-se al nou objectiu, ha de 

ser tant major com més gran sigui la possibilitat d'impacte de les millores en els 

resultats futurs. Tenint en compte l'objectiu de limitar en el temps la compensació, com 

més gran sigui la possibilitat d'obtenir millores permanents i com més gran sigui el 

component permanent d'una desviació, major serà la magnitud del ratcheting. Si 

considerem un sistema de bonus proporcional a la diferència entre l'acompliment 

obtingut At,  i l’objectiu pressupostat Bt (Leone i Rock (2002); Weitzman, 1980), i si 

l'empresa desitja retribuir les millores permanents totalment i solament en el període en 

el qual s'incorporen, sense que aquesta retribució es perllongui en el temps, llavors, 

l'augment de l'objectiu hauria d'incorporar tota la desviació del període anterior. És a 

dir, 

1)( 11111 yBAconBABB tttttt  

 

La taula 1 presenta un exemple numèric on  és el percentatge de la desviació que es 

paga com a incentiu. Si β es menor que 1, la recompensa per la millora que s'implanta 

en el període zero s'estén a tot l'horitzó temporal dels directius, i és més gran que per al 

cas de β igual a 1.
9
 

 

                                                           
9
 Per facilitar els càlculs no hem tingut en compte el valor dels diners en el temps, la qual cosa suposa 

assumir que el tipus d'interès és zero i que, per tant, una quantitat a rebre avui és tan valuosa com la 
mateixa quantitat a rebre d’aquí a un any. Si s'inclou en l'anàlisi el tipus d'interès, les conclusions que 
s'obtenen són consistents amb les aquí presentades. 

1,tiA
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t-1
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Taula 1. Exemple 1: Bonus associat a una millora permanent i diferent magnitud de ratcheting. 

 

Asimetria del ratcheting 

El segon component, l'asimetria, representa la mesura en la qual el nou objectiu té 

en compte el “signe” de la desviació sobre l'objectiu del període anterior. És possible 

que desviacions positives resultin en revisions a l'alça superiors a les revisions a la baixa 

que són conseqüència de desviacions d'igual magnitud però de signe contrari. Un 

exemple d'asimetria es dóna en el procés pressupostari de l'empresa H.J Heinz 

(Holthausen et al., 1995, p 60): l'objectiu per a un període es fixa com el màxim entre el 

115% de l'acompliment real de l'any anterior i el 115% del seu valor pressupostat. Si la 

desviació és positiva, és a dir, el resultat registrat excedeix el seu valor pressupostat, 

l'objectiu es revisa a l'alça, però si succeeix el contrari, l'objectiu no es redueix. 

Leone i Rock (2002) també troben que el patró de revisió dels pressupostos és 

asimètric, és a dir, que desviacions favorables porten a increments en els objectius que 

són majors que les reduccions associades amb desviacions negatives de la mateixa 

magnitud. Aquests autors argumenten que l'asimetria es justifica per la consecució del 

segon objectiu: la precisió en l'estimació d'objectius. Donat el conservadorisme del 

sistema comptable, és més probable que les desviacions positives siguin més persistents 

que les negatives. En conseqüència, els supervisors ponderessin més en les revisions les 

desviacions favorables que les desfavorables; argumenten també que l'asimetria en el 

ratcheting permet corregir la visió a curt termini que genera en els directius un sistema 

d'incentius proporcional.
10

 

En el gràfic de la figura 2, la línia que representa la variable  (Bi,t - Bi,t-1) / Bi,t-1  cau 

lleugerament per sobre d’aquella corresponent a  (Ai,t-1 - Bi,t-1) / Bi,t-1, i augmenta la 

distància entre ambdues per a valors negatius: desviacions positives porten a canvis en 

el nivell pressupostat de major quantia que els corresponents a desviacions negatives 

                                                           
10

 El sistema de bonus proporcional, com és el cas, és simètric. Els directius reben un bonus negatiu si no 
compleixen l'objectiu. A la pràctica, són també comuns els sistemes de bonus de tipus opció de compra, 
segons els quals el bonus té com a límit inferior el valor zero. En aquest cas, l'asimetria del ratcheting no 
desincentivaria els ingressos transitoris. 

 1 
 0.2 

t At Bt At-Bt bonus 
0 110.00 € 100.00 € 10.00 € 2.00 € 
1 110.00 € 110.00 € 0.00 € 0.00 € 
2 110.00 € 110.00 € 0.00 € 0.00 € 
3 110.00 € 110.00 € 0.00 € 0.00 € 
4 110.00 € 110.00 € 0.00 € 0.00 € 
5 110.00 € 110.00 € 0.00 € 0.00 € 

2.00 € 
 0.5 
 0.2 

t At Bt At-Bt bonus 
0 110.00 € 100.00 € 10.00 € 2.00 € 
1 110.00 € 105.00 € 5.00 € 1.00 € 
2 110.00 € 107.50 € 2.50 € 0.50 € 
3 110.00 € 108.75 € 1.25 € 0.25 € 
4 110.00 € 109.38 € 0.63 € 0.13 € 
5 110.00 € 109.69 € 0.31 € 0.06 € 

3.94 € 
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d'igual magnitud. El gràfic indica que en la mostra utilitzada existeix ratcheting 

asimètric. La figura 4 representa gràficament l'asimetria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Asimetria de l’efecte ratcheting. 

 

Matemàticament, existeix asimetria si  en el següent model de fixació 

d’objectius Leone i Rock (2002): 

)()( 1111111 tttttttt BANBAPBB                     (1) 

 

on Bt és el pressupost del període t, Bt-1 és el pressupost del període t–1, At-1 és el 

resultat (acompliment) real del període t-1, Pt-1 =1 si At-1 > Bt-1 (desviacions positives) i 

0 en altre cas, i Nt-1 = –1 si At-1 < Bt-1 (desviacions negatives) i 0 en d’altre cas. β és el 

coeficient de ratcheting per a desviacions favorables i λ és el coeficient de ratcheting 

per a desviacions desfavorables. La taula 2 proporciona un exemple de Funció de 

pèrdua per a diferents graus d’asimetria.   

1

-0.7

0.2  

t At Bt At-Bt bonus

0 110.00 € 100.00 € 10.00 € 2.00 €

1 100.00 € 110.00 € -10.00 € -2.00 €

2 100.00 € 103.00 € -3.00 € -0.60 €

3 100.00 € 100.90 € -0.90 € -0.18 €

4 100.00 € 100.27 € -0.27 € -0.05 €

5 100.00 € 100.08 € -0.08 € -0.02 €

-0.85 €  
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1

-0.2

0.2  

t At Bt At-Bt bonus

0 110.00 € 100.00 € 10.00 € 2.00 €

1 100.00 € 110.00 € -10.00 € -2.00 €

2 100.00 € 108.00 € -8.00 € -1.60 €

3 100.00 € 106.40 € -6.40 € -1.28 €

4 100.00 € 105.12 € -5.12 € -1.02 €

5 100.00 € 104.10 € -4.10 € -0.82 €

-4.72 €  

Taula 2. Exemple 2: Funció de pèrdua per a diferents graus d’asimetria. 

 

3. Comportaments oportunistes dels empleats i reacció al ratcheting: El Ratchet 

effect 

El ratcheting es justifica també per arguments motivacionals. Quan els objectius es 

fixen de forma interna el procés de fixació d'objectius és influenciable per part dels 

empleats, ja que participen en la pròpia elaboració d'aquests plans de negoci i 

pressupostos. Com s’ha assenyalat anteriorment, aquesta participació dels empleats és 

responsable en moltes ocasions d'una relaxació en els objectius (Budget slack) (Dunk et 

al., 1998; Fisher et al., 2002; Kirby et al., 1991). El ratcheting ajuda a minimitzar 

aquest efecte negatiu. El problema d'oportunisme, no obstant això, s'agreuja quan el 

directiu (supervisor) no té un coneixement suficient de la tasca. En aquests casos es 

produeix el que s'ha convingut a anomenar “asimetria en la informació” o “informació 

asimètrica”: l'empleat (agent) té un millor coneixement del potencial estàndard de 

rendiment que el directiu (supervisor). Quan així succeeix, l'empleat pot tractar d'ocultar 

el seu veritable potencial, per reduir el seu nivell d'esforç i augmentar la seva retribució. 

Llavors, el directiu ha de procurar inferir el veritable potencial a partir de la informació 

de què disposa. 

La literatura en control de gestió ha estudiat amb especial interès aquestes 

situacions i ha arribat a la conclusió que quan existeix asimetria en la informació; quan 

els supervisors no poden conèixer de forma objectiva el potencial de rendiment de les 

unitats de negoci, la millor aproximació a aquest potencial el troben en el rendiment 

passat: un bon rendiment s'interpreta com una prova d'un major potencial per a un 

empleat o una unitat de negoci. En conseqüència, els supervisors reaccionen revisant a 

l'alça els objectius d'unitats de negoci amb acompliments favorables. 

No obstant això, si bé el ratcheting pot solucionar un problema motivacional, 

també en pot crear un altre. Òbviament els empleats prefereixen el bonus d'avui que el 

bonus de demà. En conseqüència, existeix també un incentiu a dur a terme accions que 

elevin l'acompliment actual encara que sigui a costa de l'acompliment futur. Per 

exemple, un gerent d'una unitat de negoci podria reduir les despeses de recerca i 

desenvolupament o les despeses de formació del seu personal d'un període. Lògicament, 

el resultat en aquest període seria millor, però, molt probablement, a costa d'empitjorar 

l'acompliment futur. No es tracta ja d'una millora transitòria que proporciona un benefici 

a curt termini sense repercussió a mitjà i llarg termini, sinó d'una acció que perjudica 

l'acompliment futur. La revisió dels objectius amb base en l'acompliment passat 

(ratcheting) protegeix també davant comportaments oportunistes d'aquesta naturalesa. 

El gerent avaluat evitarà accions d'aquest tipus si sap que les seves millores conjunturals 

implicaran objectius més difícils per al següent període. Més encara, com més gran 
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(magnitud) i més asimètric (asimetria) sigui el ratcheting, major serà la penalització 

enfront d'aquestes accions: un elevat ratcheting farà augmentar l'objectiu després d'un 

període de desviacions positives provocades, per exemple, per un estalvi en les despeses 

de manteniment de les màquines de producció. Ceteris paribus, l'acompliment l'any 

següent contra el nou objectiu serà negatiu en la mesura que les fallades per l'incorrecte 

manteniment de les màquines es posi de manifest. Això, al seu torn, farà que es redueixi 

l'objectiu per al següent període (facilitant novament les condicions per aconseguir el 

bonus) però ho farà en menor mesura com més gran sigui l'asimetria del ratcheting. En 

conseqüència, tant els arguments exposats en l'apartat anterior com la possibilitat de 

comportaments oportunistes dels empleats aconsellen lligar la revisió d'objectius al 

nivell d'acompliment anterior i fer-ho mitjançant un ratcheting asimètric. 

Ara bé. Com reaccionaran els empleats? Sembla raonable esperar que els empleats 

anticipin les decisions dels directius i, en conseqüència, procurin “gestionar” 

l'acompliment, intentant millorar el nivell de bonus d'un any i, al mateix temps, evitant 

tot allò que pogués elevar l'estàndard contra el qual es valorarà l'acompliment de l'any 

proper. Concretament, els empleats poden reduir intencionadament el seu nivell 

d'esforç, per aconseguir, però no sobrepassar, l'objectiu del període (Murphy, 2001). 

Aquesta reacció defensiva dels empleats davant el patró de revisió d'objectius descrit 

anteriorment és coneguda en la literatura com “ratchet effect” (Bouwens et al., 2011). 

La literatura prèvia ha trobat evidències d'aquest tipus de comportaments. Per 

exemple, els gerents d'unitats de negoci sota sistemes d'incentius d'aquesta naturalesa 

utilitzen les diferents possibilitats que ofereix la comptabilitat per reduir la variància 

dels resultats (income smoothing) (Holthausen et al., 1995; Gaver et al., 1995). Així, 

s'ha demostrat que les empreses que revisen els objectius en funció de l'acompliment de 

l'any anterior tenen menys oscil·lacions en el nivell de beneficis que empreses sense 

sistemes de retribució variable o en les quals la revisió d'objectius no està lligada a 

acompliment previ. Mentre aquestes últimes presenten resultats positius uns períodes i 

negatius altres, les empreses que fan ratcheting solen presentar uns resultats més 

homogenis entre períodes. Igualment, és un fenomen conegut que les oficines dels 

bancs que superen els objectius més àmpliament després del tercer trimestre, són les que 

pitjor acompliment presenten en el quart. Una vegada coberts els objectius de l'any, els 

responsables d'aquestes oficines retarden el tancament de les operacions fins a 

començaments del període vinent. 

4. Els peers com punt de referència  

Reprenguem ara el tema de la dificultat dels objectius. La literatura sobre control 

de gestió ha estudiat amb profusió l'ús d'informació provinent de grups comparables 

(peer groups) a l'hora d'establir les condicions del sistema d'incentius d'unitats de 

negoci individuals. Especialment rellevants són les referències a l'ús d'informació 

relativa pel que fa als peers per a l'avaluació de l'acompliment (Bizjak et al., 2008; 

Faulkender and Yang, 2010; Garvey i Milbourn, 2003; Gong et al., 2011; Matsumura i 

Shin, 2006). Estudis recents (Choi et al., 2012; Indejikian et al. 2013; Aranda et al., 

2010) demostren que, quan existeixen grups de referència (quan les unitats de negoci 

d'una empresa tenen la mateixa activitat i, per tant, existeix un alt nivell de 

comparabilitat entre unitats) els supervisors utilitzen també informació dels peers per 

revisar objectius. 

El grau de dificultat dels objectius fixats varia d'unes oficines (o unitats de 

negoci) a altres dins de la mateixa empresa (Merchant i Manzoni, 1989; Bol et al., 

2010). I ho farà perquè els objectius són en part fruit de l'acompliment de les 



J. Arellano i M.C.Aranda: Oportunitats i riscos en la fixació d’objectius 

 
 

oficines en els anys anteriors, però també responen als plans particulars que 

l'empresa tingui per a cadascuna d'elles. És igualment possible que hi hagi 

heterogeneïtat perquè les valoracions de les condicions de mercat no s'han traslladat 

de la mateixa forma als objectius de totes les oficines; o almenys, aquest pot ser un 

argument utilitzat pels responsables de les unitats de negoci a l'hora de negociar els 

seus pressupostos amb els alts directius. Finalment, els empleats de recent 

incorporació o les unitats de negoci de nova obertura solen tenir uns objectius 

sensiblement més assequibles que les dels seus companys, amb la finalitat de 

facilitar una adaptació progressiva. 

El fet que els objectius tinguin diferents nivells de dificultat obre la possibilitat 

que, al costat del fenomen del ratcheting descrit en la literatura, es doni un fenomen 

de reversió a la dificultat mitjana dels objectius de les oficines. Podria existir en els 

alts directius la tendència a igualar el grau de dificultat dels objectius de les diferents 

oficines o empleats amb la finalitat de tenir una major base objectiva per justificar 

els objectius proposats. En conseqüència, com reflecteix la figura 5, els supervisors 

podrien tendir a revisar a la baixa els objectius d'aquelles oficines que l'any anterior 

van tenir un objectiu amb un grau de dificultat superior a la mitjana del conjunt de 

totes les oficines i a revisar a l'alça els objectius “fàcils” respecte de la mitjana. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Efecte reversió a la mitjana. 

Aquest fenomen de reversió a la dificultat mitjana, serà tant major com més gran 

sigui la possibilitat de mesurar i comparar de forma objectiva els objectius particulars de 

diferents unitats de negoci. En absència d'una mesura fiable de la dificultat relativa de 

l'objectiu d'una unitat de negoci, els directius tractaran la unitat com un element aïllat, 

independent de la resta d'unitats i l'efecte de reversió a la dificultat mitjana no serà 

significatiu. Per contra, com més homogènia sigui l'activitat de les unitats i, per tant, 

com més comparables siguin els seus objectius, major serà la influència del fenomen.  

Segon, com més negociat és un objectiu, major necessitat tenen les dues parts 

(supervisors i directors d'unitats de negoci) de buscar referències que proporcionin 
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objectivitat i justifiquin els objectius proposats. Ja que la comparació amb els objectius 

de les altres unitats de negoci proporcionen objectivitat i per tant validesa a l'objectiu 

d'una unitat de negoci, la reversió a la dificultat mitjana serà més significativa en 

empreses amb processos de fixació d'objectius més negociats i menys imposats. 

L'efecte de reversió a la dificultat mitjana prediu una revisió d'objectius a la baixa 

per a aquelles oficines que l'any anterior van tenir un objectiu amb un grau de dificultat 

superior a la mitjana del grup de comparació (Dificultat Relativa en relació a la Mitjana 

– DRM), i per contra, revisar a l'alça els objectius “fàcils” respecte d'aquesta mitjana. La 

figura 6 representa aquesta covariació negativa entre les variables (Bi,t - Bi,t-1) / Bi,t-1 i 

DRMi t-1 per a les oficines de la mostra d’Aranda et al. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efecte reversió a la dificultat mitjana. 

 

La figura 6, s'ha construït ordenant totes les observacions de les dues variables 

(totes les oficines durant tots els anys) de major a menor valor DRMi t-1.  A diferencia de 

la figura 1, les dues línies es creuen traçant un aspa. Això implica que per als valors més 

alts de DRMi t-1 (valors propers a l'origen), el pressupost es revisa a la baixa; per contra, 

per a objectius molt fàcils (els valors més allunyats de l'origen), el pressupost augmenta. 

Si afegim aquest fenomen de reversió a la dificultat mitjana a aquest efecte ratcheting 

analitzat per Leone i Rock (2002), la revisió del pressupost respondria a la següent 

expressió: 

 (4) 

 

on β i  λ mesuren el ratcheting i s'interpreten com en el model base, i α mesura la 

velocitat amb què l'objectiu d'una oficina en particular reverteix a la dificultat mitjana 

del conjunt de l'empresa. Si α pren valor 0, l’efecte reversió a la mitjana manca 

d’importància en el procés de fixació d'objectius. Si α fos igual a –1, l'objectiu d'una 

oficina s'ajustaria per reflectir el valor mitjà de l'empresa; és a dir, ceteris paribus, el 

nou objectiu de l'oficina passaria a ser l'objectiu mitjà per al conjunt de l'empresa. Si el 

seu valor se situa entre 0 i –1, l'ajust és parcial, en el sentit que objectius difícils es 

revisen a la baixa, però continuen estant per sobre de l'objectiu mitjà de l'empresa. 

Revisión presupuesto vs dificultad relativa objetivo anterior

-1,00 

-0,50 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

(B(t) - B(t-1)) / B(t-1) (B(t-1) - B(t-1) promedio) / B(t-1) promedio



J. Arellano i M.C.Aranda: Oportunitats i riscos en la fixació d’objectius 

 
 

Més encara, és recomanable que la dificultat de l'objectiu d'una unitat de negoci en 

relació a la resta d'unitats alteri el nivell de ratcheting de les desviacions individuals. I 

ho és almenys per dues raons. En primer lloc, no és igualment “meritori” batre un 

objectiu fàcil que un objectiu difícil. La probabilitat que una desviació positiva sigui 

deguda a millores permanents és major com més fàcil (en termes relatius) és l'objectiu: 

lògicament, és més fàcil mantenir un nivell d'acompliment per sota de la mitjana que per 

damunt. Així doncs, per a desviacions positives en les quals l'objectiu és molt reptador, 

molt difícil en relació amb la mitjana, el pressupost de l'any següent ha d'augmentar 

però en menor mesura que si l'objectiu fos fàcil, i tant menys com més difícil sigui 

aquest objectiu. Aquest fet reflecteix el principi econòmic de rendiments decreixents a 

escala. I al contrari, si les desviacions positives es produeixen sobre objectius fàcils, 

seran molt més penalitzades, en el sentit que portaran a augments majors en els 

objectius de l'any següent. Es tracta que el model penalitzi els beneficis transitoris molt 

més com més fàcil sigui l'objectiu del període anterior. 

D'altra banda, modificar el nivell de ratcheting en funció del grau de dificultat de 

l'oficina desincentiva també possibles comportaments oportunistes de les unitats de 

negoci. Suposem el cas d'una oficina bancària que en un període aconsegueix (però no 

supera) el seu objectiu de negoci previst. Ja que no s'ha produït cap desviació (ni 

positiva ni negativa), l'objectiu del període següent hauria de ser el mateix. Ara bé, és 

possible que aquest resultat s'hagi produït un any en el qual la resta d'oficines han estat 

capaces d'aconseguir un nivell d'acompliment sensiblement superior al seu. En aquest 

cas, la informació que proporciona la comparació amb la resta d'oficines permet 

demostrar que l'objectiu establert va ser relativament fàcil per a les circumstàncies reals 

que va afrontar l'oficina. Si l'oficina hagués tingut una desviació negativa sobre aquest 

objectiu fàcil, hauria el director de revisar l'objectiu a la baixa per al període següent? 

La resposta raonable és que el nivell de ratcheting d'aquesta desviació negativa hauria 

de ser menor per motivar a l'oficina a aconseguir almenys el nivell d'acompliment dels 

seus companys. En general, si un empleat sap que la revisió dels seus objectius no 

solament depèn del seu nivell d'acompliment individual, sinó també del nivell 

d'acompliment de la resta d'oficines, la seva tendència a “gestionar” el benefici per 

evitar revisions a l'alça dels objectius serà menor.   

5. Conclusions 

 

D'acord amb el fenomen del “ratcheting” els objectius que es fixen al pressupost 

anual, i que serveixen de base per als sistemes d'incentius, no són estàtics sinó que 

varien depenent del nivell d'acompliment aconseguit en el període anterior. Entre els 

objectius que persegueix el ratcheting es troba el d'establir pressupostos realistes i el de 

corregir la visió a curt termini que tenen els gerents d'unitats de negoci i que els porta a 

centrar-se en els resultats del període actual, relegant a un segon pla l'acompliment a 

llarg termini. A aquest efecte, l'efecte ratcheting és també asimètric: desviacions 

positives porten a pujades al pressupost majors que les associades a desviacions 

negatives d'igual magnitud. 

Els pressupostos de les unitats de negoci individuals es revisen atenent a més a la 

dificultat relativa dels objectius. Així, en entorns en els quals els supervisors disposen 

de grups de referència, com més gran és el grau de comparabilitat entre oficines, i com 

més gran és la participació en el procés d'elaboració dels pressupostos, els supervisors 

tendeixen a igualar el grau de dificultat dels objectius de les diferents oficines. Si 

d'acord amb el primer fenomen (ratcheting) desviacions favorables resulten en 

increments als nous pressupostos mentre que desviacions desfavorables els redueixen, 
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d'acord amb aquest segon fenomen, objectius amb dificultat superior a la mitjana 

tendeixen a reduir el pressupost i objectius fàcils a pujar-los. 

En aquest article s'explica com la combinació d'informació individual 

(acompliment en relació a l'objectiu individual) i informació de grup (dificultat de 

l'objectiu individual en relació al grup) pot ser beneficiosa per a un correcte disseny del 

sistema d'incentius. Concretament aquesta combinació incentiva l'esforç de les unitats 

de negoci al mateix temps que evita el fet que les polítiques de fixació d'objectius 

desencadenin comportaments a curt termini que perjudiquin la sostenibilitat de 

l'empresa a llarg termini. 
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