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Resum

El creixent desenvolupament de les noves tecnologies de la infor-
mació i telecomunicacions ha afectat de manera ostensible empreses 
i mercats. La creixent acceptació d’Internet i el descens dels costos 
d’accés estan provocant un augment en el nombre d’usuaris i compra-
dors en la xarxa. Això provoca l’aparició de noves organitzacions que 
comercialitzen productes i serveis exclusivament a través de la xarxa, 
sense cap presència física. Actualment, aquest tipus d’organitzacions 
estan adquirint gran protagonisme en el món d’Internet, encara que la 
majoria encara no hagin aconseguit un èxit destacable i la seva contri-
bució a la venda tant majorista com minorista no sigui quantitativament 
signifi cativa Malgrat aquesta evidència, sembla no existir cap marc 
per a l’estudi sobre quins són els factors que afecten a l’èxit d’aquestes 
empreses. Aquest article pretén analitzar si l’empresari pot constituir un 
factor d’èxit tant per a empreses digitals com tradicionals. També es 
comparen les característiques i perfi l de l’empresari digital i tradicional 
per a identifi car diferències en els seus factors d’èxit.

Paraules clau

Creació d’empreses, empresari digital, comerç electrònic, cyber-
traders, Internet, factors d’èxit.
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1. Introducció

El creixent desenvolupament de les noves Tecnologies de la 
Informació i Comunicació (TIC) ha afectat de manera ostensible a 
empreses i mercats. L’eina que en aquests moments té una influència 
més significativa en el món empresarial és Internet. En aquest sentit, 
Internet, més que un nou canal de comunicació és una infraestructura per 
al comerç, un marc on la gent pot intercanviar informació a una velocitat 
mai vista anteriorment (Schwartz, 1998). El desenvolupament d’aquestes 
tecnologies ha provocat l’aparició d’una nova tipologia d’empreses que 
s’aprofiten de les TIC per a augmentar la seva eficiència i reduir els seus 
costos de transacció. 

En l’actualitat, existeixen bàsicament dos tipus d’empreses que utilit-
zen les noves tecnologies. D’una banda, les empreses amb presència física 
(tradicionals) que entenen les noves tecnologies, i especialment Internet, 
com un nou canal de distribució o com la lògica extensió dels seus negocis, 
i d’altra banda, les empreses purament digitals, que han estat concebudes 
per a operar en aquest nou entorn, i el negoci del qual es basa en la detec-
ció de noves oportunitats de mercat. La major part d’aquestes empreses 
purament digitals, dotcom o cybertraders (European Commission, 1997) 
són intermediaris o realitzen venda directa online. 

La literatura recull determinats factors que afecten a l’èxit de les 
noves empreses (Keeley i Roure, 1990; Cooper, Woo i Gimeno-Gascon, 
1994; Chandler i Hanks, 1994, 1998; Chrisman et al., 1998; Gartner, 
Starr i Bhat, 1999; Dahlqvist et al., 2000). Aquests estudis es refereixen 
a les empreses tradicionals, mentre que existeix escassa bibliografia 
referent als factors d’èxit relatius a les empreses purament digitals o 
característiques dels empresaris que creen aquestes empreses (Siu, 2002; 
Carrier i Raymond, 2004; Serarols et al., 2006; Jiwa et al., 2004; Martin 
i Wright, 2005). 

Aquests arguments, juntament amb el pes relatiu de les petites i 
mitjanes empreses dins de l’economia, la seva capacitat de generació 
d’ocupació i la funció que tenen les noves empreses en el procés de reno-
vació del teixit empresarial (Birch, 1979; Storey, 1994; Davis et al., 1996; 
Almus i Nerlinger, 1999; Brixy i Kohault, 1999; Wennekers i Thurik, 
1999; Almus, 2002; Davidsson et al., 2002; Parker, 2004) justifiquen la 
necessitat d’estudiar perquè hi ha noves empreses que tenen èxit i altres 
que fracassen, tant tradicionals com digitals.
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Així doncs, en aquest treball ens centrarem en la dimensió del nou empre-
sari, analitzant si les variables referents a aquest empresari poden afectar a 
l’èxit de les noves empreses. Encara que les característiques de l’empresari 
han estat molt estudiades en termes generals (Collins i Moore, 1964; Stuart 
i Abetti, 1987, 1990; Feeser i Willard, 1989, 1990; Chandler i Jansen, 1992; 
Cooper AC, 1992; Littunen, 2000; Alstete, 2002; entre altres), no existeixen 
massa estudis que se centrin específicament en les característiques dels empre-
saris que han creat empreses digitals. De totes maneres, els escassos estudis 
existents (Colombo i Delmastro, 2001; Kisfalvi, 2002; Siu, 2002; Markman 
i Baron, 2003; Carrier i Raymond, 2004; Fillis et al. 2004; Martin i Wright, 
2005; Serarols et al., 2006) semblen mostrar algunes coincidències entre el 
perfil de l’empresari tradicional i digital, tals com el seu nivell de formació, els 
factors que els han dut a crear la seva pròpia empresa, les relacions establertes 
amb l’empresa que havien treballat amb anterioritat, etc.

Aquest treball té dos objectius principals: 1) identificar i comparar si 
els factors d’èxit de les noves empreses purament digitals són distints als 
de les empreses tradicionals; 2) analitzar i comparar els principals aspectes 
sociodemogràfics de l’empresari digital i tradicional. Així doncs, a part 
de l’aportació en el camp acadèmic, aquest estudi pot ser de gran utilitat 
per al disseny de polítiques públiques que afecten a la creació d’empreses 
digitals, detectant possibles empresaris digitals i ajudant-los en el procés 
de creació de la seva empresa 

El present estudi s’estructura en dues parts. En la primera (part teòri-
ca) es realitza una revisió de la literatura sobre els factors d’èxit de les 
noves empreses, les característiques de l’empresari com factor d’èxit i els 
indicadors per a mesurar l’èxit de les noves empreses. En la segona (part 
empírica) es porta a terme un estudi múltiple de casos (Eisenhardt, 1989; 
Yin, 1989) a partir de la selecció de vuit empresaris fundadors d’empreses 
catalanes, quatre purament digitals i quatre d’àmbits més tradicionals.

2. Revisió de la literatura: els factors d’èxit de les noves 
empreses

Una empresa es considera nova quan encara no ha arribat a la fase de 
maduresa. De totes maneres, tot i que no s’ha determinat el moment precís 
en que una nova empresa arriba a aquesta fase, Christman et al. (1998) 
consideren que com a molt aviat pot arribar entre tres i cinc anys després 
de la seva creació i, generalment, no abans de vuit anys. 
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En el nostre cas, s’analitzen les noves empreses i, especialment, els 
individus que les creen que, segons Bruyat i Julien (2000), constitueixen 
l’objecte d’estudi en el camp de la creació d’empreses. Per la seva banda 
l’èxit es defineix com una mesura relativa del rendiment de l’empresa que 
es produeix quan l’empresa crea valor per als seus clients de forma soste-
nible i econòmicament eficient. 

Així doncs, la revisió de la literatura constarà de tres parts: factors 
generals de l’èxit, indicadors per a valorar l’èxit de les noves empreses i els 
antecedents de l’empresari com factor determinant de l’èxit empresarial.

2.1. Factors d’èxit

Existeixen molts treballs que han tractat d’estudiar quins són els fac-
tors que provoquen que les noves empreses tinguin èxit o fracassin. 

A continuació, com a resum, es mostra en la Figura 1 les principals 
dimensions (o grups de variables) utilitzades en més de 80 estudis sobre 
els factors d’èxit. 

Figura 1: Dimensions que afecten a l’èxit de les empreses

Estudis E EI EN R OP AF CH

Alstete, 2002 X

Amat, 1991 X

Barringer, Jones i Neubaum, X X X

Bauerschmidt i Chrisman, 
1990

X

Boag, 1987 X

Boardman, Bartley i Ratliff, 
1981

X X

Bourgeois i Eisenhardt, 1988 X X X

Butler i Hansen, 1991 X

Carsrud, Olm i Thomas, 1989 X X

Chaganti, Chaganti, i 
Mahajan, 1989

X X
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Chandler i Hanks, 1998 X X

Chandler i Hanks, 1994 X X

Chandler i Jansen, 1992 X

Chrisman i Leslie, 1989 X

Chrisman, Bauerschmidt i 
Hofer, 1998

X X X X X

Cooper, Willard i Woo, 1986 X X

Cooper, Woo i Dunkelberg, 
1989

X X

Cooper, Woo i Gimeno-
Gascon, 1994

X X X

Cooper AC, 1993 X

Cooper RG, 1979, 1984 X X

Covin i Covin, 1990 X X

Covin i Slevin, 1990 X X X

Cragg i King, 1988 X X X

Cressy, 1996b X

Dahlqvist, Davidsson i 
Wiklund, 2000

X X X X X

Davidsson, 1991 X X X

Dollinger, 1984 X

Dubini, 1989 X X X

Duchesneau i Gartner, 1990                 X X X X

Eisenhardt i Schoonhoven, 
1990   

X X X X

Ensley, Pearson i Amason, 
2002

X

Ensley, Pearson i Pearce, 
2003

X X

Feeser i Willard, 1989  X X

Feeser i Willard, 1990 X X
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Fombrun i Wally, 1989 X X X

Frank, Plaschka i Roessl, 
1989

X

Gales i Blackburn, 1990  X X

Gartner, Starr i Bhat, 1998 X X X

Ginn i Sexton, 1990 X

Hambrick i Crozier, 1985 X X X

Herron, 1990 X X X

Jarillo, 1989 X

Kakati, 2003 X X X X X

Kazanjian i Drazin, 1990 X

Keeley i Roure, 1990  X X X

Kisfalvi, 2002 X X

Larson, 1991 X

Littunen, 2000 X

Lussier i Corman, 1995, 1996 X X

MacMillan, Zeman i 
Subbanarasimha, 1987

X X X X

Markman i Baron, 2003 X

McDougall, 1987 X X

McDougall, Robinson i 
Denisi, 1992

X X

Miller i Tourlouse, 1986 X X X X X

Planellas, 1999 X X X

Randolph, Sapienza, i 
Watson, 1991

X X

Reynolds, 1987 X X X X

Robinson, 1999 X

Romanelli, 1989 X X

Roure i Keeley, 1990 X X X X
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Roure i Madique, 1986 X X

Sandberg i Hofer, 1987 X X X

Sapienza, 1992 X X

Sapienza i Herron, 1990  X

Sapienza, Manigart i 
Vermeier, 1996

X

Sapienza, Grimm i Curtis, 
1997

X X X

Serarols, 2003 X X X

Sexton i Van Auken, 1985 X

Smallbone, 1990       X X X X

Soutaris i Cohen, 2003 X

Stuart i Abetti, 1987 X X X X X

Stuart i Abetti, 1990   X X

Thakur, 1999 X X X

Van de Ven, Hudson, i 
Schroeder, 1984      

X X X X

Veciana, 1989, 1999, 2005 X

Venkataraman, Van de Ven, 
Buckeye i Hudson, 1990

X X

West III i Meyer, 1998 X X

Westhead, 1990 X

Zahra, Neubaum, Donald I 
El-Hagrassey, 2002

X X X

Zahra i Bogner, 1999 X

Total 39 31 44 29 23 10 6

E  = Empresari
EI  = Estructura industrial
EN  = Estratègia de negoci i producte
R = Recursos
OP  = Estructura organitzativa, processos i sistemes
AF = Aspectes fi nancers
CH = Capital humà, equip i direcció
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La figura anterior ens mostra quines dimensions o factors han estat 
considerats crítics per a l’èxit de les noves empreses en la literatura. 
Entre aquests, els més destacats són: l’estratègia de negoci i producte, 
l’empresari i l’estructura industrial. En un segon nivell trobem: recursos, 
estructura organitzativa, processos i sistemes, aspectes financers, el capital 
humà, equip i direcció.

2.2. Indicadors per a mesurar l’èxit de les noves empreses 

Brush i Vanderwerf (1992), Chandler i Hanks (1993) i Mc Dougall 
et al. (1992) coincideixen a destacar que mesurar l’èxit d’empreses de 
nova creació presenta dificultats especials, ja que aquestes manquen 
d’informació històrica, no presenten massa beneficis en els seus primers 
anys d’operació i no tenen estandarditzades les seves mesures comptables. 
A més, accedir al fundador, el temps requerit a recollir dades i la veracitat 
de les respostes són altres problemes que han d’afrontar els investigadors.

La literatura suggereix bàsicament dues aproximacions per a avaluar 
l’èxit de les empreses de nova creació:

1) Mesures objectives: 
Es refereixen a indicadors que es poden mesurar quantitativament, com 

per exemple: ROI, cash-flow, beneficis, vendes, etc. Brush i Vanderwerf 
(1992) van detectar més de 35 indicadors objectius per a avaluar l’èxit 
d’una empresa de nova creació. Altres investigadors que han utilitzat indi-
cadors d’aquest tipus són: Begley i Boyd (1987); Chandler i Jansen (1992); 
Cragg i King (1988); Kunkel (1991). Aquests indicadors sacrifiquen en 
certa manera precisió de mesura que es podria obtenir amb altres indica-
dors, però alhora resolen problemes com la indisponibilitat dels empresaris 
a donar informació sobre els seus negocis.

2) Mesures subjectives: 
Han seguit bàsicament dues tendències. La primera, mesurar la satis-

facció dels empresaris en relació amb els resultats de l’empresa (Cooper 
1984; Dess i Robinson 1984; Gupta i Govindarajan 1984). Aquests estudis 
no han proporcionat la suficient veracitat ni fiabilitat perquè aquest tipus 
d’indicadors siguin utilitzats en substitució d’indicadors objectius. A més, 
la satisfacció amb els resultats de l’empresa es pot veure influenciada per 
les expectatives de l’empresari la qual cosa es pot allunyar dels resultats 
objectius de l’empresa. La segona tendència és el mesurament dels resul-
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tats de l’empresa en relació amb la competència (Stuart i Abetti 1987; 
Brush i Vanderwelf 1992; Dess i Robinson 1984; Sapienza et al. 1988). 
En aquests estudis, la informació que tenen els empresaris respecte a la 
competència pot ser una barrera que falsegi aquests estudis. Els indicadors 
utilitzats en ambdues aproximacions no semblen haver proporcionat sufi-
cient evidència per a substituir les mesures objectives.  

Per altra banda, cal destacar la investigació de Morel d’Arleux (1998) 
en la qual va realitzar entrevistes amb empresaris per a saber com entenien 
el terme “èxit” i les conclusions van ser les següents:

•  L’èxit té un component subjectiu, s’ha d’estudiar tenint en compte les 
característiques de l’empresari-fundador.

•  L’èxit no està només relacionat amb el negoci. El creixement i els 
resultats de l’empresa només constitueixen una part de l’èxit, la part 
que podem denominar “professional”. 

•  S’han detectat tres dimensions per a cobrir tots els aspectes de l’èxit 
de l’empresari: 1) Èxit personal, que fa referència a aspectes de la 
vida personal de l’empresari, l’assoliment de la felicitat individual; 
2) Èxit professional, quant al resultat i al creixement de l’empresa; 
i 3) Èxit familiar, com pare, mare, marit o esposa, que fa referèn-
cia a les implicacions que té l’empresa sobre la vida familiar de 
l’empresari.

Així doncs, es conclou que l’èxit es pot abordar a través de mesures 
objectives o subjectives, però que tot i ser un concepte global, es recomana 
una aproximació individual, on la unitat d’anàlisi sigui l’empresari. 

2.3. L’empresari com a  factor d’èxit

Després d’haver presentat la literatura més rellevant sobre els factors 
(apartat 2.1) i els indicadors d’èxit (apartat 2.2), a continuació ens centra-
rem en l’empresari com a factor fonamental de l’èxit de les empreses.

En aquest sentit, la literatura relativa es pot categoritzar en tres 
grans àrees segons Stuart i Abetti (1990): 1) personalitat de l’empresari 
(Collins i Moore, 1964); 2) antecedents biogràfics de l’empresari 
(Vesper, 1989; Hoad i Rosko; 1964; Cooper, 1981, 1993; Timmons, 
1994); 3) tipus d’empresa creada (Bygrave, 1989; Birley, 1987) (veure 
Figura 2).
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Cal dir que tant les investigacions sobre els trets de personalitat de 
l’empresari com el tipus d’empresa creada no han demostrat influència 
decisiva en els resultats de l’empresa; no obstant això la dimensió relativa 
als antecedents i experiència de l’empresari, sí que ha estat generalment 
considerada com un factor clau per a explicar l’èxit o fracàs. 

D’aquesta manera, el present estudi s’ha enfocat cap a aquesta última 
dimensió, considerant la relació existent entre les variables de l’empresari 
(sexe, edat, educació, organització incubadora, experiència anterior en 
el sector d’activitat, experiència en creació d’empreses i antecedents 
d’empresaris en la família) i l’èxit empresarial.

En la Figura 3 es presenta el model teòric basat en la revisió de litera-
tura, així com posteriorment les proposicions que es desprenen del mateix. 
A més, en l’apartat de resultats es contrastaran aquestes proposicions.

Figura 2:  Variables més estudiades de la dimensió empresari 
com a determinant de l’èxit de les noves empreses

Variables estudiades

Personalitat
Autonomia
Tenir confi ança en el negoci
Iniciativa
Capacitat d’assumir riscos i prendre decisions
Capacitat de lideratge
Tolerància a l’ambigüitat i perseverança
Necessitat de realització
Tenir ambició d’independència econòmica i professional
Capacitat de delegar i formar un bon equip
Capacitat de treballar en equip 

Antecedents i experiència
Sexe i edat
Familiars empresaris
Experiència en creació d’empreses
Experiència i coneixement de la indústria, productes i del mercat
Educació
Haver creat empreses amb anterioritat
Formació en creació d’empreses

Tipus d’empresa creada 
Sector, forma jurídica, etc.
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Figura 3: Model teòric d’èxit

Empresari
Sexe (SX)
Edat (ED)
Nivell estudis (NE)
Experiència en el sector (ES)
Experiència en creació de

noves empreses (EC)
Organización incubadora (OI)
Antecedentes empresarios en

la familia (AE)

Èxit total
Èxit Professional (EXE)
Volum de vendes
Taxa de creixement
Rendibilitat últims 3 anys
Competència
Èxit Personal (EXP)
Objetivos marcados
Global de la empresa
Éxito Familiar (EXF)
Repercusiones familiares

En relació al sexe, alguns autors consideren d’una banda, que les 
dones que han tingut menys oportunitats de desenvolupar una experiència 
rellevant, hauran tingut major dificultat a reunir recursos; d’altra banda, 
les dones que han tingut menys contactes amb altra gent, també tindran 
menys probabilitat “d’aprofitar-se ” dels mateixos en el procés de creació 
de l’empresa (Sexton i Robinson, 1989). Així mateix, l’evidència a Internet 
mostra que les empreses dotcom que han tingut més èxit (Amazon, Virtual 
Vineyards, Peapod, etc.) han estat creades per homes. D’acord amb aquesta 
visió, es pot postular que:

  Proposició 1 (P1): El sexe de la persona que crea l’empresa 
influeix en l’èxit de la mateixa.

Segons Cooper (1993), l’edat de l’empresari pot estar relacionada amb 
l’èxit de l’empresa. Lussier i Corman (1996) afirmen que les persones 
joves que inicien un negoci tenen més probabilitat de fracassar que les 
persones més grans. Amb tot això, es dedueix que ha d’existir una corre-
lació entre l’èxit de la nova empresa i l’edat de l’empresari. En un mercat 
tan dinàmic com el d’Internet, el coneixement és un requeriment bàsic i 
els joves empresaris poden tenir l’habilitat d’adaptar-se millor a aquest 
entorn. Colombo i Delmastro (2001), sobre una mostra de 241 empresaris 
en el Nord d'Itàlia (60 purament digitals), assenyala com els empresaris a 
Internet són generalment més joves que la resta d’empresaris tecnològics. 
Aquestes dades també coincideixen amb els de Serarols et al. (2006).  

  (P2): L’edat de l’empresari està positivament relacionada amb 
l’èxit de l’empresa.

El nivell d’estudis és una de les variables més estudiades pels inves-
tigadors del camp de la creació d’empreses. Presumiblement, el nivell 
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d’estudis està relacionat amb el coneixement, habilitats, resolució de pro-
blemes, disciplina, motivació i confiança en un mateix. Tot això permet 
proporcionar a l’empresari la capacitat d’enfrontar-se a problemes varis 
influint, per tant, en l’èxit de l’empresa (Cooper, Woo i Gimeno-Gascon, 
1994). Investigacions anteriors han trobat relació entre el nivell d’estudis i 
l’èxit de l’empresa, encara que aquesta ha estat limitada (Magaña, 1998). 
A més, es pot dir que l’educació és un dels factors citats en la literatura 
que més influeixen en l’èxit de les empreses de nova creació (Sandberg 
i Hofer, 1987; Stuart i Abetti, 1987; McDougall, Robinson i De Nisi, 
1992; i Cressy, 1996a). Els estudis de Siu (2002), Serarols et al. (2006) i 
Carrier et al. (2005) mostren alts nivells educatius dels empresaris basats 
en Internet.

  (P3): El nivell d’estudis de l’empresari està positivament relacio-
nat amb l’èxit de l’empresa.

L’organització incubadora es refereix, en termes generals, a la natu-
ralesa de l’organització per a la qual ha treballat l’empresari anteriorment. 
O dit d’una altra manera, a l’organització on l’empresari ha concebut i 
incubat la idea de crear una nova empresa. Els estudis sobre l’organització 
incubadora mostren com certes organitzacions (empreses, universitats o 
centres d’investigació) determinen no només el nombre de noves empreses 
sinó també les seves característiques (Veciana, 1999 i 2005). 

Aquesta organització sembla jugar un paper important en l’èxit de 
les empreses d’alta tecnologia (Cooper, 1981; Feeser i Willard, 1989). 
L’organització incubadora no només proporciona el “know-how” per a 
produir eficientment els productes/serveis de l’empresa sinó que també 
proporciona els contactes amb possibles socis-fundadors i experiència 
(Cooper, 1981). L’organització incubadora també pot proporcionar a 
l’empresari el coneixement necessari de la indústria en la qual es vulgui 
operar. Segons Veciana (2005), a Palo Alto, el 85,5 % de noves empreses 
es van dedicar al mateix mercat o van utilitzar la mateixa tecnologia que la 
de l’empresa incubadora. En els últims anys, tant a Espanya com en altres 
països, s’està fomentant la creació d’empreses per part d’investigadors i 
professors d’universitat. En aquest sentit, es parteix de la base que aquests 
disposen de coneixements cientificotècnics que poden ser útils per a crear 
empreses basades en noves tecnologies. En Serarols et al. (2006) es destaca 
la influència de l’organització incubadora en l’èxit dels empresaris basats 
en Internet.

  (P4): L'organització incubadora on s’ha format/treballat 
l’empresari influeix positivament l’èxit de les empreses.
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Segons Kotha (1998), l’experiència anterior en el sector d’activitat 
de l’empresa i el coneixement de l’estructura industrial del sector en el 
qual es vol operar, són dos aspectes fonamentals per a tenir èxit. Kotha 
destaca que aquest factor va determinar l’èxit de Jeffrey Bezos (fundador 
de Amazon) en contrast amb Darryl Mattocks (el fundador d’Internet 
Bookshop en el Regne Unit). Bezos va realitzar un millor estudi del 
sector industrial que li va proporcionar un avantatge competitiu respec-
te a Mattocks. Serarols et al. (2006) i Carrier et al. (2005) destaquen 
l’experiència en el sector d’operació com factor d’èxit de les noves 
empreses basades en Internet.

  (P5): L’experiència anterior en el sector d’activitat de l’empresa 
està positivament relacionada amb l’èxit de l’empresa.

L’experiència en creació d’empreses reflecteix el nombre d’empreses 
creades amb anterioritat per l’empresari. Aquesta variable ha estat estu-
diada en diversos models d’èxit i fracàs. Integra l’enfocament psicològic 
i altres enfocaments com l'institucional, sociocultural, etc. Aquesta expe-
riència proporciona el desenvolupament d’habilitats directives i capacitat 
de resolució de problemes. McMillan (1986) en Starr i Bygrave (1991) 
suggereix que existeix una corba d’aprenentatge en la creació de noves 
empreses que permet a les empreses superar obstacles inicials. Serarols et 
al. (2006) destaquen l’experiència en creació d’empreses com factor d’èxit 
de les noves empreses basades en Internet

  (P6): L’experiència anterior en creació d’empreses està positiva-
ment relacionada amb l’èxit de l’empresa.

Diversos autors plantegen la relació entre els antecedents d’empresaris 
a la família, la intenció emprenedora i l’èxit empresarial. Mathews i Moser 
(1995) aporten resultats empírics referent a això destacant la relació exis-
tent entre els resultats positius en la fase inicial de vida d’una nova empresa 
i la socialització dels seus fundadors en famílies d’empresaris. Al mateix 
temps, Scherer et al. (1989) i Krueger (1993) plantegen que els exemples 
d’empresaris d’èxit poden condicionar les intencions empresarials i per 
tant l’èxit empresarial. També Kolvereid (1996) va aplicar la teoria del 
comportament planificat per a predir com les persones trien la carrera 
empresarial, relacionant aquesta decisió amb el paper de la família, entre 
altres variables. Els resultats més rellevants del seu estudi indiquen una 
relació positiva entre els antecedents empresarials en la família i la intenció 
de crear una empresa pròpia.

  (P7): L’existència d’antecedents d’empresaris en la família està 
relacionada positivament amb l’èxit de l’empresa.
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3. Metodologia

Quant a la metodologia, en la present investigació s’ha utilitzat fona-
mentalment l’estudi de casos. Més específicament, s’ha realitzat un estudi 
múltiple de casos (Eisenhardt, 1989; Yin, 1989) a partir de la selecció de 
vuit empresaris fundadors d’empreses catalanes, quatre purament digitals 
i quatre en àmbits més tradicionals. Segons aquests autors, la metodologia 
qualitativa basada en el cas gaudeix d’un alt poder exploratori, permetent 
investigar, amb una major profunditat, els processos complexos i dinàmics, 
com seria el procés de creació d’empreses i els factors que determinen 
l’èxit de les mateixes.

La recollida d’informació s’ha realitzat d’una banda, a través 
d’entrevistes personals sobre la mostra triada d’empresaris, escrivint els 
informes de cada entrevista realitzada. D’altra banda, s’ha complementat 
aquesta informació amb fonts secundàries d’informació relatives a cada 
empresa objecte d’estudi (memòries, estadístiques, pàgines web, etc.). 
Finalment s’han analitzat totes les dades obtingudes en les entrevistes la 
qual cosa ens ha permès verificar les proposicions realitzades a priori. 

Per a la selecció de les empreses participants en l’estudi s’ha utilitzat 
la tècnica d’elecció de la mostra per criteri (criterion sampling) (Quin, 
1990). D’una banda, per a les empreses digitals s’ha utilitzat la base de 
dades d’empreses espanyoles de la Nova Economia editada per la revista 
Guanyar.com (Grup Recoletos) composta per 1.200 registres. D’altra 
banda, per a les empreses tradicionals, s’ha utilitzat informació procedent 
de la base dades del CIDEM (Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial de Catalunya), composta per 2.752 empreses que van con-
tactar amb aquest organisme amb la finalitat d’informar-se sobre temes 
relacionats amb el procés de creació d’empreses en els anys 2000 i 2003.

Tal com es va poder observar en el model presentat en l’apartat ante-
rior, les variables independents que s’han analitzat en aquest estudi són: 
sexe (SX), edat (ED), educació (NE), organització incubadora (OI), expe-
riència en el sector d’operació (ES), experiència en creació d’empreses 
(EC), i antecedents d’empresaris en la seva família (AE). Per la seva banda, 
les variables dependents són: èxit personal (EXE), èxit professional (EXP) 
i èxit familiar (EXF) tal com recomana Morel d’Arleux (1998).

EXT = èxit inicial total = EXE + EXP + EXF
EXT = f(SX, ED, NE, ES, EC, OI, AE)
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Quant a la validesa de l’estudi, amb l’objecte d’augmentar la validesa 
del mateix, s’han seguit els següents processos: observació persistent i 
involucració perllongada; triangulació; casos negatius; revisió dels infor-
mes per part dels entrevistats i descripcions en profunditat. Cal dir que 
Creswell (1997), recomana utilitzar un mínim de 2 dels anteriors processos 
amb la finalitat de millorar la validesa de la investigació.

4. Resultats i discussió

4.1. Descripció de les empreses seleccionades

A continuació es descriuen les característiques més rellevants de les 
empreses considerades: 4 digitals (A, B, C i D) i 4 tradicionals (I, F, G i H).

4.1.1. EMPRESA A

A és una empresa de Sant Antoni de Calonge (Girona) fundada al 
setembre de 1998 i que opera en el sector minorista fotogràfic. L’empresa 
comptava amb 8 empleats fixos i 2 temporals abans del seu tancament 
al gener de 2003. A comercialitzava tres tipus distints de productes i 
serveis:

•  Venda minorista de producte fotogràfic. Comercialitzen “tot el que 
necessita un professional o aficionat  del sector fotogràfic”. Això 
inclou: càmeres digitals, pel·lícules, líquid per a revelar, projectors, 
pantalles de projecció, accessoris, etc. Aquests productes es comer-
cialitzen pura i exclusivament a través de la seva web i disposen de 
més de 3000 referències de productes.

•  Publicitat a través del seu portal fotogràfic (Fotoportal). És un portal 
vertical especialitzat en temes fotogràfics. 

•  REFA (Xarxa de Fotògrafs Associats). És una xarxa de fotògrafs 
col·laboradors a escala nacional que prenen fotografies digitals 
(cilíndriques i esfèriques) a la carta per a les empreses que les 
demanden.

A va ser fundada per l’empresari A (empresari entrevistat) i la seva 
esposa. La idea de crear l’empresa va sorgir arran de la combinació de 
tres factors principals com: la detecció d’una oportunitat de mercat; les 
ganes de treballar per a un mateix i l’atur per part de la seva esposa. Es va 
començar amb una inversió de 6.000€ que al poc temps va ser augmentada 
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a 36.000€. En l’any 2001 va entrar un soci inversor privat que va aportar 
720.000€. L’empresa va haver de tancar a causa de la competència inter-
nacional i l’escàs marge del producte. 

4.1.2. EMPRESA B

B és empresa fundada al febrer de 2000 a Mataró (Barcelona) per 
l’empresari B (empresari entrevistat), però que disposava de projectes web 
des de 1997. Es va constituir com empresa quan va llançar el seu projecte 
O en el 2000. El seu objecte mercantil és la creació, desenvolupament, 
manteniment i explotació de continguts relacionats amb el món jurídic a 
través d’Internet o altres xarxes de telecomunicacions. L’empresa B ofe-
reix serveis tant a empreses com a l’usuari final:

•  Els serveis comprenen: venda de continguts (bases de dades, notícies, 
contractes, etc.), venda de solucions tecnològiques i venda de solu-
cions en mà per a webs que vulguin continguts jurídics.

L’empresari B és l’únic soci de l’empresa que compta amb 8 treballa-
dors fixos i 3 de temporals. Al 1997, B estava estudiant un Màster a Madrid 
i va crear Jurisweb.com, una web d’informació del món jurídic que mantenia 
durant les nits. Al cap d’un any aproximadament, detecta que la web té una 
rellevància bastant important i comença a treure nous serveis com el Butlletí 
Jurídic Iurisweb.com i un directori d’advocats anomenat Advocats.com. A 
la fi de 1999, decideix deixar el seu lloc de treball en el Bufet Garrigues-
Andersen i llançar la web B que s’estrena al juny de 2000. La creació de B 
va seguir una evolució històrica basada en un projecte anterior, Jurisweb.

4.1.3. EMPRESA C

C és una empresa de Girona fundada al juny de 2000 i que opera en 
el sector de continguts digitals i seguiment de mitjans. L’empresa compta 
amb 14 empleats fixos i 2 temporals. C és una empresa tecnològica la 
missió de la qual és oferir serveis de seguiment de mitjans on-line perso-
nalitzats i en temps real:

•  Titulars per a web permet publicar en qualsevol web titulars actuali-
tzats en temps real i amb un disseny 100% personalitzat.

•  Seguiments de premsa digital, que implica la recerca, gestió i distri-
bució de totes aquelles notícies publicades a Internet sobre la seva 
organització, empresa, competència, sector, productes o marques.
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L’empresa va ser fundada per un equip fundacional, sent l’empresari 
C (empresari entrevistat) i un altre membre de l’equip els majoritaris. La 
idea de crear l’empresa va sorgir arran de la detecció d’una oportunitat 
de mercat sobre la base d’un projecte anterior desenvolupat per l’equip 
fundacional. Es va començar amb una inversió de 36.000€ que al cap de 
dos anys va ser augmentada a 96.000€. En l’any 2001 van entrar dues 
empreses d’inversió que van aportar 150.000€. A part, aquesta empresa va 
guanyar diversos concursos d’emprenedors i va obtenir prop de 300.000€ 
de finançament públic.

4.1.4. EMPRESA D

D és una empresa situada en La Bisbal (Girona), fundada al novembre 
de 1997 i que es dedicava a la distribució digital de música. Actualment 
l’empresa ha cessat les seves operacions, quan comptava amb 5 empleats 
fixos i 7 temporals. D comercialitzava tot  tipus de serveis i productes des-
tinats a la digitalització de música:

• Digitalitzaven i protegien continguts a empreses discogràfiques. 
•  Venda de continguts musicals digitalitzats a portals i empreses vàries 

per a ser incorporats en intranets, extranets o dispositius mòbils. 

L’empresari D (empresari entrevistat) és músic i compositor. En 1995 
va crear juntament amb la seva sòcia una empresa que tenia com a objecte 
oferir serveis per al món de l’espectacle. En 1997, al entrar en contacte amb 
Internet, es va decidir crear un departament que es dediqués exclusivament 
a Internet. Aquest departament es va veure tan desbordat que l’empresa 
va abandonar la seva altra activitat i es va dedicar pura i exclusivament 
a Internet. Inicialment tenia 3 socis fundadors i a l’any 2000 es va donar 
entrada a socis minoristes que van aportar 480.000€ de capital.

4.1.5. EMPRESA E

E és una empresa de Barcelona fundada al maig de 2000 i dedicada 
al disseny de pàgines web i dibuixos en 3D. L’empresa compta amb 8 
empleats fixos i 2 temporals. 

E va ser fundada per l’empresari E (empresari entrevistat) i un soci. 
Ambdós socis contribuïen amb la meitat del capital i amb els seus coneixe-
ments (en ambdós casos d’arquitectura). Vuit mesos després de la seva creació, 
el soci va vendre la seva part a un inversor privat, que va realitzar una aportació 
monetària i va contribuir a més amb les instal·lacions del negoci. Aquest inver-
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sor privat va vendre igualment la seva part a l’empresari E, que actualment 
posseeix el 95% de les accions (el 5% estan en possessió de la seva mare). Es 
va començar amb una inversió de 6.000€ que contínua sent el capital actual.

4.1.6. EMPRESA F

F és una empresa de serveis de Barcelona fundada al juliol de 2001 i 
dedicada a la gestió de residències universitàries. En el moment de la consti-
tució comptava amb un únic empleat i en l’actualitat té 5 empleats fixos.

F va començar el seu negoci amb una única residència i en l’actualitat 
en gestiona tres. Les residències universitàries que gestionen es conver-
teixen en un hostal per als turistes fora del curs acadèmic.

F va ser fundada per l’empresari F (empresari entrevistat) i dos socis. 
Els tres socis continuen en l’actualitat. Es va començar amb una inversió 
de 1.000€ que contínua sent el capital de l’empresa. 

4.1.7. EMPRESA G

G és empresa fundada al novembre de 2003 a Barcelona per l’empresari 
G (empresari entrevistat) amb tres socis més. El seu objecte és l’ensenyament 
relacionat amb el ball. Tots els socis fundadors havien tingut algun tipus de 
relació amb el món del ball encara que des de diferents perspectives.

L’empresa G compta en l’actualitat amb 7 treballadors, tots ells eventuals. 
Un dels principals problemes que troba és la feroç competència del sector, cosa 
que l’obliga a treure nous productes i/o idees contínuament i a fer molta publi-
citat. La inversió inicial va anar de 18.000€, actual capital de l’empresa.

4.1.8. EMPRESA H

H és una empresa de Barcelona fundada al desembre de 2003 i que 
opera en el sector de la restauració, en concret és una petita cafeteria. 
L’empresa no compta amb cap assalariat, ja que són els propis socis els 
qui duen el negoci.

H va ser fundada per l’empresària H (empresària entrevistada) i el seu 
marit. La idea de crear l’empresa va sorgir arran de les ganes de treballar 
per a un mateix. Encara que els dos socis ja tenien experiències similars en 
la gestió de petites empreses, el seu contacte amb el món de la restauració 
havia estat com empleats. Un dels trets distintius de la seva empresa és la 
seva excel·lent atenció al client.

En la Figura 4 es resumeixen les característiques principals de les 
empreses que han participat en el present estudi.
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Les característiques generals de les empreses digitals corresponen a 
empreses amb forma jurídica de Societat Limitada, amb una mitjana de 9 
empleats, i fundades en la majoria dels casos per un o dos socis. En la seva 
totalitat es dediquen al sector serveis amb línia de serveis B2B en tots els 
casos a pesar que 2 d’ells també tenen B2C.

En relació a les empreses tradicionals estudiades, també la majoria són 
Societats Limitades amb menys treballadors de mitjana que les digitals (5 
treballadors per empresa) i van ser fundades en la seva majoria per dos o 
més socis, per la qual cosa el nombre de socis inicial és major al de les 
empreses digitals. Encara que, com en el cas de les empreses digitals, totes 
pertanyen al sector serveis, en la seva majoria, les empreses tradicionals 
són empreses que necessiten contacte directe amb el client per a oferir el 
servei, com és el cas d’una residència, escola de ball o petita cafeteria.

4.2.  Característiques de l’empresari digital i de l’empresari 
tradicional

La Figura 5 mostra les característiques principals dels empresaris fun-
dadors (entrevistats) de les empreses dels vuit casos sota estudi.

Tal com es desprèn de la Figura anterior, l’empresari digital de la 
mostra estudiada té una edat mitja de 28 anys, més jove en comparació 
amb l’empresari tradicional, amb una edat mitja de 37,25 anys. Estudis 
anteriors (Serarols, 2003 i Urbà, 2005) mostren aquesta mateixa tendència 
encara que amb una diferència d’edat menys acusada (33,6 anys enfront de 
35,6 anys per a empresaris digitals i tradicionals respectivament). Tampoc 
existeixen diferències importants si comparem l’edat dels empresaris que 
han tingut èxit (tant digitals com tradicionals) amb aquells que han fracas-
sat (31,75 anys front 33,5).

Respecte al sexe de l’empresari, s’aprecia clarament com en el cas de 
les empreses digitals que tots els fundadors són homes mentre que en les 
tradicionals la proporció d’homes i dones empresàries és igual. La mateixa 
tendència es troba en els estudis de Serarols (2003) i Urbà (2005), encara 
que amb diferències no tan acusades (91,3 % i 66,3% d’homes per a les 
empreses digitals i tradicionals, respectivament).

Quant al nivell d’estudis, per als casos estudiats no s’aprecien diferèn-
cies significatives en el nivell mig d’estudis dels empresaris digitals o 
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tradicionals, tenint la majoria estudis secundaris. Tot i que en els casos 
sota estudi no s’aprecien diferències importants en la formació dels 
empresaris, els estudis de Serarols (2003) i Urbà (2005) sí que mostren 
com els empresaris digitals tenen una formació superior als tradicionals, 
ja que més del 80% dels empresaris digitals té estudis universitaris o de 
tercer cicle, mentre que en el cas dels empresaris tradicionals en la seva 
majoria el percentatge amb estudis universitaris és molt més reduït, sent els 
estudis universitaris els que compten amb un major percentatge. També cal 
destacar que aquells empresaris digitals que han hagut de tancar els seus 
negocis tenien un nivell d’estudis inferior que aquells que han sobreviscut. 
I si considerem aquells empresaris que han fracassat (tant digitals com tra-
dicionals), observem que també tenen un nivell d’estudis inferior a la resta 
(3 d’ells tenen estudis primaris i només 1 universitaris).

Quant a l’experiència prèvia, el 50% dels empresaris digitals així 
com dels tradicionals tenia experiència prèvia en el sector abans de crear 
l’empresa, encara que aquesta experiència era molt major per als empre-
saris tradicionals. 

Així mateix, la meitat dels empresaris, tant digitals com tradicionals, 
havien creat alguna empresa prèviament. Quan segmentem la mostra sobre 
la base de l’èxit arribat, tampoc trobem diferències significatives en expe-
riència prèvia en creació d’empreses.   

Pel que fa a l’organització incubadora, s’observa que el 100% dels 
empresaris entrevistats afirmen que l’organització incubadora els ha afec-
tat positivament en la creació de la seva empresa. Les principals organi-
tzacions incubadores que procedeixen els empresaris entrevistats són, en 
primer lloc, empreses tradicionals (75 %) seguides d’empreses tecnològi-
ques i universitats i centres d’investigació. Els principals actius que han 
obtingut aquests empresaris de les seves organitzacions incubadores han 
estat “experiència en gestió i creació d’empreses” (50 %) i “el coneixement 
del sector” (50 %). Aquesta variable sembla ser una condició indispensable 
però no suficient per a l’èxit de l’empresa.

Finalment, cal dir que la mitjana d’empresaris digitals amb antece-
dents familiars d’empresaris és superior a la dels empresaris tradicionals 
per als casos estudiats. Quan segmentem la mostra sobre la base de l’èxit 
arribat, s’observa que en el 75% d’empreses que han fracassat, els seus 
socis fundadors no tenien antecedents empresaris. En canvi, aquest percen-
tatge arriba a el 50% en empreses que han tingut èxit.   
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4.3. Factors d’èxit de les empreses digitals i tradicionals

De les proposicions sobre els factors d’èxit plantejades anteriorment 
en l’apartat 2.3 (vegi’s Figura 2), i sobre la base de l’anàlisi dels casos 
d’estudi considerats, es comprova que, mentre que tant per als empresaris 
digitals com tradicionals, l’edat i el nivell d’estudis són factors determi-
nants de l’èxit, el sexe, l’organització incubadora, l’experiència laboral 
prèvia i l’experiència en creació d’empreses, no deixen de ser factors neu-
trals que no incideixen en l’èxit d’aquestes empreses. Per la seva banda, 
quant als antecedents d’empresari en la família, per al cas de les empreses 
digitals aquest factor resulta ser determinant, mentre que per a les tradicio-
nals no existeix una relació amb l’èxit de l’empresa.

Figura 6: Proposicions de l’estudi

P1: El sexe de la persona que crea l’empresa infl ueix en l’èxit de la mateixa.

P2: L’edat de l’empresari està positivament relacionada amb l’èxit de l’empresa.

P3: El nivell d’estudis de l’empresari està positivament relacionat amb l’èxit de 
l’empresa.

P4: L’organització incubadora on s’ha format/treballat l’empresari infl ueix 
positivament en l’èxit de les empreses.

P5: L’experiència anterior en el sector d’activitat de l’empresa està positivament 
relacionada amb l’èxit de l’empresa.

P6: L’experiència anterior en creació d’empreses està positivament relacionada 
amb l’èxit de l’empresa.

P7: L’existència d’antecedents d’empresaris en la família està relacionat 
positivament amb l’èxit de l’empresa.

Així doncs, en el cas de les empreses digitals l’edat està negativament 
relacionada amb l’èxit de l’empresa, sent els empresaris més joves els qui 
creen empreses de major èxit. Per a les empreses tradicionals passa el con-
trari, ja que s’obté major èxit a major edat de l’empresari.

En referència al nivell d’estudis, per als casos estudiats, es constata 
com a major nivell d’estudis de l’empresari més possibilitats d’èxit té 
l’empresa, tant per a les empreses tradicionals com per a les tradicionals.
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L’experiència inicial en el sector així com l’experiència en creació 
d’empreses anteriors no està ni positivament ni negativament relacionada 
amb l’èxit d’empreses per a ambdós tipus d’empreses.

Finalment, la proposició 7 es compleix clarament per al cas de les 
empreses digitals, ja que coincideixen els dos casos d’èxit amb empreses 
en les quals l’empresari té antecedents d’empresaris en la família. No obs-
tant això, aquesta variable no està relacionada amb l’èxit de l’empresa per 
a les empreses tradicionals.

En la Figura 7, i com a resum, es presenten tabulats els factors d’èxit/
fracàs dels empresaris distingint les empreses digitals de les tradicionals.

Figura 7: Factors d’èxit dels empresaris

Factors Èxit (>7.5) Fracàs (<5) Èxit (>7.5) Fracàs (<5)

B C A D E F G H

SX V V V V V H V H

ED 26 25 36 25 29 47 26 47

NE* 2 4 1 2 3 3 3 1

ES Sí No No Sí No Sí No Sí

EC Sí No No Sí No Sí No Sí

OI Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AE Sí Sí No No No No Sí No

*Es consideren 4 nivells: 1.- Primària; 2.- Batxillerat; 3.- Universitari; 4.- Màster o superior

5. Conclusions

En quant a les característiques de les empreses estudiades es pot con-
cloure que les empreses digitals tenen un nombre major d’empleats que les 
tradicionals al mateix temps que generen un major nivell d’ingressos. En 
quant al sector d’activitat, totes pertanyen al sector serveis encara que les 
tradicionals tenen al client com usuari directe del servei, sent la Societat 
Limitada la forma jurídica majoritària.
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Per la seva banda, el perfil de l’empresari digital correspon a un home 
en tots els casos i aquest és de menor edat que l’empresari tradicional (amb 
una mitjana d’edat nou anys menor). El seu nivell d’estudis és similar al de 
l’empresari tradicional, corresponent a estudis secundaris o universitaris. 
Els antecedents d’empresaris en el cas dels empresaris digitals són molt 
més acusats que per als empresaris tradicionals. 

En referència als factors de l’empresari que influeixen en l’èxit de 
l’empresa, únicament es troba relació amb l’edat, el nivell d’estudis i 
els antecedents d’empresaris familiars. Per a les empreses digitals l’edat 
està negativament relacionada amb l’èxit empresarial mentre que el nivell 
d’estudis i els antecedents d’empresaris en la família ho estan positiva-
ment. Per la seva banda, en el cas de les empreses tradicionals, tant l’edat 
com el nivell d’estudis dels empresaris estan directament relacionats amb 
l’èxit empresarial, mentre que els antecedents familiars no tenen efectes 
sobre el mateix.

Pel que fa a les limitacions del present estudi, cal destacar princi-
palment la dificultat per a detectar empreses purament digitals. Aquest 
fet repercuteix també en la consecució d’una mostra representativa 
d’empreses digitals, fent pràcticament impossible poder disposar d’aquesta 
mostra en l’àmbit de Catalunya. Així mateix, l’enfocament de l’estudi es 
fonamenta en variables qualitatives, deixant d’un costat les quantitatives. 
En aquest sentit, elements quantitatius com ara necessitats d’inversió, fonts 
de finançament o resultats econòmics inicials de l’activitat empresarial no 
s’han considerat. Així doncs, seria interessant incloure una anàlisi sobre la 
influència de les estructures de finançament i de capital risc en l’èxit de les 
noves empreses, tant tradicionals com digitals.

Finalment, les implicacions d’aquest estudi per a futures investiga-
cions en creació d’empreses són fonamentalment exploratòries i pre-
tenen obrir noves línies d’investigació per a l’estudi dels factors d’èxit 
d’empreses que operen tant en el món tradicional com a Internet, iden-
tificant diferències entre ambdues. En primer lloc, el nostre model, EXT 
= f(SX, ED, NE, ÉS, EC, OI, AE) suggereix que les característiques de 
l’empresari i les seves motivacions juguen un paper important en l’èxit de 
les empreses. No obstant això, la bibliografia de factors d’èxit d’empreses 
tradicionals suggereix que l’èxit també pot estar relacionat amb el mercat, 
el tipus i estratègia de producte, l’estructura industrial, el capital humà i els 
aspectes financers, entre d’altres. Investigacions futures haurien d’ampliar 
el nostre model incorporant aquestes variables i podent analitzar diferèn-
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cies entre l’empresari digital i l’empresari tradicional. En segon lloc, les 
investigacions futures haurien de posar èmfasis en el desenvolupament 
d’estimadors adequats que permetin mesurar l’èxit d’aquestes empreses. 
En tercer lloc, s’observa que aproximadament la meitat dels empresaris 
entrevistats han hagut de reorientar el seu model de negoci per a poder 
adaptar-se a l’entorn i sobreviure. Aquest aspecte denota que la capacitat 
d’aprenentatge de l’empresari també pot estar relacionada amb l’èxit de 
l’empresa. Investigacions futures haurien de contemplar també aquesta 
variable.
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