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Resum

Un bon pla de negoci és una eina útil per a estructurar una idea de 
negoci i guiar l’acció dels emprenedors per al seu desenvolupament, 
i és una condició necessària si el projecte requereix “aixecar” fi nança-
ment de tercers (inversors privats, fons de capital risc, bancs, etc.). En 
aquesta nota tècnica s’aborden les diferents àrees d’un pla de negoci, 
tant pel que fa als aspectes formals com al seu contingut, i es fa espe-
cial èmfasi -des d’una perspectiva molt pràctica i basada en l’experièn-
cia- en els errors més freqüents que es cometen en la seva elaboració 
i presentació. Finalment, s’inclouen una sèrie de recomanacions sobre 
tres aspectes que són clau en el desenvolupament de l’empresa: (i) un 
equip humà competent i compromès econòmicament, (ii) un model de 
negoci que sigui capaç d’establir punts de vinculació permanents amb 
els clients, i (iii) una planifi cació fi nancera professional i adaptada a 
les diferents fases per les quals travessa una empresa en creixement, 
que plantegi fi tes creïbles per als inversors i bancs.

Paraules clau

Pla de negoci, capital risc, emprenedor, fi nançament, creació d’em-
preses.

1. Introducció: Què és un Pla de negoci? De la idea al Pla 
de negoci

D’on surten les idees? De forma general, la idea de negoci acostuma 
a sortir de la identificació d’una necessitat no coberta que pot ser solucio-
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nada mitjançant un producte o servei dissenyat, produït i venut amb un 
marge. El concepte “creació d’empreses” és massa genèric i encara que és 
molt respectable tenir una activitat professional l’objectiu de la qual sigui 
“no tenir un cap”, aquí parlarem d’iniciatives empresarials que es creen 
amb l’objecte de créixer i generar un elevat nivell d’ingressos i que acos-
tuma a involucrar a un nombre important d’empleats, clients i proveïdors. 
Incloem en aquesta categoria al cas típic de “Start Up de garatge” però 
també parlarem d’emprenedors que decideixen explotar una oportunitat 
sortint de l’empresa multinacional per a la qual treballen perquè han trobat 
un “nínxol” de negoci, o també, d’empreses que es plantegen créixer mit-
jançant l’adquisició d’un dels seus competidors.

Per molt genials que puguin semblar, els emprenedors no solen 
“inventar la roda”. Simplement descobreixen oportunitats on ningú abans 
les ha explotades, i els quals triomfen de forma sostenible en el temps, 
aconsegueixen un element diferenciador que acaba vinculant als seus 
clients i fa que confiïn en els seus productes/serveis durant molts anys. 
Hi ha disponible una magnífica literatura i investigació aplicada sobre els 
emprenedors (p.e.: el professor Pedro Nueno en el seu llibre “Emprenent 
cap al 2010”) o sobre com fer créixer les empreses (Rita Gunther McGrath 
i Ian MacMillan a “Créixer amb Rendibilitat”) i nosaltres, en aquesta nota 
tècnica, ens limitarem a descriure, des de la nostra experiència pràctica, 
els punts més rellevants d’un pla de negoci, primer, desenvolupant aquells 
aspectes que un bon pla de negoci ha d’incloure i, finalment, assenyalant 
els principals defectes i virtuts que hem descobert després d’haver analitzat 
centenars de documents preparats amb cura i dedicació destinats a guan-
yar-se la confiança de “finançadors” (familiars, amics, inversors privats i 
institucionals, banquers, etc.). No oblidem que un emprenedor ha de ser 
capaç de generar confiança en els seus interlocutors: ha de convèncer a 
clients, que serà capaç de lliurar la seva comanda, i a proveïdors, que els 
pagarà a temps. Fins i tot quan l’empresa és molt petita, ha de ser capaç de 
“seduir” a empleats qualificats per a incorporar-se al seu projecte, encara 
quan no pot oferir-los bons sous i seguretat. Finalment, també necessitarà 
persuadir als inversors que l’empresa podrà generar el valor suficient (i que 
aquest es transformi en caixa, no ho oblidem) com per a remunerar conve-
nientment el capital o els préstecs que se’ls hagi proporcionat.

Les conclusions d’aquesta nota tècnica tindran com a referència aquest 
últim objectiu: quins atributs ha de tenir un pla de negoci o qualsevol pre-
sentació d’un projecte empresarial per a convèncer als inversors o finança-
dors del negoci que és una bona idea invertir recursos en l’empresa. 
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2. Com redactar un pla de negoci

Un bon Pla d’Empresa s’ha de poder catalogar amb els següents cinc 
adjectius:

Característiques d’un Pla d’Empresa
•  Eficaç: Ha de contenir, ni més ni menys, tot allò que un eventual 

inversor espera conèixer.
•  Estructurat: Ha de tenir una estructura simple i clara que per-

meti ser seguit fàcilment.
•  Comprensible: Ha d’estar escrit amb claredat, amb vocabulari 

precís i evitant argots i conceptes molt tècnics. Les xifres i tau-
les han de ser simples i de fàcil comprensió.

•  Breu: No ha de superar, en conjunt, les 20 pàgines.
•  Còmode: Ha de ser fàcil de llegir. Per exemple, grandària de 

la lletra igual a 10 punts, interlineat igual a 1,5 i marges iguals 
a 2,5 cm (superior i inferior). 

Les àrees que ha de cobrir un pla de negoci són:

- Resum executiu
- El producte o servei
- L’equip directiu i breu història del projecte
- Producció, operacions i organització
- Mercat
- Aspectes econòmic-financers 

2.1. Resum executiu

El resum executiu ha de sintetitzar tots aquells aspectes claus del Pla 
d’Empresa. Per això, es recomana fer-ho al final, quan el Pla d’Empresa ja 
estigui acabat. Ha de ser clar, concís i de fàcil comprensió. No ha d’excedir 
de dues pàgines, i haurà de contenir la següent informació:

•  Breu presentació de l’empresa.
•  Quina és l’oportunitat/s de mercat detectada/es: definir el problema 

o manca existent i la solució que es planteja.
•  Quin és el producte / servei de l’empresa que permet aprofitar l’opor-

tunitat detectada i destacar els principals factors de diferenciació.
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•  Tecnologia: s’haurà de fer una descripció dels avantatges / beneficis 
que aporta la tecnologia utilitzada.

•  Equip humà: explicar l’experiència rellevant per al mercat que es tracta.
•  El model de negoci: s’ha de fer referència a la/les font/s d’obtenció 

d’ingressos prevista.
•  Mercat: quina és la grandària del mercat i el potencial de creixement 

que té.
•  S’han d’esmentar també els principals avantatges competitius de 

l’empresa.
•  Reflectir les previsions de facturació de l’empresa per als 3 primers 

anys.

El resum executiu es situa al principi del Pla d’Empresa com a “carta 
de presentació” del mateix i ha d’estimular a un possible inversor a seguir 
llegint i interessar-se pel Pla d’Empresa que es presenta.

No cal oblidar la importància de la primera impressió. Els inversors 
també tenen en compte aspectes irracionals. És necessari causar una bona 
imatge: conèixer bé qui és el nostre interlocutor, quin és el seu perfil 
d’inversió, com és la seva experiència professional i formació, i sobretot, 
preparar bé i assajar la presentació.

2.2. El producte o servei

S’haurà d’especificar en aquest capítol en què consisteix el producte 
o servei (a través d’una descripció detallada del mateix) sense utilitzar un 
argot excessivament tècnic, que sigui incomprensible per a un possible 
inversor que pot ser no expert en la matèria.

Check list sobre la idea del producte o servei
-  Quin problema/es soluciona el seu producte o servei?
-  A quina necessitat del client respon?
-  Què s’està oferint exactament?
-  Quines són les especificacions tècniques del producte?
-  Què és l'innovador del producte o servei?
-  Quines són les seves característiques distintives en relació 

a altres productes o serveis?
-  Fins a quin punt el nostre producte és únic?
-  Com protegirem la idea i la seva exclusivitat?
-  Com assegurem la facilitat d’ús i els aspectes relacionats amb 

la qualitat i fiabilitat?
-  Com ens assegurem de que ens seguiran comprant en el futur? 
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2.3. L’equip directiu i breu història del projecte

2.3.1. L’EQUIP DIRECTIU

Una societat de capital risc rep molts plans d’empresa, però no obli-
dem que tot projecte s’ha de desenvolupar per un equip humà que és qui 
determinarà el seu èxit o fracàs.

S’haurà d’incloure un breu resum de l’historial acadèmic i professional de 
les persones clau de l’empresa. Es tracta de que els inversors arribin a conèixer 
l’equip i es puguin convèncer de la seva motivació, experiència i eficàcia. Un 
exemple de la importància d’aquest capítol queda plasmat en la frase d’ Arthur 
Rock, relacionat amb la creació d’empreses com Apple, Intel i Teledyne:

“Jo inverteixo en persones no en idees”

És recomanable no incloure més d’un terç per pàgina per cada membre 
(els Currículums complets es poden incloure com un annex).

Al possible inversor no li interessa la suma de rendiments individuals 
sinó que vol comprovar si és un equip complet i si s’han avaluat correc-
tament la distribució de funcions. Per aquest motiu també s’haurien de 
considerar aspectes tals com:

-  Si l’equip ha treballat conjuntament amb anterioritat.
-  Si la distribució de funcions és d’acord amb l’experiència indicada i 

està suficientment definida.
-  Si els fundadors coneixen les seves debilitats i estan disposats a supe-

rar-les o compensar-les amb futures incorporacions.
-  Si existeix un objectiu comú.
-  Si la distribució de la propietat està definida i acceptada.

Es valorarà especialment, el coneixement i experiència en el mercat 
objectiu, i sobre els seus actors (clients, proveïdors, etc.). Es tracta de 
ressaltar les experiències i habilitats de l’equip directiu útils per a la reali-
tzació de la idea empresarial. 

2.3.2. BREU HISTÒRIA DEL PROJECTE

És convenient posar a l’inversor potencial en antecedents dels passos 
que s’han seguit:
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-  Com es va originar la idea.
-  Temps transcorregut des del seu origen i accions que s’han portat a terme.
-  Com s’han integrat els diferents membres de l’equip.
-  Principals problemes plantejats.
-  Contactes i investigacions que s’han realitzat.
-  Qui va aportar els primers recursos econòmics.

2.3.3. VALORACIÓ GLOBAL DEL PROJECTE I COHERÈNCIA

Abans d’entrar en els aspectes quantitatius i d’operacions, convé remar-
car els aspectes que considerem essencials del nostre projecte destacant els 
seus punts forts. També és important posar exemples de possibles riscos que 
puguin amenaçar l’èxit de l’empresa (per exemple, reaccions de la compe-
tència, canvis en la tecnologia, etc.) i proposar formes d’afrontar-los i mini-
mitzar el seu impacte. És necessari aportar seguretat quan es parla del “Time 
To Market” i donar respostes sòlides sobre possibles retards en:

•  El desenvolupament del producte i de les seves variants.
•  El desplegament comercial (acords amb el canal de distribució, ...).
•  La negociació amb els clients (el cicle de compra d’alguns productes 

és, sobretot per a empreses petites i productes innovadors, sempre 
més llarg del que hem previst).

2.4. Producció i operacions

En aquest apartat hauríem de considerar aspectes tals com:

-  Exigències de qualitat per part dels clients.
-  Requeriments logístics (transports, lay-out de les instal·lacions, 

magatzems, control de temps,...).
-  Ràtios de productivitat.
-  Facilitat per a adquirir tecnologia.
-  Condicions especials per a fer ús d'ella (patents) i possibilitats de 

copiat, protecció i substitució.
-  Aspectes tècnics especials (capacitació del personal, equip, 

instal·lacions, etc). 
-  Velocitat en que es succeeixen les innovacions tecnològiques en 

el nostre sector.
-  Possibilitat de finançament dels sistemes productius mitjançant ren-

ting o leasing en cas que la tecnologia evolucioni molt ràpidament.
-  Sistemes de control de qualitat, servei tècnic. 
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En aquest apartat indicarem els materials necessaris, quins poden ser 
els nostres proveïdors, preus i condicions que ens ofereixen. Caldrà iden-
tificar els nostres costos i distingir quins són fixos i quins són variables i 
especificar quins criteris s’utilitzaran  per a determinar el preu d’un pro-
ducte o servei.

A més, s’haurien d’avaluar les necessitats reals quant a equips i infra-
estructures necessàries:

- Locals, oficines i instal·lacions.
- Maquinària i eines. 
- Política d’amortitzacions.
- Elements de transport.
- Equips i aplicacions informàtiques.
- Mobiliari.
- Drets de traspàs/ Patents i marques.
- Dipòsits i fiances.
- Despeses de constitució i posada en funcionament.
- Existències de matèries primeres i producte acabat.

És important quantificar les inversions i despeses associades a aques-
tes infraestructures i que guardin coherència amb les característiques de 
l’activitat i les fases d’implementació de l’empresa. Aquí apareix freqüent-
ment una disjuntiva de difícil solució: hem d’invertir en una forta infraes-
tructura des d’un inici per a abordar les operacions amb major capacitat i 
solvència enfront dels clients o, per contra, hem de retardar al màxim les 
inversions i esperar que vinguin els ingressos que ens demostrin que estem 
en la direcció correcta?

El que sí és fonamental és que aquelles inversions que decidim incor-
porar en el pla de negoci estiguin correctament dimensionades. És un dels 
punts de revisió fàcils per a un inversor per  veure si l’emprenedor s’ha 
documentat bé i coneix la matèria. Alguns exemples:

- La màquina de serigrafia suposa una inversió de 200.000 euros.
-  L’obrador central requereix inversions d’entre 280.000 i 340.000 

euros.
-  Hem de finançar les màquines als nostres distribuïdors, la qual cosa 

requerirà una inversió de 1,5 m€.
-  “Paquetitzar” l’aplicació de manera que puguem vendre llicències 

del programari requerirà 2.000 hores / home de R+D.
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2.5. El mercat

En aquest capítol hauríem de ser capaços de respondre a les següents 
preguntes:

-  Quina grandària té el mercat al que dirigirem el nostre producte o 
servei?

-  Quin és el nostre client potencial?
-  Perquè els clients potencials necessiten el nostre producte?
-  Com arribarem als nostres clients potencials?
-  Quina competència existeix en l’actualitat?
-  Perquè ens diferenciem de la competència?
-  Com assolir que les persones s’adonin que ho necessiten?
-  Quina serà la nostra estratègia de preu?
-  Com arribarem al mercat? quina serà la nostra política de comunicació?
-  Quines són les hipòtesis bàsiques per a elaborar les projeccions de 

vendes?

Per a delimitar la grandària del mercat, fer-nos una bona idea de la 
situació de la competència i conèixer les necessitats del client no és neces-
sari sempre recórrer a costosos estudis de mercat. Hi ha tècniques simples, 
que requereixen, això sí, molta dedicació i disposició per a baixar al detall. 
Molts directius d’empreses, clients i/o competidors estaran disposats a 
explicar moltes coses si es pregunta de forma convenient. I després cal fer 
estimacions lògiques, recorrent a estadístiques sectorials d’accés lliure i 
fàcilment verificables. No es tracta de fer un elegant informe de consultoria 
(i és una tendència freqüent quan els emprenedors surten d’una escola de 
negocis). Es tracta de justificar que l’oportunitat detectada té una grandària 
atractiva i que tenim accés als agents del mercat i a la seva informació.

És fonamental definir bé el segment de mercat al que ens dirigirem. 
Evitar fer l’efecte que anem a abarcar-ho tot. Alguns exemples senzills:

•  És molt diferent vendre programari per a pimes que vendre’l a grans 
corporacions.

•  Per a un fabricant de stands per a fires que es diferencien pel seu dis-
seny i materials, pot no sortir-li rendible atendre la demanda de coman-
des per sota de 20.000 euros a causa de l’estructura de costos.

•  El proveïdor de serveis de telemedicina ha de decidir si dedicar-se 
només a la teleradiologia o ha d’abordar també les oportunitats en 
teleoftalmologia o telecardiologia.
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Cal identificar amb noms i cognoms als competidors, incloent en 
aquesta categoria no només aquells que tenen una oferta anàloga, sinó 
aquells que poden oferir productes substitutius i aquells actors del mercat 
que poden entrar ràpidament una vegada “els pioners innovadors” els 
haguem obert el camí. Són els anomenats incumbents en el llibre “Blown 
to Bits”, de Philip Evans i Thomas S. Wurster. Es tracta d’empreses amb 
una sòlida posició i grandària que poden escometre fortes inversions però 
que normalment són més lentes a reaccionar i a identificar les oportuni-
tats. Els seus executius tenen innombrables restriccions (tant a nivell de 
procés de decisió com de costos) i tendeixen a infravalorar aquest tipus 
d’oportunitats. Altres vegades, els seus superiors no els autoritzaran una 
actuació seriosa al considerar que l’oportunitat no té encara la grandària 
requerida. Aquí resideix moltes vegades la famosa “finestra d’oportunitat” 
que les empreses en etapes inicials poden aprofitar. En aquest sentit, 
és fonamental assenyalar quines companyies semblants desenvolupen 
la mateixa activitat en altres mercats (EEUU, UK, França,...) i detallar 
les seves característiques. Aquestes referències poden donar pistes als 
inversors sobre la possible evolució de l’empresa (referents de valoració, 
recursos aportats, verificació de les variables clau del negoci, possibles 
competidors futurs,.....) i també sobre alternatives per a desinvertir.

És necessari identificar per als principals competidors:

-  Qui són els seus accionistes.
-  Quina és la seva estratègia, punts forts i febles (en relació a la tec-

nologia, recursos, canals de distribució, servei post venda, imatge de 
qualitat, processos, logística,...)

-  Quota de mercat, principals clients, volum de facturació,...
-  Portafoli de productes i les seves característiques.

Una vegada més, és convenient recórrer a fonts informals per a obtenir 
aquestes dades. Revisar catàlegs, comprar algun dels seus productes, parlar 
amb els seus clients i proveïdors, visitar les pàgines web (especialment si 
són d’empreses cotitzades), etc.

Una recomanació addicional per a empreses tecnològiques: és important 
reconèixer el nivell d’innovació i el risc associat a la nostra idea de negoci. 
Si el producte i la tecnologia és nou i el mercat encara no existeix, prepa-
rem-nos per a una travessia del desert. Tal com explica Geoffrey A. Moore 
en el seu llibre “Crossing The Chasm”, és fonamental valorar des d’un inici, 
el “cicle d’adopció de la tecnologia” que oferim als nostres clients, ja que 
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si requerim que una gran majoria de clients (veure figura 1, “late majority”) 
adoptin la nostra tecnologia perquè la nostra empresa sigui sostenible, és 
molt possible que necessitem quantiosos recursos per a finançar un llarg 
període per a la seva introducció i costoses inversions en màrqueting. Si, per 
contra, la nostra oferta és vàlida per als “innovadors” i els early adopters 
(aquells que veuen en la seva utilització una eina per a diferenciar-se dels 
seus competidors) necessitarem enormes recursos de R+D per a estar sempre 
oferint millores radicals en el nostre producte o servei. 

Figura 1: Corba d’adopció de la tecnologia de Moore

The
“Chasm”

Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards

Willing to take a risk
on a good idea

Waits to hear a few
good anecdotes

Needs solid anecdotal
evidence

Wants to see three
good case studies at
similar organizations

Wants solid proof that something works

   Font: Moore (1999)

En tot cas, les companyies tecnològiques s’haurien de moure per 
aquesta corba d’esquerra a dreta, i per avançar haurien de prendre decisio-
ns sobre quin és el mercat en que competeixen i, una vegada més, intentar 
delimitar al màxim el nínxol en el qual volen convertir-se en líders perquè, 
l’objectiu ha de ser “construir una base sòlida de clients satisfets” que 
puguin servir de referència per a la resta del mercat i que permeti generar 
ingressos recurrents.

Finalment, en funció de la nostra oferta i de l’anàlisi de la competèn-
cia, hauríem d’especificar quina és la nostra estratègia de màrqueting i els 
nostres avantatges competitius:

-  Quina serà la nostra estratègia de preus? Quines són les economies 
del client?

-  Com arribarem als clients? Quin tipus de distribuïdors, OEM, part-
ners necessitaré? 

-  Quina política de comunicació seguirem? Quan convé llançar mis-
satges en premsa econòmica per a obtenir notorietat (aprofitant 
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l’entrada de socis, el llançament de nous productes, l’organització 
de seminaris,...)?

-  Quina serà la nostra proposta de valor (ens distingirem per qualitat, 
reduirem els costos dels nostres clients)?

-  Quins recursos tenim (humans, tecnològics,...) per a plantar cara a 
la competència?

-  Quina és la nostra posició en relació a la resta de competidors (pene-
tració, distribuïdors, clients de referència,...)?

Al final, tal com deia Porter, estarem competint en alguna combinació 
de les estratègies de costos o diferenciació. Però després, serà convenient 
respondre a la pregunta: com podem assegurar-nos que els clients ens 
seguiran comprant en el futur? Els treballs d’Arnoldo Hax i Dean Wilde, 
amb el seu “model Delta” ajuden a reflexionar sobre com fer sostenible els 
nostres avantatges competitius. Aquests autors sostenen que és necessari 
contemplar “l’empresa estesa”, amb els seus proveïdors, col·laboradors, 
clients, competidors, etc. de manera que puguin oferir-se “solucions glo-
bals” als clients. Posar al client en el centre de la nostra estratègia, pensar 
en “la seva economia” constantment i innovar per a aconseguir que ells 
siguin cada vegada més reeixits. Però sobretot, el que ens pot fer més 
sòlids davant canvis de l’entorn competitiu és ser capaços de “tancar el 
sistema”: fixar estàndards, apropiar-nos del canal de distribució, aconse-
guir que uns altres treballin amb la nostra tecnologia, disposar d’una base 
instal·lada que després ens permeti “afegir valor” mitjançant la incorpo-
ració de noves prestacions, serveis de manteniment, fer imprescindible la 
nostra informació o xarxes de comunicacions. 

En definitiva, crear vincles amb els clients (que els generin un alt grau 
de dependència de les nostres capacitats) i altres agents del mercat que són 
susceptibles de cooperar amb nosaltres. No cal veure “la indústria” en la 
qual ens movem de forma estanca, doncs altres empreses que es mouen en 
altres sectors ens poden ajudar a complementar la nostra oferta.

I tot això es deu traduir al final, idealment, en “fonts d’ingressos recu-
rrents”, una cosa per la qual els inversors s’interessen especialment.

2.6. Aspectes econòmics fi nancers

En aquest apartat, s’ha de reflectir la situació actual de la companyia 
en els comptes de resultats i balanços històrics i provisionals (a tres o cinc 
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anys). Per a les previsions del primer exercici és interessant presentar-les 
per mensualitats o per trimestres.

En relació als ingressos, convé donar seguretat sobre el nivell de gene-
ració de vendes per als pròxims mesos:

-  En quins clients es produiran les vendes (ponderant la probabilitat 
d’èxit)?

-  En quina fase del procés de venda estem (primers contactes, oferta ja 
realitzada, pilot en funcionament, demanat en ferm,.....)?

-  Quines són les fonts de generació d’ingressos (venda de llicèn-
cies, manteniments, desenvolupaments a mida, lloguers, publicitat, 
instal·lacions,....)?

Serà necessari aïllar les variables clau del model de negoci, la qual 
cosa ens permetrà realitzar anàlisi de sensibilitat. Per exemple:

-  Preu del producte, la llicència, el contracte.
-  Nombre d’equips, llicències, contractes de manteniment,....
-  Preu de l’hora/home.
-  Cost de l’hora/home.
-  Nombre d’empleats.
-  Cost de les matèries primeres que més influeixen en el nostre procés 

de producció.
-  Consum mig per punt (en el sector de distribució minorista, “ticket mig”).

Convé enfocar la presentació cap a les necessitats de finançament 
incloent l’evolució del cash-flow de manera que es tinguin en compte, les 
necessitats de fons per increment de fons de maniobra i les inversions. 
Ha de quedar molt clar quines són les aplicacions dels recursos que els 
inversors aportaran. 

En definitiva, el model financer haurà d’estar integrat (comptes de 
resultat, balanç, cash-flow i estat d’orígens i aplicacions de fons) en un 
únic full de càlcul de manera que permeti obtenir fàcilment diferents esce-
naris en funció de canvis en les variables clau.

És fonamental adaptar el missatge de finançament als nostres interlo-
cutors. Cal especificar totes les fonts de finançament que el projecte espera 
obtenir:
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- L’equip emprenedor.
- Inversors privats, o business angels.
- Fons de capital risc.
- Finançament a llarg termini de bancs.
-  Finançament a curt termini (línies de descompte, pòlisses de crèdit, 

factoring,..
- Administracions públiques (crèdits participatius).

Tots ells tenen condicionaments diferents (veure exemples Figura 2) 
i és necessari detallar les aplicacions dels fons requerits i, en funció de 
l’estadi de desenvolupament de la companyia, dirigir-se a un o altre inter-
locutor amb un missatge específicament preparat per a ell.

Figura 2: Exemples d’empreses que han estat finançades per capital risc en 
etapes inicials

Exemples d’enunciat de les necessitats de finançament

Exemple 1: Anem a “productitzar” un software per a data mining basat en 
tecnologia d’intel·ligència artificial desenvolupat al llarg de 5 anys per un equip 
d’investigadors de primer nivell internacional. Necessitem 2 m €, dels quals 
0,7 m € es destinaran a completar les tasques de R+D per a adaptar el producte 
al mercat, i els restants 1,3 m € seran per a finançar despeses operatives i de 
circulant fins a obtenir el punt mort del cash-flow que esperem es produeixi en 
18 mesos.

Exemple 2: El nostre objectiu és completar el desplegament de botigues amb 
una superfície mitja de 70 m2 i arribar a un total de 30 en tota Espanya, entre 
botigues pròpies i franquícies. Necessitem un total d’1,8 m€, dels quals, 1,1 
m€ són per a inversions en acondicionament de les botigues pròpies i la resta 
està destinat a finançar despeses operatives fins a obtenir el punt mort.

Exemple 3: Portem 10 anys oferint solucions punteres de visió artificial per al 
sector d’automoció. Volem aprofitar el nostre know-how en el sector del packa-
ging i necessitem 3 m€ per a finançar l’augment de les necessitats operatives 
de fons que esperem obtenir mitjançant acords de factoring amb els bancs amb 
els quals ja tenim línies de descompte. És possible, donada la nostra situació de 
balanç, que els bancs requereixin reforçar els fons propis de la companyia i la 
propietat hagi de plantar cara a una ampliació de capital de 0,5 m€.

Exemple 4: Tenim l’oportunitat de comprar el nostre principal competidor. 
Factura el doble que nosaltres, però estan en una situació difícil per un proble-
ma de successió en la direcció de l’empresa. Ens demanen 3 m€ pel 100 % de 
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les accions de la companyia, però a més es requeriran 2 m€ per a inversions 
en immobilitzat destinada a adequar els seus equips i sistemes d’informació. 
Esperem obtenir 3 m€ d’un fons de capital risc i 2 m € de finançament bancari 
a llarg termini. 

Font: elaboració pròpia

Mereix un esment a part els nous instruments financers que les dife-
rents administracions públiques que, cada vegada millor dotats i especia-
litzats, vénen a cobrir nivells de risc que els bancs tenen més dificultats a 
atendre. Ens referim a les fases en les quals les companyies estan encara en 
pèrdues, o han d’afrontar significatives inversions en R+D+i. Per a aquests 
casos existeixen organismes que concedeixen crèdits participatius, deute 
subordinat en condicions avantatjoses (períodes de manca, tipus d’interès 
vinculats a l’evolució de la companyia) tals com ENISA, depenent del 
Ministeri d'Indústria, o per al cas de Catalunya,  l’Institut Català de 
Finances. Existeixen també les entitats financeres denominades “Societats 
de Garantia Recíproca”, com Avalis que atorguen avals, molt útils per a 
accedir al finançament de projectes d’inversió en immobilitzat.

3. Errors freqüents al redactar i desenvolupar 
un business plan

Des de l’any 1991, la nostra firma ha analitzat centenars de plans de 
negoci. Hem parlat amb propietaris d’empreses en estadis de desenvolupa-
ment molt diferents: des de les denominades fases llavor, fins a operacions 
de management buy out en companyies ja madures, passant per capital 
expansió o plans de refinament bancari. Finançar el creixement amb èxit 
no és una ciència exacta. El que funciona per a un tipus de negocis pot ser 
contraproduent per a uns altres. Descriurem algunes de les estratègies pre-
sentades en plans de negoci que hem estudiat i que han acabat demostrant 
un error en alguna de les fases de desenvolupament de l’empresa.

Alguns d’aquests errors són de preparació del pla de negoci. Altres són de 
concepció del negoci o de la seva estratègia de desenvolupament, i altres són 
de la seva execució. Aquests últims acostumen a ser més difícils de corregir.

•  Plantejar als inversors unes necessitats de finançament per a una 
fase del negoci en la qual no s’arriba al punt mort del cash-flow. De 
vegades això succeeix de forma deliberada: “ja buscarem recursos 
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addicionals més endavant, quan l’empresa valgui molt més i, llavors, 
ens diluirem menys”. Extremadament perillós si el compliment del 
pla de negoci es retarda, o si els inversors inicials no tenen més recur-
sos, o si no tenen massa experiència i es posen nerviosos...

•  No indicar clarament quin ha estat el nivell concret de compromís per 
part de l’equip emprenedor (quin treball i quina remuneració deixen, 
quina inversió en efectiu ha desemborsat, quant temps han treballat 
sense remuneració,...). Assenyalar qualsevol altre tipus d’actius que 
aportin al projecte (palesos, garanties personals, desenvolupaments 
propis, contractes amb clients, etc.).

•  “Abans de començar a vendre, invertirem en un sofisticat i complet 
Sistema d’informació”. Primer, enfocar-se al client. Especialment en 
les fases inicials existeixen recursos limitats. Venguem, coneguem tot 
“el circuit complet del client”, quines necessitats té, quin és el temps 
de maduració del procés de venda, quin és el pricing real, formes 
de pagament, problemes de qualitat i servei tècnic, etc. Després, 
tindrem temps per refinar els processos, redefinir l’organització i 
incorporar sistemes d’informació.

•  Menysprear la competència; “tenim el millor producte” i a més “som 
els primers”. Sempre hi ha competència (si no n’hi ha és que proba-
blement no hi ha mercat). Hem d’anar en compte a no centrar tota 
la nostra capacitat competitiva a ser “els primers”. Cal emfatitzar els 
vincles amb els clients, allò que impliqui que aquest depèn de les 
nostres capacitats (actualitzacions, manteniments, protocols, normes 
estàndard, patents, fluxos de treball, sistemes d’informació,...).

•  Plantejar una internacionalització dels productes sense haver tingut 
abans èxit en el nostre mercat domèstic. Avui en dia els inversors són 
molt escèptics davant plans per a internacionalitzar que no estiguin 
molt ben fonamentats sobre una base de clients local, xarxes de dis-
tribució i folgats recursos financers i, sobretot, d’equip humà.

•  Plantejar el creixement no orgànic de manera superficial. Si es tracta 
d’obtenir recursos d’un inversor per a comprar una companyia que 
ens aporta mercats complementaris, tecnologia o sinergies de costos, 
és necessari plantejar molt concretament quins són els beneficis de la 
integració. A més si es planteja, cal fer-ho una vegada s’hagi negociat 
amb els accionistes de la companyia objectiu i els seus directius, les 
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condicions de l’adquisició (preu, costos de la transacció, garanties, 
remuneració de l’equip directiu,..) amb un alt nivell de detall.

•  Començar amb massa recursos. Encara que pugui semblar un contra-
sentit, un excés de recursos fa que es posi el focus en activitats que 
poden descentrar a l’equip gestor. Tota la caixa disponible tendeix a 
gastar-se i no sempre de la manera més adequada. 

•  Plantejar-se objectius no realistes. Especialment en la introducció de 
tecnologies, caiem freqüentment en el parany de grans corporacions 
que utilitzen a les empreses innovadores i petites per a realitzar els 
projectes complexos o “pilot” amb la promesa (que poques vegades 
es compleix) d’implantar-ho massivament una vegada es demostri 
que funciona correctament el producte.

•  Excessiva dependència d’un “Gran Client”. Si la relació de forces 
és molt desigual i la facturació pressupostada depèn excessivament 
d’un únic client, existeixen grans probabilitats de fracassar ja que 
aquest impulsarà l’aparició de competència i fins i tot podrà intentar 
“forçar” les clàusules de compliment dels contractes.

•  Confiar excessivament en la xarxa de contactes o mentors “molt 
estratègics”. És fonamental tenir bons contactes. Però encara és més 
important saber portar-los. O es concreta en què ens pot ajudar un 
contacte o un assessor estratègic (quina és la seva motivació, acords 
específics, aportació de clients, etc.) o millor no utilitzar-los.

•  No fer anàlisis de sensibilitat i/o no plantejar clarament quins són els 
riscos de mercat, tecnològics, etc. La major part de plans de negoci 
es retarden. Cal tenir plans de contingència i tenir previstes decisions 
d’ajustament de despeses, aportació de recursos addicionals, etc.

•  Infravalorar els aspectes jurídics. Cal començar amb bons –i accessi-
bles- advocats prop de l’equip emprenedor, amb bones pràctiques de 
govern corporatiu ja des de l’inici de la companyia, de manera que 
s’estructuri un consell d’administració responsable, rigorós amb les 
qüestions administratives i útil en la presa de decisions. A més d’un 
secretari del Consell, serà necessari comptar amb assessors jurídics 
per a negociar pactes d’accionistes, assessorament en matèria mer-
cantil i laboral i, amb més freqüència del desitjable, en aspectes 
processals (demandes d’empleats, clients, socis,...).
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•  Excessiva atenció a la valoració de l’empresa. Si el projecte és sòlid, 
trobarà inversors doncs hi ha abundant liquiditat en el sistema i les 
associacions de business angels, els fons de capital risc, i els inver-
sors privats proliferen. És necessari mantenir el focus en la selecció 
de l’inversor adequat que més valor pugui afegir a l’empresa. Cal 
estar disposat a contemplar esquemes de valoració variables (ajus-
tament de la participació dels emprenedors a les diferents fites del 
projecte, etc.). En general, és necessari controlar les reaccions de 
l’emprenedor davant les propostes de l’inversor de manera que mos-
tri “alineament amb els seus interessos” i de manera que es demostri 
confiança en el compliment del pla de negoci. Alguns exemples que 
ajuden a generar confiança:

a.  Remuneració variable en funció de compliment del pla de 
negoci.

b.  Ajustament a la baixa de la valoració (i per tant, de la parti-
cipació de l’emprenedor) en cas d’incompliment del pla de 
negoci.

c.  Valoració raonable de la companyia (per “descompte de fluxos de 
caixa” i múltiples comparables) i apostar per esquemes de com-
pensació basats en l’èxit per a l’inversor (participació addicional 
en cas d’obtenció d’una TIR mínima per part de l’inversor).

•  No demanar a l’inversor concreció sobre els seus suposats “valors 
afegits” a més dels diners. Tots afirmen ser “Smart Money”, però és 
necessari verificar si la seva participació en el Consell serà activa, si 
s’implicaran en la gestió de la companyia amb introduccions comer-
cials, si es poden recolzar en alguns processos de la gestió (finances, 
sistemes d’informació,....), si tenen experiència a negociar la venda 
de companyies, etc.

•  No demostrar que s’ha pensat des del primer dia en les possibles vies 
de desinversió per a l’inversor. Si pot ser, no obsessionar-se amb la 
sortida a borsa (poc creïble en el mercat espanyol) i posar l’accent en 
el tipus de companyies que poden estar potencialment interessades a 
adquirir la nostra empresa una vegada tingui determinada grandària.

•  Alguns errors formals freqüents:
a. Utilitzar argot incomprensible. 
b. Utilitzar adjectius genèrics. 
c. No parlar de xifres, clients, projectes, comandes concretes.
d. No indicar clarament la retribució / implicació dels directius.
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e.  No establir fites que permetin verificar el compliment del pla 
de negoci.

f.  No concretar els aspectes més rellevants per al negoci que es 
planteja del CV dels emprenedors.

4. Conclusions

Una gran part de les empreses que es creen no duren més d’un o dos 
anys. Per això ens interessa en aquest article tractar d’identificar algunes 
de les característiques comunes de les primeres etapes de les empreses que 
acaben tenint èxit.

•  Incorporen un equip directiu “compensat”: cohesionat, amb capa-
citats complementàries, que conegui quines són les dinàmiques del 
sector. En tot cas, és necessari reconèixer les manques i tenir un pla 
per a resoldre’l. Fins i tot, l’emprenedor-fundador ha d’estar dispo-
sat a “donar un pas enrere” si més endavant es demostra que hi ha 
altres perfils més adaptats per dur a la companyia a la següent fase 
de desenvolupament.

•  Han identificat fites o “punts de comprovació” del pla de negoci que 
permeten a directius i inversors enfocar l’acció (desenvolupament 
de nous productes o canals de distribució, contractació de nous 
directius, implantació dels sistemes d’informació, disseny d’un sis-
tema de stock-options, obtenció de finançament bancari, llançament 
d’una campanya de publicitat, recerca de socis industrials, etc.). 
Això permetrà l’ús òptim dels recursos a cada moment i avaluar 
l’acompliment dels emprenedors amb l’objecte de delimitar retribu-
cions variables, ajustaments en les participacions o bonus addicio-
nals per liquiditat per a l’inversor.

•  Tenen permanentment oberts els contactes amb fonts de finançament 
alternatives o complementàries. Serà necessari mantenir contactes 
amb potencials nous socis, amb les administracions públiques, i 
conèixer quins són els seus criteris per a la selecció de projectes. 
Moltes vegades, es tracta de documentar correctament les necessitats 
de la companyia justificant-les amb un pla de negoci ben presentat.

•  Tenen una persona a l’equip que es preocupa de mantenir el “model 
financer” actualitzat i integrat (comptes de resultat, balanç i cash-
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flow) i que sap tenir la interlocució amb els inversors o proveïdors de 
finançament (bancs).

•  En relació als sistemes de remuneració / compensació de directius / 
fundadors:

a.  Tenen dimensionats correctament els nivells retributius. És un 
punt de freqüent fricció amb els inversors i on es posa a prova 
el veritable nivell de compromís dels emprenedors.

b.  Per a captar a directius amb el nivell adequat i fidelitzar-los 
serà necessari dissenyar un sistema de participació en els 
resultats de la companyia (participació accionarial, stock 
options, bonus especials en cas de liquiditat per als inver-
sors,...).

•  “Seleccionen” bé als socis. Cal intentar prendre’s aquest procés amb 
el temps suficient, sense tensions de tresoreria. És bàsic parlar amb 
diferents candidats a inversor, i diverses vegades, de manera que vagi 
madurant el discurs amb la companyia i es vagi ajustant als criteris 
d’inversió dels nostres interlocutors. 

•  Condueixen amb serenitat el procés de negociació. És una fase 
crucial en la qual es posarà a prova la “química” i la confiança 
que s’atorguen emprenedor i inversors. El contracte d’accionistes, 
que regularà les decisions més importants dels socis en els òrgans 
de govern (Consell d’Administració i Junta d’Accionistes) plan-
tejarà situacions hipotètiques desagradables en les quals convé 
estar ben assessorat per advocats especialitzats en aquest tipus 
d’operacions (venda de la companyia a tercers en situació de crisi, 
condicions d’acomiadament de directius clau, quòrum reforçats 
per a presa de decisions importants, etc.). No cal defallir, doncs 
és un aprenentatge per a la futura “vida en comú”. L’emprenedor 
ha de conèixer quins són els interessos que l’inversor ha de pro-
tegir de forma professional, ha de valorar el risc que assumeix i 
conèixer el seu argot i condicions habituals tals com: obligació 
d’arrossegament en la desinversió, dret d’acompanyament, rat-
chet de sortida,....

•  Han sabut dissenyar el model de negoci de forma que generen nom-
brosos “punts d’enllaç” o vincles forçats amb els clients (estandarit-
zació d’eines, base instal·lada, contractes de manteniment i actualit-
zacions, fluxos de treball.....).
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Criteris genèrics per a avaluar el possible èxit d’una empresa
• Equip cohesionat i amb experiència en el sector
• Compromís econòmic de l’equip emprenedor
•  Definició de salaris consistent i sistema d’incentius alineat amb 

l'inversor
• El producte-servei satisfà una oportunitat a un ampli mercat
• Es defineixen fites de compliment del pla de negoci
• Existeix una descripció precisa de l’aplicació dels recursos
• Valora al capital i entén quines són les seves expectatives de rendibi-
litat
• Entén la conveniència dels aspectes legals
• Planteja objectius realistes en les projeccions
• Analitza bé als possibles nous entrants
• Coneixen bé el procés de compra per part dels clients
• Donen mostres de saber adaptar-se als canvis en l’entorn
•  Plantegen des d’un inici una expectativa de desinversió adequada al 

perfil de l’inversor
• Mostren un adequat nivell d’enfocament (“focus”) en relació a:
 - Segment de mercat al que es dirigeix
 - Política de producte
• Coneix bé la regulació específica del sector 
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