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Resum

El present treball aborda des d’una perspectiva teòrica i conceptual 
la problemàtica que envolta la creació d’una modalitat empresarial 
amb gran projecció, les pimes de base tecnològica o noves empreses 
basades en la tecnologia.

Després d’una exhaustiva revisió de treballs teòrics i altres 
amb base empírica, seleccionem 4 tipologies que tracten de 
definir i explicar el patró de comportament d’aquesta modalitat 
empresarial. 

Finalment, i d’acord amb el propòsit de respondre a diverses qüesti-
ons lligades a la creació de petits i mitjans negocis innovadors basats 
en la tecnologia, identifi quem una sèrie de factors que segons diversos 
autors actuen com promotors o inhibidors de la creació d’aquests ne-
gocis emergents, abastant tant òptiques macro o de context/sistèmics, 
com altres centrades en les característiques personals dels fundadors o 
la disponibilitat de recursos.
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1. Introducció i objectius

En els últims 25 anys s’observa una tendència creixent cap a la creació 
de noves i petites empreses que desenvolupen béns i serveis amb alt valor 
afegit de coneixement, distint a les empreses tradicionals, moltes de les 
quals estan basades en la innovació tecnològica.

En general, les petites i mitjanes noves empreses basades en la tecno-
logia representen una petita porció del total de pimes d’una economia. A 
pesar d’això, aquest tipus de negocis exhibeixen una considerable capacitat 
i potencial per a contribuir, en el mig i llarg termini, al desenvolupament 
econòmic d’un país a través de la generació d’ocupació, la generació d’un 
valor agregat vinculat al coneixement i innovació i al seu possible encade-
nament amb altres sectors de l’economia.  

La majoria dels estudis apunten que les taxes de creixement de les 
joves pimes innovadores solen ser majors que les de pimes tradicio-
nals. Així mateix, diversos autors suggereixen que les petites i mitjanes 
empreses d’alta tecnologia juguen un paper important en la contribució 
a l’ocupació i la possibilitat de mostrar un major nivell de supervivència 
respecte de les companyies no orientades a la tecnologia.  

Dins de l’univers de les pimes en general, en aquest estudi ens centra-
rem en les pimes innovadores i dins d’elles, en les noves empreses basades 
en la tecnologia (NBTFs).

Aquesta és una àrea temàtica d’innegable interès i oportuna en el temps 
ja que encara no existeix suficient base de coneixement i evidència capaç 
de delimitar clarament quines estratègies empren aquesta nova generació 
d’empresaris en l’engegada de les seves companyies en sectors emergents i 
tecnològicament punters. Tampoc s’han buidat els dubtes sobre quins pos-
sibles obstacles afronten les empreses amb potencial o capacitat d’erigir-se 
en empreses innovadores i generadores de tecnologia, no només en l’àmbit 
local sinó en l’internacional.  

Mitjançant aquest treball tractarem de destriar de forma sistemà-
tica els motius que solen impulsar la generació d’empreses en sectors 
emergents i la problemàtica que envolta la creació de companyies 
innovadores i de base tecnològica. D’aquí derivem la principal qüestió 
d’investigació:

•  Quin és l’estat de la qüestió respecte als factors que promouen o 
inhibeixen la creació de petites i mitjanes empreses basades en tec-
nologia?
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A nivell metodològic, abordarem aquesta qüestió a través d’una àmplia 
revisió de la literatura, tant en desenvolupaments teòrics com empírics, que 
permeti aprofundir en el coneixement i comprensió dels factors que inhi-
beixen o promouen la creació de petites i mitjanes empreses amb una clara 
orientació tecnològica (basades en la tecnologia).  

2. Noves empreses basades en la tecnologia (ntbfs)

2.1. Defi nicions

Les pimes innovadores exhibeixen trets i característiques que les dife-
rencien de les tradicionals. No obstant això, dins de les pimes innovadores 
emergeix una categoria de noves i petites empreses molt innovadores, amb 
una orientació molt marcada a la tecnologia i amb una gran potencial per a 
desenvolupar innovacions i contribuir a la competitivitat empresarial. Són 
les denominades NTBFs (New Technology Based Firms) conegudes també 
com EBTs (Empreses de Base Tecnològica). 

Entre els autors que han aportat definicions de NTBFs, podem destacar 
a Storey i Tether (1998a), Delapierre et al (1998), March-Chordà (2004) i 
Simón (2003). Tots ells coincideixen que la definició d’aquest tipus de noves 
empreses no és una tasca senzilla i d’altra banda, que no es tracta d’un sector 
empresarial homogeni, fitat o amb característiques particulars.

La majoria d’estudis amb un plantejament més empíric se situen en 
l’àmbit de l’anàlisi de les característiques i comportaments de les NTBFs, 
com els de Jones-Evans i Westhead (1996), Autio i YliRenko (1998a; 
1998b), Tether i Storey (1998), Almus i Nerlinger (1999). En la seva majo-
ria, defineixen les NTBFs com petites i mitjanes empreses que actuen en 
sectors d’alta tecnologia, això és, basades en el grau d’intensitat en R+D.

El protagonisme adquirit en els últims anys per l’àrea de la gestió del 
coneixement es veu reflectit en la definició de Simón (2003) qui encunya 
la denominació de NTBF a noves empreses basades en el domini intensiu 
del coneixement científic i tècnic, amb la finalitat de mantenir la seva 
competitivitat, suggerint com a definició aquella aportada per la Office 
of Technology Assessment (1992) al concebre-les com “organitzacions 
productores de béns i serveis, compromeses amb el disseny, desenvolupa-
ment i producció de nous productes i/o serveis de fabricació innovadors, 
a través de l’aplicació sistemàtica de coneixements tècnics i científics” 
(Simón 2003a: p.13).
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El component d’empreses de recent creació és emfatitzat per l’estudi 
de March-Chordà (2004) qui centra la seva anàlisi en start-ups innovadores 
considerant-les com “una categoria específica d’empreses, creades recent-
ment (anomenades start-ups) pertanyen a indústries d’alta tecnologia, o 
almenys, mostren un comportament innovador que les distingeix de la 
majoria de pimes” (Ibid: p.1).

Storey i Tether (1998) fa referència a un grup de definicions de tipus 
“tancades”. Entre elles destaquen la primerenca definició aportada pel grup 
Arthur D.Little en els anys 1970s, que les concebia com negocis propis 
independents orientats a l’explotació d’un invent o innovació tecnològica, 
el que implica assumir riscos tecnològics considerables. Una altra definició 
sota aquesta modalitat és la de Shearman i Burell (1988) que les conside-
ren com negocis independents capaços de donar origen a noves indústries. 
Finalment, també trobem definicions de NTBFs més focalitzades, com 
Delapierre et al (1998) els qui van portar a terme una anàlisi d’aquest tipus 
d’empreses a partir d’estudis empírics d’autors que han establert tipologies 
de NTBFs a França sobre diferents criteris com els que es mostren a la 
Figura 1.

Figura 1: Criteris per analitzar tipus de NTBFs

Nuevas empresas creadas por científicos

PyMEs en alta tecnología que operan en  la frontera entre
investigación y producción

PyMEs que transfieren e introducen nuevos productos en
nuevos mercados mediante aplicación de nueva tecnología

Micro-empresas innovadoras que desarrollan innovaciones
tecnológicas en procesos y en productos

Micro-empresas tecno-progresivas que transfieren y adaptan
nuevas tecnologías más que la producción de nuevas
tecnologías, enfocadas más a procesos que a productos y
que proveen a grandes empresas induatriales

Empresas innovadoras que lanzan nuevos productos que no
están basados en nuevas tecnologías

Criterios para
analizar tipos
de NTBFs en
Francia

Font: Elaboració pròpia en base a Delapierre (1988)
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Per la seva banda, Laranja i Fontes (1998) consideren a les NTBFs 
com “empreses independents (principalment propietat dels fundadors), 
creades per un petit equip amb una sòlida formació en ciències i enginye-
ria, involucrats en el desenvolupament, aplicació o explotació comercial 
d’una idea innovadora basada en know-how tecnològic” (Ibid: p.1026).

Finalment, Yli-Renko i Autio (1998a), en un estudi sobre el cas fin-
landès, van definir les NTBF com companyies emprenedores independents 
que desenvolupen, transfereixen i/o comercialitzen tecnologia avançada.

Arribats a aquest punt i després d’aportar una sèrie de definicions, 
ens proposem donar resposta a la següent qüestió: quins són els princi-
pals elements diferenciadors entre les pimes en general i els nous i petits 
negocis basats en la tecnologia, que li confereixen especial rellevància en 
el context actual?

Lutz (2003: 44) posa en relleu la transcendència de les NTBFs, plas-
mada en la seva capacitat per a: 1) transferir coneixement científic i tecno-
lògic als seus nous productes i serveis; 2) portar a terme idees empresarials 
que les empreses ja existents amb freqüència no contemplen; 3) generar 
noves aplicacions que sovint permeten altres desenvolupaments tecnolò-
gics claus; 4) crear nous llocs de treball en empreses de recent creació i 
amb potencial de creixement ràpid; i 5) comptar amb un índex de supervi-
vència major al d’altres categories d’empreses.

Per la seva banda, Camacho (1999) posa èmfasis en dos components 
específics que les identifiquen: d’una banda, són empreses molt petites, que 
ocupen poc personal i produeixen béns i serveis amb elevat valor agregat i, 
d’altra banda, la seva major tendència a teixir vincles amb universitats i ins-
tituts o centres d’investigació. En aquesta línia, Delapierre et al (1998: 998) 
apunten que les NTBFs mostren una forta orientació tecnològica i un recurs 
humà especialitzat, proveeixen productes i serveis amb un contingut altament 
tecnològic, la qual cosa fa que les relacions amb institucions d’investigació i 
altres empreses- especialment grans empreses -, tendeixin a ser de contingut 
tecnològic, diferenciant-les d’altres noves i petites empreses.

En general, el perfil de fundadors d’aquestes empreses difereix del 
perfil típic dels emprenedors d’altres pimes. Com ho sintetitza el treball 
de EIMS (1996: 7-9), diversos estudis sobre NTBFs europees van mostrar 
diferències en quatre característiques personals entre aquests dos grups 
d’emprenedors: en quant a gènere (proporció major d’homes), formació 
educativa (superior a la mitjana dels emprenedors de pimes en general), 
edat (mateix rang d’edat que les pimes en general) i experiència laboral 
prèvia (en centres d’investigació o en grans empreses).
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Un factor que podria diferenciar a aquests nous negocis basats en la 
tecnologia dels negocis tradicionals són els factors que incideixen en la seva 
ubicació o localització geogràfica. Licht i Nerlinger (1998: 1009) assenya-
len com determinants per a la ubicació en grans centres urbans d’Alemanya 
la capacitat per oferir (més que la mitjana d’altres zones) staff qualificat, 
millors infraestructures de R+D i enllaços avançats en transports. Així 
mateix, subratllen la importància de la grandària del mercat i les xarxes de 
vinculacions amb clients, especialment grans i mitjanes empreses.

D’altra banda, s’han identificat diferències entre les NTBFs i les grans 
empreses d’alta tecnologia. La Figura 2 associa aquestes diferències a les 
seves capacitats innovadores, més orientades al recolzament en vincles 
externs i alta especialització; a les seves estratègies d’innovació en el mer-
cat, tractant de ser els pioners en el mercat; a les seves estructures internes 
per a donar major resposta al desenvolupament de les innovacions; i en les 
seves estratègies i àmbit de mercat, amb una orientació més cap a nínxols 
de mercats i orientades a les demandes dels seus clients (Fundació Cotec, 
2000:126).

Figura 2:  Diferències entre grans empreses i noves empreses 
de base tecnològica

Trets de les 
diferències

Grans empreses alta tecnologia Noves empreses basades en la 
tecnologia

Capacitats 
innovadores

Posseeixen majors recursos 
fi nancers, tecnològics i productius i 
tenen un accés més fàcil a les xarxes 
de distribució

Construeixen les seves capacitats 
innovadores a través de vincles externs, 
especialment amb proveïdors i clients 
i són empreses expertes en camps 
altament especialitzats.

Estratègia de 
mercat

És més probable que tinguin el poder 
de mercat que els ajuda a apropiar-se 
del rendiment econòmic de l’activitat 
innovadora.

Tracten de ser els primers en el mercat 
més que protegir les seves innovacions, 
atès que solen mancar de mitjans legals 
i directius per a mantenir especialistes 
en drets de propietat intel·lectual.

Estructura 
interna

Generalment estan més capacitades 
per a reduir el risc de la R+D 
mitjançant la diversifi cació entre 
diferents projectes.

S’especialitzen en activitats que no 
requereixen una despesa en R+D 
gran, sinó que es benefi cien d’un 
major dinamisme empresarial, d’una 
major fl exibilitat interna i capacitat 
de resposta davant circumstàncies 
canviants.
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2.2. Tipologies de NTBFs

En aquest apartat es presentaran diferents formes de classificar a 
les noves i petites empreses basades en la tecnologia. Concretament ens 
centrarem en quatre plantejaments formulats recentment: 1) el basat en 
antecedents laborals previs a la creació d’aquest tipus de negoci; 2) el 
basat en el comportament o rol innovador de les NTBFs; 3) el basat en el 
creixement de l’ocupació; i 4) el basat en dimensions de “performance” de 
Mercat-Tecnologia-Emprenedor. 

A continuació presentem una síntesi de cadascun d’ells.

Tipologia 1:
Una primera forma d’agrupar i classificar noves empreses basades en 

la tecnologia es fonamenta en l’experiència laboral prèvia de l’emprenedor 
abans de fundar aquest tipus de nou negoci. Aquest és el cas de la tipologia 
plantejada per Jones-Evans (1995), qui va identificar, a partir d’un estudi 
a Gran Bretanya, quatre possibles perfils d’emprenedors de NTBFS: 1) 
l’investigador, 2) el productor, 3) l’usuari i 4) l’oportunista.   

La Figura 3 resumeix la base utilitzada per aquest autor per plantejar 
una agrupació d’emprenedors “tecnòlogues”, a partir d’aproximacions 
d’estudis anteriors que evidenciaven que els antecedents laborals previs 
del fundador i el rol jugat en els seus treballs previs -“organitzacions 
incubadores”- li permeten desenvolupar competències que podrien 
afectar no només el grau de sofisticació tecnològica i el tipus de gestió 
de la NTBF, sinó també incidir en l’èxit de la nova empresa creada. 
A continuació sintetitzem les característiques d’aquests quatre tipus 
d’emprenedors de NTBFs.

Àmbit de 
mercat

Sovint tenen interessos creats en les 
trajectòries tecnològiques existents i 
són poc inclinades a invertir en àrees 
allunyades de les seves competències 
principals, especialment en mercats 
que no són prou grans com per a 
permetre la ràpida amortització dels 
costos indirectes.

Sovint introdueixen productes o 
processos completament nous en 
el mercat, encara que sobretot 
tendeixen a promoure noves 
aplicacions de tecnologies avançades 
en nínxols de mercat. Les seves 
innovacions responen comunament 
més a necessitats dels consumidors 
(demand-pulled).

Font: Ampliat a partir de Fundació Cotec (2000:126)
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Figura 3:  Visualització de bases empíriques prèvies en la tipologia 
de l’emprenedor tecnòleg de Jones-Evans (1995)

Antecedentes laborales
que podrían determinar
el grado de sofisticación
tecnológica de productos

Ganar habilidades
interpersonales de decisión
y analíticos así como de
gestión de mercado

Posible exposición previa
a cultura de gestión
y cultura corporativa

Generación de
competencias en
“organizaciones
incubadoras”

Posible éxito
en la NTBF creada

Font: Elaboració pròpia en base a l’autor

L’emprenedor tecnòleg “investigador” és aquell l’experiència prèvia 
del qual es concentra en el món acadèmic o en laboratoris d’investigació 
d’organitzacions governamentals, amb dues possibles subdivisions: 1) 
“l’investigador pur”, en el qual el seu treball previ ha discorregut úni-
cament en el plànol acadèmic i laboratoris d’investigació públics, i 2) 
“l’investigador- productor”, que va tenir l’oportunitat d’acumular experièn-
cies en una organització manufacturera, en un departament d’investigació, 
en el desenvolupament d’alguna tecnologia o en alguns aspectes de la 
gestió de producció.

L’emprenedor tecnòleg “productor” és aquell que prèviament al nou 
negoci va mantenir una experiència laboral directa amb la producció 
comercial o el desenvolupament de productes o processos en l’àmbit tec-
nològic. En general, en empreses grans i ocupant diverses responsabilitats 
tecnològiques.

L’emprenedor tecnòleg “usuari” és aquell que prèviament va ocupar 
un rol perifèric o de suport tècnic en el desenvolupament d’una tecnologia 
– per exemple, tècnic de mercat i vendes -. En altres casos, com un usuari 
final en l’aplicació d’un producte o tecnologia específica, sense estar lligat 
directament amb el desenvolupament de la tecnologia. 

Finalment, va identificar a l’emprenedor tecnòleg “oportunista”, 
com aquell que manca d’experiència prèvia en l’àrea tecnològica, però 
que identifica una oportunitat basada en la tecnologia. Aquest emprene-
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dor sol tenir certa experiència prèvia en organitzacions vinculades amb 
altres àrees no tecnològiques.

Tipologia 2:
Una segona tipologia és la proposada per Autio i Lumme (1998), la 

qual suggereix que les NTBFs es poden categoritzar en quatre tipus segons 
el seu comportament innovador. La Figura 4 mostra aquestes quatre possi-
bles categories sobre la base de dos criteris: 1) la novetat tecnològica, que 
es valora entre convencional i pionera; i 2) la novetat de mercat, que es 
valora entre madur i emergent. 

Aquesta proposta estableix quatre modalitats de noves empreses basa-
des en la tecnologia: 1) les innovadores “aplicadores de tecnologia”, 2) les 
innovadores de mercats, 3) les innovadores tecnològiques i 4) les innova-
dores paradigmàtiques. 

A continuació oferim una síntesi de les característiques de cadascuna 
d’elles. 

Figura 4:  Model per a classificar NTBFs segons el seu comportament davant 
la innovació
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Font: Autio y Lumme (1998: p.44)

Les innovadores “aplicadores de tecnologia” actuen com agents difu-
sors de tecnologia – de noves aplicacions o de les genèriques- entre els 
sectors industrials; amb un mercat i tecnologia ja establert, en els quals la 
seva tecnologia podria ser sofisticada per al seu mercat, però no és nova 
en els mercats globals.
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Les innovadores “de mercats” destaquen per desenvolupar nous produc-
tes de mercat, l’impacte innovador del qual prové d’una nova combinació de 
tecnologies actuals, més que d’una característica radical del nou producte. 

Les innovadores “tecnològiques” introdueixen noves tecnologies (nove-
tats) en mercats ja establerts, on la tecnologia no ha estat aplicada anterior-
ment a sectors industrials en particular. 

Finalment, les innovadores “paradigmàtiques” introdueixen nous con-
ceptes de productes basats en tecnologies noves, que poden mostrar vincles 
tecnològics robusts amb les fonts de tecnologia avançada i la investigació 
bàsica. Aquestes últimes són capaces de generar innovacions radicals, 
canviar sistemes tecnològics així com impulsar canvis en els paradigmes 
tecno-econòmics.

Tipologia 3:
Una tercera forma de classificar i determinar les NTBFs, lligada al 

model de cicle de vida és la de Tether i Storey (1998), la qual pren dos 
criteris bàsics de classificació: 1) el canvi en el temps, mesurat pel canvi 
percentual en el nombre de NTBFs i 2) el canvi percentual en l’ocupació 
generada per aquest tipus d’empreses. En la seva proposta, les NTBFs - ja 
sigui en forma agregada o com un sector específic de les mateixes –evolu-
cionen a través del temps en quatre possibles fases, denominades “tipus”, 
similar a un cicle de vida de les indústries però seguint una seqüència en 
direcció contrària a les manetes d’un rellotge, mostrada en la Figura 5.

Figura 5: Model per a classificar NTBFs basat en el model de cicle de vida

Tipo II

E
m

p
le

o

D
ec

re
ci

en
te

C
re

ci
en

te

Número de unidades

Font: Tether i Storey (1998: 950)
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D’acord amb aquest model, el Tipus I evoca la fase d’inici o 
d’arrencada d’una indústria o sector de nous negocis, en la qual les 
NTBFs s’expandeixen, tant en nombre d’empreses com en ocupació 
generada. Amb el Tipus II tendeix a contreure’s el nombre de noves 
empreses actives però segueix creixent l’ocupació generada per elles. Les 
de Tipus III són NTBFs en les quals decreix tant el nombre de negocis 
actius com la seva capacitat per a generar nova ocupació. Finalment, les 
NTBFs Tipus IV són aquelles que si bé creixen en nombre, no assoleixen 
créixer en generació d’ocupació.

Tipologia 4:
La quarta tipologia de NTBFs és la de March i Yagüe (2000), que 

proposen una eina per a classificar aquest tipus de nous negocis segons 
les perspectives i expectatives, així com debilitats i fortaleses que envolten 
a les NTBFs respecte a un conjunt de factors associats amb tres dimen-
sions de la “performance” del negoci: 1) la de mercat, 2) la tecnològica 
i 3) la del potencial emprenedor. La primera dimensió engloba factors 
relacionats amb la gestió i negocis, el lideratge en mercats internacionals, 
l’heterogeneïtat del mercat, la grandària i competència en el mercat. La 
segona dimensió incorpora factors relacionats amb la intensitat en la R+D, 
índex tecnològic i la competitivitat basada en el lideratge tecnològic. 
Finalment, la capacitat emprenedora reflecteix factors com l’experiència 
general de l’emprenedor, l’edat del fundador emprenedor quan inicia el 
negoci, l’experiència no-tècnica de l’equip emprenedor.

En base a aquestes dimensions, els autors situen les NTBFs segons 
l’acompliment en la seva capacitat emprenedora, de mercat i tecnològic. 
Destaquen en posicions extremes les NTBFs “desafiament total”, amb un 
acompliment sub-òptim en les tres dimensions, associades a una baixa 
percepció d’acompliment en les mateixes; i d’altra banda, les NTBFs 
“capdavanters totals” que ocupen una situació òptima o ideal, associada a 
una qualificació positiva en totes les dimensions de la “performance”, amb 
un lideratge en mercat, tecnològic i capacitat emprenedora. Entre aquests 
dos extrems és possible situar sis possibles categories de NTBFs, segons 
mostra la Figura 6.

3. Creació de pimes innovadores basades en la tecnologia

En aquesta secció procedirem a revisar els factors que segons la lite-
ratura recent podrien condicionar la creació de noves pimes basades en la 
tecnologia.
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El nostre interès resideix a respondre a diverses qüestions lligades a la crea-
ció de petits i mitjans negocis innovadors basats en la tecnologia. Descobrirem 
diferents factors que han estat identificats per alguns autors com promotors o 
inhibidors de la creació d’aquests negocis emergents, abastant des d’òptiques 
macro o de context/sistèmics, fins a altres més específics, com per exemple, les 
característiques pròpies dels fundadors o la disponibilitat de recursos.

En total seran set els plantejaments que s’exposaran en aquest apartat, 
englobats en 4 seccions.

3.1. Enfocament contextual

Comencem per Fontes i Coombs (1996), els quals analitzen el procés 
de creació d’empreses sota un enfocament contextual, posant en relleu 

Figura 6:  Matriu de “Performance” de Mercat-Tecnologia i Capacitat 
Emprenedora

Font: Elaboració pròpia en base a Delapierre (1998)
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dues dimensions que impulsen o limiten la creació d’empreses de base 
tecnològica: la de processos i la dels actors. En la dimensió de processos 
destaquen tres elements: 1) el tecnològic, 2) la demanda i 3) els fons. 

D’acord a aquests autors, la creació d’empreses de base tecnològica 
estaria en funció de l’accés que es tingui - i la forma d’accés-, a aquests tres 
elements de la dimensió de processos. L’element tecnològic es concentra 
en la forma que identifica oportunitats tecnològiques, obté aplicacions d’un 
desenvolupament tecnològic inicial i estableix relacions amb fonts externes 
per a adquirir tecnologies. L’element demandat s’associa amb la forma en 
que identifica oportunitats de mercat, obté clients i mercats inicials, i crea 
condicions per a expandir primers mercats. Finalment, l’element fons es 
refereix a la forma que assoleix suport financer o de socis i la manera en que 
obté sinergies en altres àrees basades en la presència de socis reconeguts.

La Figura 7 mostra les contribucions de diversos actors per a l’assoliment 
de les tres dimensions de procés per al cas de Portugal. 

Figura 7:  Exemple de contribució de principals actors per àrees de dimensió 
de processos en un país en vies de desenvolupament, Portugal

Font: Elaboració pròpia en base a Fontes i Coombs (1996: 85).
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3.2. Sistemes d’ innovació en xarxa

Un segon enfocament és el de Yli-Renko i Autio (1998) així com 
Autio i Yli-Renko (1998a i 1998b), que estudien el comportament i evo-
lució de les NTBFs dins d’un sistema de xarxes industrials i d’innovació, 
emfatitzen el seu rol catalitzador en sistemes nacionals d’innovació, per 
mitjà de les interaccions tecnològiques que es desenvolupen dins de les 
xarxes d’aquests sistemes. Proposen un model d’evolució sistèmic, en 
el qual les NTBFs es converteixen en parts orgàniques dels sistemes de 
xarxes d’innovació i d’indústries, producte de les interaccions amb altres 
empreses que formen part del sistema d’innovació, a través de la gestió 
conjunta dels seus actius especialitzats i processos propis. El seu model 
parteix del concepte d’“incrustament” -“embeddedness”- segons “la for-
talesa, la intensitat i l’acompliment dels encadenaments entre una NTBF 
i el seu entorn” (Autio i Yli-Renko, 1998a:254), la qual cosa reflectiria el 
grau en que aquest tipus d’empreses està immersa en el sistema de negocis 
en el qual opera. Les empreses conformen una xarxa al no poder generar 
internament tots els recursos necessaris, la qual cosa permet compartir la 
complementarietat d’actius externs.

La Figura 8 presenta les etapes del model sistèmic evolutiu de les 
NTBFs proposat per aquests autors en contextos de xarxes d’innovació i 
d’indústries. Segons els seus proponents, les etapes no són lineals, en el 
sentit en que una no necessàriament ha de dur a l’altra, ja que l’evolució 
es porta a terme en forma espontània segons les accions dels actors en la 
xarxa.

En una primera etapa, les NTBFs es poden crear com “spin-off” o 
també com una firma independent per a explotar noves solucions tecno-
lògiques. La seva supervivència i capacitat d’arribar a un creixement en 
forma independent estarà determinada per la tecnologia, l’àrea d’aplicació 
i les capacitats de l’equip gerencial. Si això s’assoleix – segons aquests 
autors no es dóna en la majoria dels casos - llavors, aquestes empreses 
podrien passar a formar part d’una xarxa d’innovació o cadena industrial.

En una segona etapa, en establir-se en una xarxa, la NTBF s’incrusta 
en ella mitjançant el desenvolupament de les seves relacions amb clients, 
proveïdors, institucions d’investigació, institucions financeres i altres pos-
sibles actors de l’entorn de la xarxa. Aquestes relacions poden resultar cada 
vegada més intenses.

En una tercera etapa, es poden crear noves NTBFs amb externalitats posi-
tives, arribant-se a constituir un “cluster” que és conduït per grans empreses 
tipus “locomotores”, per la seva capacitat per a generar una major demanda 
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de serveis de coneixements per a les NTBFs. Aquesta vinculació amb NTBFs 
crea un efecte positiu a les grans empreses del cluster, podent crear avantatges 
competitius sobre els seus competidors. A més, suposa que les grans poden 
créixer en ocupació i a través de l’adquisició de NTBFs, tractant d’explotar 
les complementarietats dinàmiques entre les empreses que constitueixen 
la xarxa. El sistema permetria un procés sinèrgic de creació de valor o de 
generació de recursos de coneixement per a les empreses, afavorint el desen-
volupament de competències distintives per a crear mes valor als seus clients 
de la xarxa. En aquest punt del model, les NTBFs creen una relació d’alta 
dependència amb les grans empreses i el desenvolupament de la xarxa.

Figura 8: Model sistèmic evolutiu de les NTBFs

1. Se crea la NTBF
• Se crea una NTBF como una spin-off o como una empresa

independiente para explorar nuevas soluciones tecnológicas

2. La NTBF se vincula a una red o cadena
• La NTBF desarrolla primeros clientes y otras conexiones
• Algunas de estas conexiones se vuelven intensas
• Las NTBF empiezan a ser parte de una red de innovación o una

cadena industrial.

3. Desarrollo de “cluster” o conglomerado
• Se desarrollan externalidades positivas en la red; el desarrollo y

crecimiento empieza a convertirse en semilla por si misma
• Se crean muchas NTBFs
• Toman su lugar “efectos de impulso de locomotores”
• Locking-in dentro de etapas tecnológicas paradigmáticas
• Empresa manufacturera o tecnológicamente incrustada en la red

4. NTBF puede encadenarse a otra red o “clusters”
• NTBF ha desarrollado competencias distintas que le son propias
• NTBF ha alcanzado un nivel de masa crítica
• Es posible para la NTBF ligarse a otras redes y clusters. Además

convertirse en una empresa menos dependiente de sus clusters
iniciales

Font: Autio i Yli-Renko, 1998a:258.

Per evitar aquesta dependència, les NTBFs han de tractar d’establir 
vincles amb altres xarxes en noves àrees d’aplicació o noves àrees geo-
gràfiques. Això les podria dur a una quarta etapa, en la qual tractaran de 
treure profit a les seves competències distintives (el seu recurs específic) 
i a la massa crítica, assolides en la xarxa inicial, per a ser capaç de tras-
lladar-se cap a unes altres. Si una empresa no pot donar el salt a aquesta 
quarta etapa, podria ser degut a que la NTBF ha assolit desenvolupar una 
tecnologia molt especialitzada per a un determinat nínxol de mercat d’una 
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xarxa, que no necessàriament serveix per a una altra xarxa o cluster, a pesar 
del desenvolupament assolit en la xarxa inicial.

Dins d’aquest plantejament de factors d’interrelació amb l’entorn, Lutz 
(2003: 45- 54) indica que la creació d’empreses basades en tecnologia es 
pot incitar de forma efectiva mitjançant relacions estretes amb les princi-
pals universitats i instituts d’investigació, la gestió i la connexió en xarxes 
de grups d’experts, així com el suport d’inversors, de les empreses de capi-
tal de risc i altres éssers financers. A través d’un estudi centrat en la regió 
de Munich, proposa que les infraestructures regionals de R+D determinen 
en gran mesura el tipus de tecnologies en que s’especialitzen les noves 
empreses potencials, citant com exemple, que resultaria difícil la creació 
d’una empresa biotecnològica en una regió que manca d’instal·lacions 
d’investigació biotecnològica. En aquesta línia, Boones (2003: 52) afegeix 
que a més de la presència d’aquest tipus d’elements externs, és fonamental 
la “fertilització creuada”, mitjançant mecanismes que possibiliten l’enllaç 
entre les empreses creades amb altres empreses, amb parcs tecnològics, 
amb universitats i centres d’investigació, entre d’altres. 

3.3. El punt de ruptura professional

A un nivell més específic, Martínez (2003) identifica tres problemes 
interconnectats que impedeixen als grups de R+D fer el salt cap a la creació 
d’empreses basades en la tecnologia i d’alt creixement, ja que es falla en 
reconèixer que: 1) una tecnologia no és una empresa, 2) un investigador no 
és un empresari i 3) els programes de suport existents no són la solució.  

D’acord amb l’autor, les empreses basades en la tecnologia tenen un 
cicle de vida diferent al de les empreses tradicionals, requerint les primeres 
de suports que es converteixin en el que ell denomina “un pont d’unió” 
entre la idea tecnològica dels grups de R+D i la creació d’una empresa 
d’alt creixement. Si als grups d’investigadors no se’ls proveeix dels suports 
necessaris, resultarà difícil que les seves idees tecnològiques es conver-
teixin en una nova empresa de base tecnològica. A continuació s’expliquen 
amb una mica més de detall els tres problemes citats per aquest autor.  

El primer d’ells radica en la possible confusió que impera en àmbits 
científics al vincular tecnologia amb empresa. Argumenta que convertir 
una idea tecnològica de grups de R+D en una empresa no és una tasca sen-
zilla, atès que requereix comprovar l’existència d’oportunitat de mercat, 
viabilitat tècnica i econòmica, així com determinar els recursos necessaris 
per a convertir la idea tecnològica en una empresa. Aquesta visualització 
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dels requeriments necessaris pot excedir les capacitats de l’investigador, la 
qual cosa connecta amb el segon problema: “l’investigador no és empre-
sari”. En aquest punt, aquest autor justifica que poden aparèixer manques 
en l’investigador/s per a crear i liderar empreses d’alt creixement, ja que 
les habilitats necessàries difereixen de les requerides per a liderar equips 
d’investigació que permetin assolir avanços tecnològics. Així doncs, 
“els coneixements, habilitats i eines que l’investigador domina, no són 
els mateixos que necessita per a ser empresari. Normalment, es pretén 
que sigui el mateix investigador qui lideri el projecte empresarial, sense 
comptar amb eines ni coneixements de gestió” (Ibid: 63). A això ho deno-
mina com “punt de ruptura professional”, en el qual s’insta al fundador/s 
tecnològic/s a evolucionar des d’un enfocament merament científic i tecno-
lògic a un enfocament empresarial, on és necessari el domini de tècniques 
empresarials (Veure Figura 10). 

El punt de ruptura professional es vincularia amb el tercer problema: 
els investigadors/tecnòlegs no compten amb programes i instruments a la 
mesura del seu temps i necessitats, que els capaciti en el camp de la gestió 
i el domini de tècniques empresarials. L’autor considera que els centres 
acadèmics no proveeixen aquest tipus de formació a mida.

Figura 9: Ruptura professional de fundadors d’empreses basades en tecnologia

Idea
tecnológica

Plan de
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Font: Martínez (2003: 63)

3.4. Barreres i factors obstaculitzadors

Una altra matèria que incideix en gran mesura en la generació de noves 
empreses basades en la tecnologia radica en la disponibilitat de finançament 
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per part dels emprenedors. Storey i Tether (1998b), després d’una profusa 
revisió de diversos estudis empírics sobre NTBFs en països europeus, van 
trobar que la majoria d’ells subratllen, com un dels factors claus que afecten 
la creació i desenvolupament d’aquests negocis naixents, les condicions 
d’accés a recursos financers externs – en la forma de préstecs bancaris, 
crèdits o capital de risc -. No obstant això, aquests autors qüestionen el seu 
caràcter de factor explicatiu dominant, ja que poden existir elements “quali-
tatius” que poden matisar el seu pes en la promoció o barrera per a la creació 
o desenvolupament de nous negocis innovadors. 

Els autors estableixen que els negocis basats en la tecnologia afronten 
una incertesa inherent als resultats que pugui brindar una inversió en R+D. 
Aquesta situació obliga als fundadors a persuadir als inversors que, a més 
de comptar amb capacitats acadèmiques i tecnològiques, també posseeixen 
les capacitats de gestió i mercantils necessàries per a aprofitar una oportu-
nitat de nou negoci.

En aquest sentit, la cautela dels proveïdors de fons externs per finançar 
la creació de nous negocis innovadors sembla estar associada a la preocu-
pació que els emprenedors manquin d’habilitats i competències de gestió 
necessàries per a dur endavant amb èxit un projecte nou. Al mateix temps, 
assenyalen que la incorporació d’un alt grau de novetat podria dificultar la 
introducció al mercat del producte o servei, màxima quan els emprenedors 
sofreixen manques o inexperiències en matèria de màrqueting i comercia-
lització. Per la seva banda, i com a rèplica, els emprenedors solen argu-
mentar que els proveïdors de capital extern manquen d’experiència en el 
finançament d’activitats “d’alta tecnologia”, distinta a l’habilitat per a ava-
luar riscos de negocis tradicionals, per als quals estan més familiaritzats.

Per la seva banda, l’estudi de la EIMS (1996) aporta interessants troba-
lles a partir de la revisió de diferents estudis sobre NTBFs europees. Aquest 
informe identifica cinc raons bàsiques per les quals els emprenedors que 
creen negocis amb alta tecnologia s’enfronten a una problemàtica diferent 
a la dels emprenedors en sectors més convencionals. Aquestes barreres 
s’esquematitzen en la Figura 9, i subratllen les fonts de finançament extern 
a causa d’ un major risc percebut per creditors, la incertesa tècnica que 
envolta el possible producte/servei i el termini perquè sigui comercialitzat. 
Tot això unit a que normalment són productes amb cicles de vida curts i 
exposats a la ràpida competència d’altres productes similars o més nous 
capaços de fer perillar els marges de beneficis. Un altre aspecte indicat es 
troba en la major dificultat per a estimar la possible demanda o participació 
de mercat d’un producte innovador que en productes convencionals. 
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Per altra banda, l’estudi de la EIMS apunta a que els creditors tendeixen 
a qualificar a l’emprenedor en àrees tecnològiques com un personatge més 
preocupat per les característiques tecnico-científiques del producte que 
per l’explotació comercial del mateix, i dubten del seu interès real a fer 
créixer el negoci. Al creditor se li critica la seva tendència a desconfiar de 
projectes amb més incertesa i més sofisticats a l’hora de valorar, com els 
basats en tecnologies avançades.

A part dels aspectes financers, l’estudi de la EIMS (1996) també apunta 
els problemes de credibilitat en el mercat, la inexperiència en gestió d’aquests 
negocis i possiblement el risc que implica comercialitzar un producte totalment 
nou a càrrec d’emprenedors sense pràcticament experiència en màrqueting.  

Figura 10:  Escassesa de recursos externs per a finançar NTBFs: Possibles 
diferències de percepció entre proveïdors de recursos externs i 
emprenedors
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Font: Elaboració pròpia en base a EIMS (1996: 12-16)

Finalment esmentem l’estudi de Gapaldo i Fontes (2001) els qui de 
forma exploratòria van tractar de posar en relleu possibles factors obstaculi-
tzadors que incidirien en la fase de creació i start-up de NTBFs per part de 
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joves graduats universitaris d’Itàlia i Portugal, situats en sectors de desenvo-
lupament de software, comercialització de hardware i software de tercers i 
serveis lligats amb tecnologies d’informació. Els principals problemes assen-
yalats en la fase d’identificació de la idea, s’associen a l’escassa experiència 
de negoci i en coneixements de “management”. En aquesta fase també van 
trobar limitacions en competències de gestió referides a les capacitats per 
identificar mercats, informació de mercats i la implementació d’estratègies 
de negocis. Quant a la fase de “start-up”, els joves emprenedors italians tro-
baven dificultats per a relacionar-se amb institucions de suport, especialment 
els proveïdors de finançament extern; un problema que afectava menys als 
emprenedors portuguesos, per estar situats en incubadores d’empreses.

4. Conclusions 

El col·lectiu de les NTBFs no està conformat per una modalitat empre-
sarial homogènia, fitada ni amb característiques particulars, la qual cosa 
dificulta la tasca d’oferir una definició oficial àmpliament acceptada, al 
mateix temps que motiva la proliferació de diversos criteris a l’hora de 
definir aquest tipus de nous negocis innovadors. 

A pesar de les divergències conceptuals, sí que sembla existir consens 
entre els analistes entorn d’una sèrie de comportaments comuns a la gran 
majoria de NTBFs. Entre ells destaca la capacitat d’assumir majors riscos; 
la seva fundació per part d’emprenedors amb elevats nivells de formació 
acadèmica i amb experiències prèvies en el món acadèmic o manufacturer. 
També coincideixen a ressaltar l’orientació tecnològica del negoci i la 
producció de béns i serveis d’alt valor afegit. El seu personal sol ser més 
qualificat i mostren una marcada propensió a entaular vincles o relacions 
de contingut tecnològic o en R+D amb agents externs.

Per altra banda, el nostre estudi posa de manifest la diversitat de 
factors que, segons la literatura consultada, poden incidir en la creació 
d’empreses basades en la tecnologia, així com l’absència d’un marc teòric 
integrador i d’un model amb capacitat predictiva de la creació d’empreses 
basades en la tecnologia. 

Tampoc s’ha arribat a un consens sobre un nombre o determinat tipus 
de variables sobre les quals fonamentar el procés de creació d’aquesta 
modalitat empresarial. 

La majoria dels estudis revisats basen la seva anàlisi en una metodologia 
qualitativa, fonamentada en valoracions de les percepcions dels fundadors 
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sobre el procés de creació de les seves empreses i dels seus determinants de 
l’èxit i creixement, davant els quals la literatura ofereix diferents perspec-
tives, unes de caràcter sistèmic i altres més específiques. 

Les perspectives sistèmiques posen l’èmfasi sobre variables del con-
text i defensen el paper fonamental que juguen els sistemes nacionals 
d’innovació (SNI), advocant per fomentar les vinculacions entre actors 
i processos del SNI com requisit essencial perquè les oportunitats tecno-
lògiques es materialitzin en noves empreses basades en la tecnologia. La 
creació de NTBFs per part d’agents de l’àmbit investigador dependrà en 
gran mesura de l’efectivitat dels vincles amb la infraestructura científica i 
tecnològica d’un país o regió, així com de la presència d’eficaços mecanis-
mes promotors de spin-offs d’investigació. 

Un plantejament alternatiu proposa l’origen d’aquests negocis innova-
dors a partir de l’explotació de capacitats o competències distintives així 
com de l’aprofitament de complementarietats dinàmiques amb les grans 
empreses. 

Entrant ja en el terreny de la discussió i implicacions per al manage-
ment, el present estudi de revisió bibliogràfica descobreix les possibilitats 
obertes a l’aplicació d’investigacions que dirigeixin els seus esforços a 
aprofundir sobre els factors que incideixen en la creació de NTBFs amb 
possibilitats de créixer i consolidar-se. 

La possibilitat que les NTBFs es converteixin en elements orgànics de 
xarxes d’empreses, vistes com “actius d’innovació” capaces de transferir 
avanços tecnològics a altres mitjanes i grans empreses, anima a analitzar 
amb major profunditat l’origen d’aquests nous negocis innovadors dins del 
context de xarxes/connexions empresarials i els conglomerats industrials.

Aquesta modalitat de pime reclama una atenció preferent des de 
diversos àmbits, no només l’acadèmic sinó també l’empresarial i el de 
l’Administració Pública, ja que en un lapse temporal curt estan cridades a 
ocupar un paper decisiu a l’hora de potenciar i enfortir els teixits empre-
sarials en les economies de països desenvolupats i posteriorment en països 
en vies de desenvolupament.

Aquesta reflexió final ens reafirma en la necessitat d’emprendre futu-
res anàlisis dels processos de creació d’aquest tipus d’empreses, entrant 
també en el terreny de l’avaluació del seu acompliment i nivell de desen-
volupament, no només en economies desenvolupades sinó també en països 
emergents o en desenvolupament (o desenvolupament tardà).
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