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Resum

Partint del model de les palanques de control de Simons, aquest
article examina les implicacions de l’ús interactiu dels sistemes de con-
trol de gestió sobre la innovació en producte. Les dades obtingudes a
partir d’una enquesta realitzada a una mostra d’empreses industrials
catalanes de grandària mitjana suggereixen que: (1) en les empreses
poc innovadores, a major ús interactiu dels sistemes de control de
gestió, major innovació; (2) en les empreses molt innovadores, a ma-
jor ús interactiu dels sistemes de control de gestió, menor innovació, i
(3) com més gran és l’ús interactiu dels sistemes de control de gestió,
major és l’impacte de la innovació sobre els resultats. Donada la relle-
vància dels sistemes de control de gestió en relació amb el nivell i la
pertinència de la innovació, aquest estudi subratlla que gestionar
adequadament els estils d’ús dels sistemes de control és fonamental
per a l’alta direcció. 
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1. Introducció

S’accepta generalment que, en l’entorn actual, la innovació és un

dels reptes fonamentals als quals una empresa ha de respondre de mane-

ra satisfactòria si vol fer una proposició de valor als seus clients que no

acabi sent imitada pels seus competidors i si vol, per tant, gaudir d’un

avantatge competitiu sostenible a llarg termini (Drucker, 1994; Kanter,

2001). Aquesta afirmació ha estat corroborada per diversos estudis que

han posat de manifest una significativa correlació positiva entre el ni-

vell d’innovació i l’acompliment empresarial, ja sigui aquest mesurat

en termes de creixement, de rendibilitat o de creació de valor (Geroski

et al., 1993; de Moerloose, 2000). 

A pesar del paper crucial de la innovació, no existeix un consens clar

sobre fins a quin punt l’ús dels sistemes de control de gestió per part de

l’alta direcció contribueix a bloquejar o, per contra, a estimular la innova-

ció. Alguns autors (per exemple, Ouchi, 1977; Porter, 1980; Abernethy i

Brownell, 1997) han assenyalat que, per afavorir la creativitat i la innova-

ció, les empreses han de basar la integració en sistemes de coordinació

horitzontal poc formalitzada, i no en sistemes formals de control. En el

cas d’utilitzar aquests sistemes formals de control, argumenten els autors

citats, els membres de l’organització perden potencial creatiu o no poden

exercir-lo. Els sistemes de control de gestió es consideren disfuncionals,

ja que són dissuasius de la innovació: els autors referits postulen fins i tot

una incompatibilitat entre un ús intensiu dels sistemes de control de ges-

tió i la innovació. No obstant això, l’observació de les pràctiques tant de

grans corporacions com d’empreses mitjanes desmenteix el mite de la

suposada incompatibilitat entre control de gestió i innovació: algunes

empreses extraordinàriament innovadores són usuàries molt intensives

dels sistemes de control de gestió (Simons, 1995a; Bonner et al., 2002).

Així doncs, la suposada incompatibilitat no pot ser certa. 

La mera presència dels sistemes de control en empreses innovado-

res certifica, doncs, la possibilitat de convivència entre innovació i con-

trol de gestió. Però, fins i tot verificant aquesta coexistència, subsisteix

el dubte de fins a quin punt la innovació està present «a pesar dels siste-

mes de control» o «gràcies a ells». Donat l’anterior, són diverses les

preguntes d’interès relacionades amb l’ús dels sistemes de control per

part de l’alta direcció: actuen aquests sistemes com a element de filtre i

selecció d’iniciatives, contribuint a que el nivell d’innovació sigui me-

nor que el que hi hauria en la seva absència? En aquest cas, és aquest fil-
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tre funcional i desitjable, o és disfuncional i nociu? O, per contra, l’ús

dels sistemes de control de gestió per part de l’alta direcció és un estí-

mul per a la generació d’iniciatives innovadores i per tant per obtenir un

major nivell d’innovació? I en qualsevol cas, quin paper té l’ús dels sis-

temes de control per part de l’alta direcció en relació amb la repercussió

de les iniciatives innovadores en els resultats? En definitiva, contribuei-

xen els sistemes de control de gestió a innovar menys?, a innovar més?,

a innovar millor? 

En aquest article es presenten algunes de les conclusions més relle-

vants d’un estudi realitzat a partir d’una mostra d’empreses industrials

mitjanes de Catalunya, amb l’objectiu, d’una banda, de discriminar els

efectes que l’ús dels sistemes de control de gestió té sobre el nivell d’in-

novació, i amb el propòsit, per altra banda, d’avaluar els efectes que

aquest ús dels sistemes de control té sobre la pertinència de la innovació

i el seu impacte sobre l’acompliment de l’empresa. Com es desenvolupa

a continuació, les conclusions del citat estudi suggereixen que no és la

mera existència o el disseny tècnic d’uns determinats sistemes de con-

trol de gestió el que influeix sobre la innovació, sinó que els estils d’ús

d’aquests sistemes de control per part de l’alta direcció són determi-

nants respecte al nivell d’innovació i la seva pertinència. 

2. El disseny i els estils d'ús dels sistemes de control 

El model de les «palanques de control» (Simons, 1995a, 1995b,

2000) explicita les tensions a les quals s’enfronten els sistemes de con-

trol de gestió en haver de facilitar al mateix temps tant la consecució dels

objectius prefixats com la permanent innovació creativa orientada a ob-

tenir resultats satisfactoris a llarg termini. Simons classifica els sistemes

de control en tres categories segons les seves característiques de disseny:

sistemes de creences, sistemes de límits i sistemes de mesura i feedback

(fig. 1). En aquest article ens vam centrar únicament en aquests últims

(sistemes d’informació basats en indicadors mesurables, ja siguin rela-

tius a inputs, a processos o a outputs). La majoria de les empreses com-

plexes de certa grandària posseeixen sistemes de mesura i feedback si-

milars des del punt de vista del seu disseny (així, és comuna l’existència

d’algun tipus de sistema pressupostari, d’algun tipus de quadre de co-

mandament, d’algun tipus de sistema de gestió per projectes, etcètera)

(Amat, 1991; Chenhall i Langfield-Smith, 1998; Neely, 1998).
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No obstant això, com Simons (1995a, 1995b, 2000) ha posat en re-

lleu, a pesar de comptar amb sistemes similars o gairebé idèntics des del

punt de vista del disseny, les empreses utilitzen els sistemes de control

de forma molt diversa i basant-se en patrons d’atenció molt distints. Se-

gons ha demostrat Simons, un mateix sistema de control utilitzat de di-

ferents formes té implicacions radicalment distintes i, per això, tan im-

portant com l’existència o el disseny tècnic dels instruments de control

de gestió disponibles és entendre els estils d’ús d’aquests instruments. 

Respecte als sistemes de mesura i feedback, el model de Simons

posa especial èmfasi a contraposar i distingir dos estils d’ús: un ús diag-

nòstic i un ús interactiu (fig. 2). Els sistemes de control diagnòstic són

sistemes de mesura i feedback, 1) usats de manera periòdica o ocasional

pels directius, 2) de tal forma que els permeti seguir eficientment el

comportament d’una sèrie de variables crítiques d’acompliment o fac-

tors crítics d’èxit, 3) i requereixen l’atenció dels directius en cas de des-

viacions. Els sistemes de control diagnòstic es basen en bucles tancats

de tipus termòstat (per exemple, fixació d’estàndards, mesura, compa-

rança, presa d’accions correctores) i en la gestió per excepció (informes

orientats a gestionar la capacitat limitada d’atenció a partir de la detec-

ció i seguiment de desviacions). Si el sistema de control diagnòstic està

ben dissenyat, l’eventual detecció d’una desviació no esperada reque-
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Figura1. El model de les «palanques de control».
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Font: Elaboració pròpia.



reix que el directiu pari esment en el sistema de control. En conseqüèn-

cia, l’absència de sorpreses i no haver de parar esment en un sistema de

control diagnòstic són sovint percebuts com a bones notícies, ja que in-

diquen que tot avança segons el previst. No obstant això, desitjar no ha-

ver de dedicar-li temps no implica que el sistema no sigui important: es

tracta d’un sistema crucial en la mesura que sabem que, en cas de neces-

sitat, detectarà efectivament la desviació i reclamarà l’atenció del di-

rectiu. 

Els sistemes de control interactiu, per contra, són sistemes 1) usats

de forma regular i permanent pels alts directius, 2) amb el propòsit de

centrar l’atenció de tots els directius en les incerteses estratègiques (in-

certeses que podrien invalidar els supòsits en què es basa la present es-

tratègia, soscavant les bases actuals dels avantatges competitius, i que

comporten oportunitats i amenaces d’innovació) (Daft et al., 1988; Si-

mons, 1995), i 3) en els quals els alts directius s’involucren de forma

molt personal. Contràriament al que passa amb els controls diagnòstics,

els controls interactius es caracteritzen precisament per la implicació

personal i continuada de l’alta direcció en ells, sense que això redundi

en una invasió dels àmbits de decisió de la resta de directius. El patró

d’atenció seguit pels alts directius assenyala al seu torn a la resta de

membres de l’empresa la importància de parar esment regular i freqüent

als assumptes dels quals tracta el sistema de control interactiu. A causa

de l’atenció que exigeixen, els sistemes de control interactiu resulten de-

terminants a l’hora d’establir i comunicar les agendes dels alts directius,

i determinen així mateix les agendes dels temes fonamentals a debatre i

discutir cara a cara en tots els nivells de l’empresa. 
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Font: Simons (1995a) pp. 179-180.
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Sistemes 

de control diagnòstic

Sistemes 

de control interactiu

Què • Sistemes de feedback per moni-

toritzar els resultats organitza-

tius i corregir desviacions res-

pecte a estàndards preestablerts

• Sistemes de control que els di-

rectius utilitzen per involucrar-

se regularment i personal (sen-

se ser invasius) en les activitats

de decisió dels subordinats

Per què? • per permetre una assignació

efectiva de recursos

• per definir objectius

• per motivar

• per establir guies per les ac-

cions correctores

• per permetre avaluació ex-post

• per poder alliberar la (limitada)

capacitat d’atenció directiva

cap a altres assumptes

• per centrar l’atenció organitza-

tiva en les incerteses estratègi-

ques 

• per provocar que emergeixin

noves iniciatives i estratègies

Com • fixant estàndards

• mesurant outputs 

• vinculant incentius a consecu-

ció objectius

• assegurant que les dades gene-

rades pel sistema es convertei-

xen en una agenda important i

recurrent en les discussions

amb subordinats 

• assegurant que el sistema re-

porta objecte d’atenció regular

per part dels directius de tota

l’organització 

• participant en discussions cara

a cara amb els subordinats 

• desafiant i debatent contínua-

ment suposats, dades i plans

d’acció.

Qui • els alts directius fixen o nego-

cien objectius, reben i revisen

informes d’acompliment, fan

seguiment de desviacions signi-

ficatives 

• àrees staff mantenen els siste-

mes, recullen informació i pre-

paren informes «per excepció»

• els alts directius usen el sistema

de manera activa, regular i per-

manent i assignen recompenses

subjectives, basades en l’esforç.

• àrees staff actuen com a facili-

tadores.

Figura 2. Ús diagnòstic enfront d’ús interactiu dels sistemes de control.



A través dels sistemes de control interactius, els alts directius envien

missatges a la resta de l’organització amb el propòsit que els seus mem-

bres –i especialment, els directius intermedis– centrin la seva atenció en

les incerteses estratègiques, i recullin informació, dialoguin i debatin so-

bre aquestes. En la mesura que els membres de l’organització responen a

les oportunitats i amenaces percebudes, s’estimula l’aprenentatge orga-

nitzatiu, flueixen noves idees i es deixa espai perquè emergeixin estratè-

gies (Simons, 1995a, 2000). 

El model de Simons suggereix que les quatre palanques de control,

encara que serveixen a propòsits distints, operen simultàniament. En

allò que concerneix als sistemes de mesura i feedback (d’ara endavant,

ens hi referirem com a sistemes de control), Simons destaca el paper

dels sistemes de control usats interactivament a l’hora d’expandir la re-

cerca d’oportunitats, de generar iniciatives i, en definitiva, de possibili-

tar un major nivell d’innovació. Segons els estudis portats a terme per

Simons (1995a), el més freqüent és que l’alta direcció d’una determina-

da empresa esculli un únic sistema (per exemple, el sistema pressupos-

tari, o el quadre de comandament, o els sistemes de gestió per projec-

tes...) per ser usat interactivament mentre que la resta es reserva per a

l’ús diagnòstic i, per tant, per a la gestió per excepció. En definitiva, Si-

mons sembla assenyalar que l’ús interactiu dels sistemes de control (ge-

neralment, d’un d’aquests sistemes) ajuda a innovar més i millor. 

Ara bé, innovar més i innovar millor són dues qüestions distintes: la

primera qüestió fa referència al nombre o volum d’iniciatives efectiva-

ment implementades; la segona, en canvi, es refereix a l’adequació d’a-

questes iniciatives i, per tant, al seu impacte sobre resultats. Encara que

Simons sembla tractar ambdues qüestions conjuntament, és interessant

discriminar-les per observar si les dues es donen conjuntament o no; de

manera particular, és interessant analitzar què passa en un entorn distint

al nord-americà estudiat per Simons: 1) és cert en el nostre entorn que

com més interactivament usen les empreses els sistemes de control de

gestió, més innovadores són (i viceversa)?, i 2) és cert que l’ús interac-

tiu dels sistemes de control de gestió fa que la innovació tingui un major

impacte positiu sobre el desenvolupamnet de l’empresa? 

Els resultats d’un estudi (Bisbe i Otley, 2004) sobre les formes d’ús

dels sistemes de control realitzat en una mostra d’empreses industrials

catalanes de grandària mitjana ens permeten realitzar aquesta discrimi-

nació1. Les dues seccions següents presenten els punts fonamentals d’a-

quest estudi. 
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3. Innovar més o innovar menys: trencant inèrcies

Contràriament al suggerit pel model de Simons, els resultats de l’es-

tudi per al global de la citada mostra d’empreses mitjanes catalanes

(Bisbe i Otley, 2004) no van detectar cap relació positiva entre l’ús

interactiu dels sistemes de control i la innovació2. En primera instància,

doncs, semblaria que manca de fonament el postulat que com més inter-

activament utilitzen les empreses els sistemes de control de gestió, més

innovadores són (i viceversa).

No obstant això, una anàlisi detallada de les respostes dels alts di-

rectius de les empreses enquestades apunta a una relació una mica més

complexa entre ambdós elements. Distingint dos subgrups en el sinus

de la mostra global (d’una banda, les empreses conservadores o menys

innovadores, i per un altre les empreses entrepreneurs, emprenedores o

més innovadores3), afloren pautes de relació interessants (fig. 3). En

particular, els resultats indiquen que l’impacte de l’ús interactiu dels

sistemes de control en la innovació varia en funció de la proclivitat de

l’empresa a innovar. Així, d’una banda, i d’acord amb el que podria es-

perar-se a partir del model de Simons, en el cas de les empreses conser-

vadores o menys innovadores, el major ús interactiu dels sistemes de

control va associat efectivament a majors nivells d’innovació. No obs-

tant això, d’altra banda, i en contra del que caldria esperar a partir del

model de Simons, un major ús interactiu dels sistemes de control va as-

sociat a menors nivells d’innovació en les empreses molt innovadores

(vegeu apèndix) . 

Com interpretar el que passa en les empreses conservadores? Una

interpretació plausible del que succeeix en les empreses conservadores

és què, en aquestes, un ús interactiu dels sistemes de control contribueix

a una major innovació a través d’una triple via: legitimant les iniciati-

ves, actuant com a detonador, i actuant com a guia. En les empreses

conservadores, les línies de negoci ja existents tenen privilegis sobre els

nous productes i s’evita la incertesa en favor del ja existent. Es prioritza

l’estabilitat i l’ordre sobre la flexibilitat i la creativitat. Si l’alta direcció

desitja incloure la innovació en l’agenda de l’organització, en primer

lloc ha de crear una atmosfera en la qual es faci explícit que innovar no

és il·legítim ni viola les normes de l’empresa. Mentre que l’ús interactiu

dels sistemes de control comporta discussions cara a cara sobre les in-

certeses estratègiques amb un equip relativament estable, els sistemes

de control interactiu constitueixen un instrument privilegiat per crear
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aquesta atmosfera i per comunicar que la innovació té legitimitat i és

valorada positivament per l’alta direcció. Aquesta legitimitat dóna se-

guretat als (pocs) membres de l’organització que ja estan predisposats

de per si mateixos a engegar iniciatives innovadores, i els indica que les

seves iniciatives són apreciades i no estan condemnades a desaparèixer

en el buit. 

No obstant això, l’emergència de noves iniciatives en les empreses

conservadores no sol ser espontània. Més aviat és necessari vèncer l’ex-

cessiva autocomplaença de l’organització. En aquest sentit, ha de corre-

gir-se la inèrcia que duu a no innovar, per a la qual cosa es necessita un

detonador que estimuli la innovació. Mitjançant l’ús interactiu dels sis-

temes de control, l’alta direcció pot incrementar la consciència sobre les

incerteses estratègiques a les quals s’enfronta l’empresa, pot fer que els

membres de l’empresa s’adonin de la necessitat d’actuar i respondre a

aquestes incerteses de manera proactiva. En tractar-se d’instruments de

diàleg i debat continuat, els sistemes de control interactiu poden ser em-

prats per crear pressió, trencar l’autocomplaença organitzativa i estimu-

lar la recerca de noves idees i iniciatives. 

Acabem d’apuntar que, en actuar com a element legitimador i deto-

nador, els sistemes de control interactiu contribueixen a crear un am-

bient que facilita la creativitat i la innovació. No obstant això, malgrat

que aquests sistemes ajuden els directius a prendre consciència de la ne-

cessitat d’innovar, en les empreses conservadores són molts els direc-
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tius que tenen dificultats per detectar àrees on trobar oportunitats i gene-

rar alternatives per si mateixos. L’ús de la informació subministrada per

un sistema de control interactiu com a base per a consultes i col·labora-

cions entre directius pot ser vital per guiar els directius en el seu procés

de recerca. Així doncs, en les empreses conservadores, l’ús interactiu

dels sistemes de control és utilitzat per l’alta direcció no només per fer

que tots els directius siguin conscients de la necessitat d’innovar, sinó

també per orientar i donar pistes sobre on i com explorar oportunitats

d’innovació. 

En resum, a través de la seva condició d’element legitimador, deto-

nador i de guia, l’ús interactiu dels sistemes de control acaba incentivant

la innovació en les empreses conservadores i s’associa, en conseqüèn-

cia, a majors nivells d’innovació. Exactament succeeix el contrari en les

empreses emprenedores. En aquestes, l’ús interactiu dels sistemes de

control acaba convertint-se en un factor dissuasiu de la innovació. En les

empreses emprenedores, un major ús interactiu dels sistemes de control

va associat a menors nivells d’innovació. Els resultats de l’estudi sugge-

reixen que en les empreses molt innovadores, és innecessari expandir el

camp de recerca d’oportunitats ja que en aquestes l’emergència de noves

iniciatives és en bona part espontània o es deriva de processos informals.

La mateixa inèrcia organitzativa condueix aquí a la proliferació d’inicia-

tives. Els membres de l’organització estan altament predisposats a res-

pondre al que ells perceben com les incerteses estratègiques a les quals

s’enfronta l’empresa, i disposen de les competències i els recursos ne-

cessaris per engegar iniciatives d’innovació en resposta a les amenaces i

oportunitats percebudes. En aquest context, no és necessari utilitzar sis-

temes de gestió destinats a estimular la innovació: la legitimitat es dóna

per suposada, les iniciatives són iniciades pels membres de l’organitza-

ció sense necessitat de detonadors externs i els membres de l’organització

saben per si mateixos on detectar oportunitats. 

Amb tot, els sistemes de control interactiu segueixen jugant un pa-

per rellevant, encara que diferent, en aquest context. Els resultats de

l’estudi suggereixen que en les empreses emprenedores, l’ús interactiu

dels sistemes de control contribueix a reduir la innovació, en actuar com

a element de posada en comú, de focalització i de filtre. 

En primer lloc, i en la mesura que els sistemes de control interactiu

aporten una agenda i un fòrum per al debat permanent cara a cara, possi-

biliten la posada en comú de les iniciatives d’innovació que proliferen

en tots els nivells de l’organització. Aquesta posada en comú implica
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l’exposició de les iniciatives davant altres membres i grups de l’organit-

zació, de tal forma que poden ser discutides i desafiades des de múlti-

ples perspectives. 

En les empreses emprenedores, per altra banda, els sistemes de con-

trol interactius ajuden, a més, a la focalització. L’alta direcció empra

aquests sistemes com a mitjà perquè els membres de l’organització re-

coneguin les incerteses estratègiques tal com les entén l’alta direcció,

es concentrin en elles i focalitzin la creativitat de l’organització a donar

respostes a les demandes que resulten d’aquestes incerteses. Així doncs,

l’ús dels sistemes de control com a agenda recurrent i com a instrument

de diàleg resulta útil per a discriminar quines oportunitats valen la pena

i quines no, i per revelar en quines circumstàncies la innovació és supèr-

flua. En definitiva, en utilitzar els sistemes de control de manera inter-

activa, l’empresa pot fer aflorar les conseqüències de les conductes em-

prenedores excessives o mal orientades. 

En les empreses molt innovadores, els sistemes de control interactiu

no s’empren per indicar la necessitat d’innovar i d’estimular la recerca

d’oportunitats, sinó per posar en comú iniciatives i per focalitzar l’aten-

ció organitzativa en les incerteses estratègiques. Aquesta posada en

comú i aquesta focalització condueixen al filtre (en certes ocasions, a la

no-implementació o a l’abandó) de les iniciatives mal enfocades. En

conseqüència, les empreses molt innovadores que utilitzen algun siste-

ma de control interactivament tenen més facilitat per evitar i filtrar la in-

novació excessiva o mal orientada que no les empreses molt innovado-

res que no compten amb sistemes de control interactius. 

En definitiva, els resultats de l’estudi suggereixen que un ús inte-

ractiu dels sistemes de control de gestió és un poderós instrument per

contrarestar les inèrcies organitzatives: actuant com a element legitima-

dor, detonador i guia, els sistemes de control interactius neutralitzen la

tendència a no innovar en empreses poc innovadores; i actuant com a ele-

ment de posada en comú, focalització i filtre, contraresten la tendència a

una innovació excessiva o mal orientada en empreses molt innovadores. 

4. Innovar millor: ampliant l'impacte sobre 

els resultats 

Els resultats de l’estudi indiquen que com més interactivament s’u-

sen els sistemes de control de gestió en una empresa, major és l’impacte
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de la innovació sobre els resultats (vegeu apèndix). En altres paraules,

la relació entre innovació i resultats –positiva segons suggereixen la

majoria d’estudis (Geroski et al., 1993; de Moerloose, 2000)– és més

positiva com més interactivament s’usen els sistemes de control de ges-

tió. Aquest efecte, molt significatiu d’acord amb les dades de les empre-

ses catalanes analitzades, implica a més que l’ús interactiu dels sistemes

de control de gestió millora l’impacte de la innovació sobre els resul-

tats, molt particularment en el cas de les empreses molt innovadores

(vegeu fig. 4).

La influència de l’ús interactiu dels sistemes de control en l’impac-

te de la innovació sobre els resultats es realitza a través d’un triple me-

canisme: assenyalant un rumb, permetent la integració i afavorint la po-

sada a punt. 

En primer lloc, els sistemes de control interactiu permeten donar

forma al ric procés d’emergència d’iniciatives de baix a dalt (Mintzberg

i Waters, 1985; Mintzberg, 1987, 1994) que caracteritza les empreses

innovadores. Apunten el rumb a seguir, tot assenyalant les àrees preferi-

des de recerca i els cursos d’acció acceptables per estar d’acord amb

l’estratègia global, i preparen les bases per seleccionar les iniciatives

que maximitzen l’impacte sobre resultats. El rumb apuntat pels siste-

mes de control interactiu constitueix un aspecte de la focalització a la

qual abans ens hem referit. De fet, la focalització té un doble vessant:

com a filtre (hem al·ludit a això en la secció anterior) i com a rumb. La

focalització com a filtre té a veure amb el nivell d’innovació, i implica

la seva reducció en les empreses molt innovadores. La focalització com

a rumb, en canvi, té a veure amb el contingut de la innovació, i implica

que l’empresa es concentra en la innovació funcional, evitant la disfun-

cional, i, per tant, millorant el seu impacte sobre els resultats. 

En segon lloc, l’ús interactiu dels sistemes de control millora la tra-

ducció de la innovació en resultats en actuar com un element integrador.

La innovació es caracteritza per la incertesa, la complexitat i la interde-

pendència entre experts de disciplines i àrees diferents (Galbraith, 1973;

Pavitt, 1990). Els sistemes de control usats interactivament permeten a

aquests experts comunicar-se i deliberar conjuntament sobre els proble-

mes multidisciplinaris i no rutinaris que caracteritzen el desenvolupa-

ment de nous productes. Aquests problemes, difícilment programables,

poden ser tractats de manera regular a través del diàleg i el debat cara a

cara (Miller et al., 1988; Chapman, 1998) propi dels sistemes de control

interactiu. En actuar com a fòrum i agenda per a aquest diàleg i debat, els
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sistemes de control interactiu afavoreixen les consultes mútues, la

col·laboració, la generació i avaluació d’alternatives des de múltiples

perspectives i, en definitiva, la integració. Això redunda en una presa de

decisions més ben informada sobre l’eficiència dels processos i sobre

l’efectivitat del producte que acaba repercutint en un increment de l’im-

pacte de la innovació sobre els resultats. 

Finalment, els sistemes de control interactiu contribueixen a afinar i

a posar a punt l’estratègia a mesura que canvien les condicions competi-

tives. Com més innovadora és una empresa, més apressant és la necessi-

tat d’ajustar l’estratègia i la seva implementació (Chapman, 1997, 1998).

Ja que l’atenció regular i permanent sobre les incerteses estratègiques 

és una característica de l’ús interactiu dels sistemes de control, els sis-

temes de control interactius aporten informació útil per ajudar a afinar

idees de tal forma que es tradueixin en resultats i per alterar l’estratègia

quan sigui necessari. En definitiva, els resultats de l’estudi suggereixen

que un ús interactiu dels sistemes de control de gestió contribueix sig-
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Figura 4. L’efecte de l’ús interactiu dels sistemes de control de gestió en la relació
innovació/resultats 
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nificativament a fer que la relació entre innovació i resultats sigui més

positiva, ja que aquests sistemes usats interactivament clarifiquen el

rumb a seguir, faciliten la integració i ajuden a un ajustament fi de les 

estratègies. 

5. Conclusió 

A partir de la distinció que proposa Simons (1995a) entre estil d’ús

diagnòstic i estil d’ús interactiu dels sistemes de control de gestió,

aquest article presenta els resultats d’un estudi empíric realitzat sobre

una mostra de mitjanes empreses industrials catalanes l’objectiu del

qual és analitzar les relacions entre innovació i ús interactiu dels siste-

mes de control. 

L’anàlisi del comportament de les empreses de la mostra suggereix

que, en les empreses poc innovadores, un ús interactiu dels sistemes de

control contribueix a augmentar els nivells d’innovació en actuar tals

sistemes com a element legitimador, detonador i de guia. Per contra, en

les empreses molt innovadores, un ús interactiu dels sistemes de control

de gestió contribueix a disminuir els nivells d’innovació, en actuar tals

sistemes com a element de posada en comú, de focalització i de filtre.

En definitiva, un ús interactiu permet contrarestar les inèrcies de l’orga-

nització. 

Per altra banda, les conclusions de l’estudi indiquen que un ús inter-

actiu dels sistemes de control augmenta significativament el grau que

les iniciatives innovadores es tradueixen efectivament en resultats. La

relació entre innovació i acompliment millora significativament en usar

de forma interactiva els sistemes de control, i això és degut al fet que els

sistemes de control interactiu marquen un rumb i permeten la integra-

ció. Aquest efecte és particularment important en les empreses molt in-

novadores. 

En conclusió, aquest estudi posa de manifest que els estils d’ús dels

sistemes de control tenen un paper rellevant a l’hora de condicionar

com és d’innovadora una empresa i fins a quin punt el seu nivell d’inno-

vació es tradueix efectivament en un acompliment satisfactori. A més

de prendre consciència que els estils d’ús dels sistemes de control són

rellevants, els alts directius han de reconèixer també que ser capaç d’u-

sar els sistemes de control de manera interactiva no és una tasca fàcil.

Els sistemes de control interactius requereixen uns equips directius es-
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tables i un clima de confiança i de debat constructiu, i tot això només es

pot desenvolupar a través d’accions mantingudes en el temps.

Apéndix

Correlació ús interactiu / Innovació

Descomposició efectes s / resultats (PERFORM)

R2 = 0,321; Adj R2 = 0,264; F = 5,672; p < 0,01

*• Signif. 0,01; • Signif. 0,05; # Signif. 0,10 < (n=40)

Anàlisi de regressió moderada

Valor S.E. t p-value

Constant 7,262 0,136 53,340 0,00

INNOV 0,109 0,032 3,379 0,00**

USEMCS 0,037 0,037 1,082 0,29

INNOV * USEMCS 0,023 0,009 2,590 0,01*

Valor S.E. t p-value

�11 INNOV / USEMCS (Y1 / X1) -0,071 0,162 0,441 0,66

�21 PERFORM / USEMCS (Y2 / X1) -0,137 0,148 0,925 0,36

�21 PERFORM / INNOV (Y2 / Y1) -0,429 0,148 2,900 0,01**

n=40

r p

Molt innovadors

(n=20)

r p

Poc innovadors 

(n=20)

r p

Ús interactiu

Sistemes de

control 

de gestió

(USEMCS)

–0,071 ns (0,662) 0,592** p < 0,01 (0,006) –0,110 ns (0,645)

Ús interactiu

Quadres de

comandament/

CMI (USEBSC)

0,182 ns (0,260) –0,499* p < 0,05 (0,025) 0,407# p < 0,10 (0,075)
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Notes

1 L’estudi es va centrar en empreses (ja fossin unitats de negoci

amb personalitat jurídica pròpia o empreses amb una única unitat

de negoci) amb seu social a Catalunya, amb més de deu anys

transcorreguts des de la seva fundació, amb un volum de negocis

d’entre 18 i 180 milions d’euros i una plantilla d’entre 200 i

2.000 treballadors. Es van excloure de l’anàlisi les filials d’em-

preses multinacionals el centre corporatiu de les quals no es tro-

bés a Espanya, ja que en aquests casos és habitual que les activi-

tats vinculades a la innovació no es portin a terme en el nostre

país (Barceló, 1993; Hermosilla, 2001). De les 120 empreses que

van satisfer aquests criteris (Dun & Bradstreet / CIDEM 2000) es

va poder comptar amb informació (recollida a través de qüestio-

naris remesos a l’alta direcció) de 58 d’aquestes (Bisbe i Otley,

2004). 

2 En aquest estudi, innovació s’identifica amb innovació en pro-

ducte i el nivell d’innovació d’una empresa va ser mesurat en fun-

ció del ritme de llançament de nous productes, de la part de la car-

tera de productes que correspon a productes llançats en els últims

tres anys i de la tendència de l’empresa a ser pionera en relació

amb la mitjana del sector. Per altra banda, l’estudi es va centrar en

l’anàlisi de tres sistemes de control: sistemes pressupostaris, sis-

temes de quadres de comandament i sistemes de gestió per pro-

jectes. L’ús interactiu dels sistemes de control va ser mesurat en

funció de les característiques ressenyades a la fig. 2. Finalment,

els resultats (o acompliment) van ser mesurats a través d’un índex

ponderat d’indicadors financers (increment en volum de negoci,

increment en BDI, ràtio benefici/vendes, ROI) i indicadors de

client (satisfacció dels clients, retenció de clients, captació de

clients, increment de la quota de mercat) en relació amb la mitja-

na del sector. En les figures 3 i 4 «alt» significa «per sobre de la

mitjana» i sota «per sota de la mitjana» 

3 En les figures 3 i 4 «alt» significa «per sobre de la mitjana» i

«baix», «per sota de la mitjana».

190 Josep Bisbe


