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Resum

Les pràctiques empresarials dirigides a la millora dels processos
de negoci i a la reducció de costos han suscitat un gran interès en la
investigació en comptabilitat de gestió en els anys 80 i 90, i entre
aquestes destaca per la seva àmplia difusió entre les organitzacions,
la gestió de la qualitat total i la reenginyeria de processos de negoci.
Aquest treball analitza les similituds i diferències entre aquestes dues
pràctiques i la seva relació en la realitat empresarial, qüestions àm-
pliament debatudes en l’àmbit acadèmic i professional. Per a això,
hem desenvolupat un estudi de cas longitudinal en el qual s’han posat
de manifest importants diferències quant als seus objectius, factors bà-
sics, implantació i repercussions organitzatives, i, a més, es mostra
que són compatibles quan es desenvolupen seqüencialment. 

Paraules clau

Cas, comptabilitat de gestió, reenginyeria de processos de ne-
goci, gestió de la qualitat total. 
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1. Introducció

La investigació en comptabilitat de gestió ha experimentat un impor-

tant avenç en la dècada de 1990, la qual cosa es pot apreciar en els diferents

enfocaments teòrics i mètodes d’investigació emprats i en l’ampliació de

les qüestions estudiades (Escobar i Llop, 2002: 278). Dins d’aquestes últi-

mes han rebut una atenció especial aquelles pràctiques empresarials diri-

gides a la millora dels processos de negoci i a la reducció de costos per per-

metre a les empreses afrontar la major competència en el seu sector, i una

de les més representatives és la gestió de la qualitat total (Total Quality

Management, TQM). Així mateix, a principis dels noranta es va difondre

entre les empreses una altra d’aquestes pràctiques, la reenginyeria de pro-

cessos de negoci (Business Process Reengineering, BPR), la qual ha gene-

rat una extensa literatura en poc més d’una dècada (Earl, 1994: 8-10;

McHugh et al., 1995: 195; Thong et al., 2003: 1). 

Donades les similituds que presenten la BPR i la TQM, s’ha generat

un gran debat entre acadèmics i professionals sobre si la BPR represen-

ta veritablement una novetat o bé és el desenvolupament lògic de la

TQM que manca d’uns fonaments teòrics i, per tant, d’una entitat pròpia

(Hill i Collins, 1999: 37), el que duu alguns autors a referir-se a amb-

dues com una mateixa pràctica empresarial (v.g. Prado, 2002: 148). 

Això ha motivat la realització d’aquest treball, en el qual ens plante-

gem com a objectiu analitzar les semblances i diferències entre BPR i

TQM i la relació existent entre ambdues en ser empreses per les organit-

zacions, per la qual cosa ens hem basat en una revisió de la literatura es-

pecialitzada, els resultats de la qual han estat contrastats mitjançant el

desenvolupament d’un estudi de cas longitudinal que abasta des de

1996 fins a 2002. Les raons que justifiquen l’elecció d’aquest mètode

són que permet (Yin, 1989; Pettigrew, 1990; Bonache, 1999; Escobar i

Llop, 2002): (1) considerar el context històric, social, econòmic i orga-

nitzatiu en el qual es van desenvolupar els projectes de BPR i TQM; (2)

analitzar les repercussions de diversos factors que resulten difícils de

quantificar, com ara la cultura organitzativa, els conflictes, els compor-

taments i les actituds dels empleats sobre el canvi, etcètera; (3) adoptar

una perspectiva holística per a la consideració de les repercussions de

qualsevol variable sobre el desenvolupament dels projectes, i (4) utilit-

zar diverses tècniques per a la recollida d’informació, la qual cosa que

facilita la seva triangulació i l’augment de la validesa interna de l’estu-

di. En concret, les tècniques empleades van ser: 
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a.– Observació participant, durant un any en el qual un dels inves-

tigadors va estar treballant en la funció financera de l’empresa

estudiada. 

b.– Entrevistes semiestructurades als empleats de les diferents

àrees organitzatives, com ara qualitat, sistemes d’informació,

comptabilitat, tresoreria, comercial, control intern i auditoria

interna. Vam Realitzar 52 entrevistes a un total de 33 perso-

nes, pertanyents a diferents nivells jeràrquics, des de membres

de l’alta direcció, fins a administratius dels distints departa-

ments. 

c.– Observació directa, a través de diverses visites que amb caràc-

ter sistemàtic vam realitzar a l’organització. 

d.– Anàlisi de documents, entre els quals destaquem butlletins in-

formatius i revistes internes, informes financers de les empre-

ses i documents interns de diferents departaments sobre els

projectes de qualitat i reenginyeria empresos. 

e.– Converses informals amb els empleats que resulten de gran im-

portància per a la contextualització política, social, històrica i

organitzativa. 

En funció del nostre objectiu, hem estructurat aquest treball com se-

gueix. En el primer apartat analitzem els fonaments teòrics de BPR i

TQM i la relació entre ambdues pràctiques. En el segon apartat, expo-

sem els resultats de l’estudi del cas, en el qual una empresa que opera 

en el sector elèctric espanyol desenvolupa un pla de qualitat que és in-

terromput el 1997, any en el qual emprèn un projecte de BPR. Aquests

resultats són analitzats en funció dels arguments teòrics discutits prèvia-

ment, i finalment ens referim a les conclusions arribades amb la realit-

zació d’aquest treball i les seves extensions futures. 

2. Reenginyeria de processos i qualitat total

En funció d’una revisió de la literatura especialitzada, analitzem a

continuació els fonaments teòrics de BPR i TQM, la qual cosa ens per-

metrà identificar les principals semblances i diferències entre ambdues

pràctiques empresarials i els distints posicionaments que s’han adoptat

entorn de la seva relació. 
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2.1. Fonaments de la reenginyeria de processos de

negoci

La definició més estesa de BPR la conceptualitza com la revisió

profunda i el redisseny radical de processos per arribar a millores espec-

taculars en mesures crítiques i contemporànies de rendiment, com ara

costos, qualitat, servei i rapidesa» (Hammer i Champy, 1994: 42). S’hi

recullen les seves quatre característiques bàsiques: (1) fonamental, ja

que comporta l’anàlisi de les regles en les quals es dóna suport la gestió

que realitza l’empresa dels seus negocis; (2) radical, quan suposa rebut-

jar els processos existents i començar de nou; (3) espectacular, la qual

cosa implica que les empreses augmentin en gran mesura el seu rendi-

ment, no limitant-se a millores incrementals, i (4) processos, ja que se

centra en aquests i no en les funcions organitzatives (Hammer i Stanton,

1997: 3-5). 

Així doncs, la BPR té com a objectiu general la millora dràstica del

rendiment organitzatiu que es podrà aconseguir a través de mesures

com la reducció de costos, l’augment de la satisfacció dels clients o de

qualsevol altra que, en definitiva, incrementi la competitivitat empresa-

rial (Cayuela, 1994: 66). Aquesta millora perseguida per la BPR s’acon-

segueix de forma particular mitjançant el redisseny dels processos basat

en les noves tecnologies de la informació que s’han convertit en el seu

factor crític (Davenport, 1993: 7). 

Per al desenvolupament amb èxit dels projectes de BPR, els seus

defensors consideren una sèrie de factors bàsics, com el suport i com-

promís de l’alta direcció, el lideratge com a impulsor del canvi, la co-

municació àmplia i sincera, la participació dels empleats i els equips de

reenginyeria i de treball. Aquests factors han de desplegar-se al llarg de

les distintes etapes de la BPR: (1) inducció a la reenginyeria que consti-

tueix una etapa preliminar en la qual els integrants de l’organització han

d’arribar a reconèixer la necessitat d’afrontar un canvi radical; (2) iden-

tificació i anàlisi d’oportunitats, que comprèn la selecció dels processos

a redissenyar i la seva anàlisi a través d’eines com l’anàlisi d’activitats o

el benchmarking; (3) redisseny de processos, que constitueix l’etapa

més creativa, ja que implica crear processos nous basats en les noves

tecnologies de la informació, i (4) implantació, en la qual els processos

actuals són substituïts pels redissenyats, ja siguin completament nous

(enfocament de «fulla en blanc») o millores dels processos anteriors (en-

focament de «fulla en brut»). 
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L’establiment dels processos redissenyats a través de BPR implica

un canvi organitzatiu radical que es manifesta en distintes dimensions

(Davenport, 1996: 95), en concret: (1) tecnològica, ja que suposa la in-

troducció de noves tecnologies de la informació i la reestructuració dels

diferents sistemes d’informació empresarials; (2) organitzativa, com

l’aplanament de l’estructura jeràrquica, canvis en la cultura organitzati-

va a favor de la innovació, l’establiment de mesures i incentius en fun-

ció del compliment d’objectius, gestió per processos, delegació en els

empleats del control de les seves activitats, etcètera, i (3) humana, ja

que els empleats experimentaran canvis en la seva forma de treballar,

rols i responsabilitats, presa de decisions, normes i valors, etcètera. 

2.2. Fonaments de la gestió de la qualitat total

La TQM pot definir-se com «una forma de millorar contínuament el

rendiment a cada nivell d’operació, en cada àrea funcional d’una orga-

nització, utilitzant tots els recursos humans i capital disponibles» (Broc-

ka i Brocka, 1992: 3), dirigida a satisfer les necessitats i expectatives

dels clients, que al costat dels accionistes i els empleats constitueixen la

tríada de la qualitat total (Kelada, 1999: 78).

La TQM abasta les activitats de planificació, direcció, organització,

control i assegurament de la qualitat, i descansa en tres principis (Dean i

Bowen, 1994: 394-395): (1) orientació al client, que implica l’orienta-

ció de l’organització a satisfer les seves necessitats; (2) millora contí-

nua, que comporta la revisió dels processos administratius i tècnics per

millorar-los, i (3) treball en equip, fomentant la col·laboració de tots els

empleats, clients i proveïdors.

Així doncs, podem considerar que l’objectiu general de la TQM es

correspon amb la millora contínua dels processos empresarials orienta-

da a la satisfacció de les necessitats dels clients per a la consecució de

millores del rendiment organitzatiu, de caràcter incremental i assolida a

través d’un canvi organitzatiu evolutiu. 

En la literatura sobre TQM s’assenyalen factors crítics per al seu

èxit, com el compromís i iniciativa de l’alta direcció, el lideratge, la par-

ticipació i empowerment dels empleats, la comunicació àmplia, el tre-

ball en equip, la formació i ensinistrament en els principis de la qualitat,

el desenvolupament d’un sistema de mesura i control de la qualitat, et-

cètera, molts dels quals coincideixen amb els relatius a la BPR. 

Reenginyeria de processos i qualitat total en la pràctica empresarial 227



En aquests factors se sostenen els sistemes de qualitat total que

constitueixen l’organització necessària per portar a terme la TQM (Ba-

día i Bellido, 1999: 40), en la implantació i avaluació de la qual és

possible distingir tres enfocaments generals: (1) dels consultors, que

consisteix en el seguiment per les organitzacions de les filosofies,

principis i mètodes proposats pels gurus de la qualitat; (2) de normalit-

zació, en el qual les empreses segueixen les normes de la sèrie ISO

9000, que recullen directrius de caràcter general per a l’harmonització

de les activitats de gestió i assegurar la qualitat, i (3) dels premis, en el

qual les empreses corroboren el grau de compliment d’uns criteris o

llistes de revisió mèdica establerts en les bases, la qual cosa els serveix

per al diagnòstic intern de la qualitat1. En qualsevol cas, aquests enfo-

caments no són excloents, sinó compatibles i complementaris (Padró,

1996: 154). 

La implantació d’un sistema de qualitat suposa canvis en les orga-

nitzacions, principalment en les dimensions organitzativa i humana, i la

tecnològica és objecte d’una escassa consideració. Pel que fa a la di-

mensió organitzativa, la TQM sol implicar una major orientació cap als

processos, la reducció de la jerarquia organitzativa, l’establiment de

nous sistemes d’avaluació del rendiment i de recompenses, la creació

d’equips de treball, el desenvolupament d’una cultura de qualitat, co-

municacions més obertes i horitzontals, etcètera. Per la seva banda, la

implantació d’un sistema de qualitat ha de suposar per als empleats una

major autonomia en la seva presa de decisions, l’exercici de l’autocon-

trol, la interiorització dels principis de la qualitat, l’ensinistrament en

les tècniques i eines de la TQM, etcètera (Leal, 1997: 41). 

2.3. Relació entre reenginyeria de processos 

i qualitat total

En l’anàlisi dels fonaments de BPR i TQM s’aprecien moltes sem-

blances; entre d’altres, l’enfocament en la millora dels processos, la

seva orientació cap als clients, els factors integrats en les seves respecti-

ves implantacions, com ara el compromís de l’alta direcció, el lideratge,

la comunicació, etcètera, o les repercussions sobre les diferents dimen-

sions organitzatives, per exemple, l’aplanament de l’estructura jeràrqui-

ca, la creació de grups de treball o l’increment del poder de decisió dels

empleats. 
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Per la seva banda, les diferències entre BPR i TQM s’identifiquen

principalment amb la importància de les tecnologies de la informació

per a BPR i no per a TQM, i amb el caràcter revolucionari del canvi i la

millora radical perseguits per BPR, enfront del caràcter evolutiu i la mi-

llora incremental defensada per TQM. 
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Posicionaments Autors

BPR i TQM

són

anàlogues

TQM abarca BPR

Raynor (1993), Allender (1994),

Cole (1994), Dean i Bowen (1994),

Schonberger (1994), Senlle (1996),

Badía i Bellido (1999), Fuentes i Ló-

pez (1999), Kelada (1999), Harring-

ton (2000), Cuatrecasas (2001),

Yong i Wilkinson (2001).

BPR abarca TQM Furey (1993).

TQM i BPR 

coincideixen

Prado (2002).

BPR i TQM

són diferents

Compatibles

Davenport (1993), Hammer i Ran-

dall (1993), Harrison i Pratt (1993),

Davenport i Stoddard (1994), Dixon

et al. (1994), Cooper i Markus

(1995), Córdoba (1995), Andreu et

al. (1996), Davenport (1996), Hermi-

da (1996), Krieter (1996), Lowreko-

vich (1996), Milligan (1996), Ronen

(1996), Guha et al. (1997), Hill i Co-

llins (1998, 1999, 2000), Chen

(1999), Jarrar i Aspinwall (1999),

Mayer i DeWitte (1999), Scheer i

Allweyer (1999), Dubois (2002), Se-

lladurai (2002), McKeown i Philip

(2003).

Incompatibles Smith (1998).

No es pronuncien

Cayuela (1994), Barrier (1995), Mar-

tinez (1995), Ruchala (1995),

Knights i McCabe (1998), Nissen

(1999).

Taula 1. Posicionaments en el debat sobre la relació entre BPR i TQM. 

Font: Elaboració pròpia.



Donades les seves escasses diferències, tant els acadèmics com els

professionals es qüestionen fins a quin punt podem referir-nos a dos en-

focaments diferents (Prado, 2002: 146; Fuentes i López, 1999: 24) i, si

és així, quina relació guarden ambdós en la pràctica empresarial (Da-

venport, 1993: 9). Sobre aquests aspectes, en la taula 1 se sintetitzen els

posicionaments oposats en la literatura especialitzada: (1) el qual consi-

dera que BPR i TQM són anàlogues; i (2) el qual manté que són pràcti-

ques distintes. Dintre del primer, podem distingir al seu torn entre

aquells autors que manifesten que TQM abasta BPR, que BPR abasta

TQM o bé que ambdues pràctiques coincideixen. Per la seva banda, en

el segon podem diferenciar entre els qui defensen que BPR i TQM són:

compatibles, incompatibles o no es pronuncien referent a això. 

Dels diferents posicionaments referits, predomina el que considera

BPR i TQM dos enfocaments distints, encara que compatibles, i aques-

ta compatibilitat és assolida fonamentalment a través de la successió de

cicles d’innovació i millora. D’aquesta manera, ens trobem amb meto-

dologies per a la implantació de la BPR, com les de Harrison i Pratt

(1993: 11), Milligan (1996: 55) o Chen (1999: 190) que conclouen amb

una etapa de millora contínua. 

3. El cas d’Energy

Energy, pseudònim d’una organització real, era una empresa de

molta grandària, amb més de 3.500.000 clients al 1997, que operava en

el sector elèctric espanyol. Aquesta organització estava molt compro-

mesa amb la qualitat2, sobretot a partir de 1990, quan va dissenyar el seu

pla de qualitat. A la fi de 1996 va ser adquirida per Elèctric, societat ma-

triu d’un grup elèctric espanyol, la qual va emprendre la reenginyeria

dels processos economicofinancers de totes les seves filials per implan-

tar un sistema integrat per a la gestió (ERP). 

Entre els motius pels quals triem el cas d’Energy, podem destacar:

(1) la seva rellevància en l’entramat empresarial espanyol, (2) la seva

adequació al propòsit de la nostra investigació, en haver desenvolupat

durant el període considerat un pla de qualitat i un projecte de BPR, i

(3) les possibilitats que hem tingut per accedir a aquesta organització

i recaptar informació. 
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3.1. Pla de qualitat d’Energy

El pla de qualitat dissenyat per Energy estava composat per quatre

etapes successives de final obert. La primera etapa, visió compartida, es

va iniciar el 1991 per establir les directrius de la política corporativa de

qualitat.

Com es recollia en un dels documents que aquesta empresa va di-

fondre entre els seus empleats: «les idees bàsiques d’aquesta política

són: el mercat de cada unitat com a far i guia d’actuació, la gestió

intel·ligent basada en dades, el consens com a política de relació i de-

senvolupament i la millora contínua com a principi bàsic de progrés».

Així mateix, els lemes «El client la nostra raó de ser», «Amidar per mi-

llorar», «Compartir objectius és fer empresa» i «Ara, millorar: tots i ca-

dascun», van començar a introduir-se a mesura que es desenvolupava el

pla de qualitat. 

En el document de política de qualitat d’Energy van quedar esta-

blertes les directrius bàsiques de la política corporativa de qualitat, que

també es van difondre entre els empleats a través de diferents butlletins,

cartes del president de la companyia, agendes, targetes, etcètera. Van

ser resumides en deu principis, entre els quals destaquen: el tercer, «El

treball ha d’estar ben fet, sempre i a la primera» ; el sisè, «Treballa en

equip. Busca el consens. Participa»; el setè, «Millorar és responsabili-

tat de tots. Els teus errors perjudiquen els altres», o el desè, «La millo-

ra no té fi. Converteix-la en un hàbit personal». 

La segona etapa del pla, denominada processos sistemàtics, va co-

mençar el 1993 i pretenia implantar sistemes de qualitat a Energy, el seu

assegurament i certificació, la qual cosa significava, segons un entrevis-

tat, «dir el que es fa, fer el que es diu i poder demostrar que fem el que

diem». Per això, es va començar per les àrees més rellevants i, a partir

d’aquí, s’ampliaria a les altres. En aquesta línia, a mitjans anys noranta

comptaven a Energy amb un sistema de qualitat assegurat i certificat per

AENOR segons les normes UNEIX-EN-ISO-9000, el centre de reparti-

ment de càrregues, una de les seves centrals tèrmiques, enginyeria de

transport, els processos comercials i auditoria interna. Així mateix, es-

tava previst i es va estudiar en la segona meitat dels noranta, establir un

sistema de qualitat per a l’àrea economicofinancera, per la qual cosa els

directius i caps dels departaments de l’àrea van mantenir contactes amb

els responsables de qualitat i d’altres àrees que havien implantat, asse-

gurat i certificat el seu sistema de qualitat. 

Reenginyeria de processos i qualitat total en la pràctica empresarial 231



El maig de 1996 va començar la tercera etapa, millores contínues i

permanents, coneguda també com a pla de millora, que perseguia diri-

gir definitivament Energy cap a Energy 2000, la quarta etapa prevista

del pla, l’adequació d’aquesta empresa al model europeu de qualitat to-

tal. En comparar-se amb aquest model es van identificar 96 diferències

que es van traduir en àrees de millora. Per això, el pla de millora va esta-

blir vint accions a implantar en fases successives i quatre mecanismes de

millora. Les accions es van agrupar en cinc: (1) de partida (definició 

de processos, subprocessos, clients...); (2) de mesura (satisfacció dels

clients, satisfacció dels empleats...); (3) de comportament dels directius

(directrius per a personal directiu, comunicació interna, relacions exter-

nes...); (4) per gestionar i millorar els processos (queixes de clients ex-

terns, costos per activitat...), i (5) de gestió de personal (formació, gestió

i desenvolupament del personal...). Per la seva banda, els mecanismes

de millora van ser els equips de procés, d’unitat i de projecte, i la forma-

ció en tècniques i eines de qualitat. 

Per al desenvolupament del pla de millora, es van formar vint

equips, en els quals van participar 108 directius de les seves distintes

àrees, liderats per l’equip de suport, que estava composat pel gerent per

a la gestió de la qualitat i un representant de cada direcció general d’E-

nergy. Això es va sumar a les diferents accions que ja havia emprès

Energy durant 1994 i 1995, per exemple, la formació en qualitat de més

de 300 directius i avaluadors, l’autoavaluació de la direcció general de

distribució i comercial, entre altres unitats. 

Considerant en termes generals la política de qualitat, un dels mà-

xims responsables va afirmar que els seus objectius s’identificaven amb

«l’enfocament en el client, per això certifiquem els processos comer-

cials, i la millora contínua, per la qual cosa seguíem el model europeu».

Així mateix, va ressaltar dos factors de gran importància per a la difusió

de la qualitat en Energy. El primer, el gran compromís de l’alta direcció

d’Energy amb la qualitat. Així, el president d’Energy al 1997 pertanyia

a l’EFQM, igual que el gerent per a la gestió de la qualitat, que a més

duia a terme labors en aquesta fundació. Ells van iniciar i van potenciar

la política de qualitat, que es va reforçar quan el gerent per a la gestió de

la qualitat va passar a formar part del gabinet de la presidència, perquè

va fer que la qualitat s’establís en la direcció corporativa d’Energy, re-

presentada al més alt nivell, del qual partien les directrius de qualitat

cap als nivells inferiors. D’aquesta manera, l’organització de la qualitat

a Energy constituïa el segon factor a què ens referíem, al qual es va unir
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a més la labor que realitzaven els components de l’àrea de qualitat, ja

que feien un seguiment estricte de les directrius marcades i el desenvo-

lupament del pla de qualitat. 

Igualment, hem de destacar que el desenvolupament del pla va

comptar amb la participació dels empleats, deguda en gran mesura a

l’àmplia comunicació i publicitat sobre la qualitat tant en l’interior de

l’organització, a través de la creació d’una pàgina web, presentacions,

reunions, xerrades, publicació i distribució de documents sobre la quali-

tat, com a l’exterior, fonamentalment mitjançant la participació de

membres de l’alta direcció d’Energy en diversos actes públics referents

a la qualitat, com el lliurament anual de premis i certificats de qualitat

en les cimeres andaluses de l’assegurament de la qualitat, o en els fò-

rums europeus per la qualitat. En general, els empleats van prosseguir el

treball en les seves respectives àrees, i van formular, a més, suggeri-

ments que posteriorment eren avaluats pels equips de millora. 

3.2. Reenginyeria dels processos economicofinancers 

A la fi de 1996, Energy va ser absorbida pel grup Electric, que a

mitjan 1997 i fins a mitjan 1999, va implantar en les filials del grup el

Projecte Electric-2000, pel qual es van redissenyar els processos econo-

micofinancers del grup per a la implantació d’un sistema d’informació

integrat, basant-se per a això en projectes similars i els desenvolupa-

ments previs del sistema realitzats per algunes filials del grup, entre

aquestes Energy. L’objectiu últim era aconseguir un model de gestió

únic a través de l’homogeneïtzació de processos que permetés a Electric

funcionar com un grup industrial integrat. 

Electric-2000 es va desenvolupar en quatre etapes: (1) convergèn-

cia, que va tenir per finalitat acordar la funcionalitat del nou sistema a

partir de les millors pràctiques existents en el grup; (2) construcció, per

desenvolupar un sistema base comú per a totes les empreses susceptible

d’ajust segons criteris comuns; (3) implantació, en la qual es van esta-

blir els mòduls del nou sistema, com comercial, materials, gestió finan-

cera, tresoreria o control de gestió, i (4) postarrencada, per a la resolució

dels problemes que es presentessin durant els primers mesos de funcio-

nament. 

En general, el desenvolupament d’Electric-2000 va córrer a càrrec

d’un únic equip centralitzat i un equip descentralitzat per cada filial. El
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primer es va encarregar del seguiment del planificat, l’elaboració de la

metodologia d’implantació i el suport durant la implantació, mentre que

els segons van ser els responsables de l’assignació de recursos i la su-

pervisió del desenvolupament de les interfícies del sistema. En aquests

equips, formats cadascun d’ells per unes quaranta persones aproxima-

dament, van participar usuaris de les àrees funcionals afectades, infor-

màtics i consultors externs. Aquests últims eren els especialistes que as-

sessoraven els usuaris sobre els aspectes més tècnics, implantaven

l’aplicació i comunicaven als seus companys el seu funcionament. 

La gestió del canvi es va considerar específicament en la planifica-

ció d’Electric-2000, i comprenia les tasques de comunicació i formació.

La primera va consistir a donar a conèixer el projecte i les seves reper-

cussions sobre el seu treball als empleats, per la qual cosa es van difon-

dre notícies en butlletins i revistes internes, es van realitzar presenta-

cions als usuaris i es van distribuir documents. D’aquesta forma, l’alta

direcció del grup Electric va mostrar el seu compromís amb el projecte i

va transmetre els nous valors de la cultura organitzativa del grup, com la

integració, l’homogeneïtzació de processos, la creació de valor, l’orien-

tació cap als clients, la reducció de costos, etcètera. Per la seva banda, la

formació es va realitzar a través de cursos específics per instruir els

usuaris en l’ús eficient del nou sistema. 

La implantació d’Electric-2000 va facilitar la posterior reordenació

societària del grup Electric, que es va estendre des de finals de 1998 a

principis de 2000, i es va organitzar per línies de negoci, en les quals es

van incorporar les seves filials, que d’aquesta forma van perdre la seva

personalitat jurídica. Simultàniament a aquesta reordenació, es van cen-

tralitzar les funcions a Electric, que es va constituir així en el centre

neuràlgic del grup. 

Pel que fa al procés de canvi experimentat per Energy després de la

seva incorporació al grup Electric, els entrevistats van assenyalar que

la comunicació no va ser àmplia, mentre que la participació dels emple-

ats va ser més aviat passiva. Així, es va informar els empleats gairebé ex-

clusivament sobre els aspectes tècnics del nou sistema. Quant als canvis

que s’estaven produint a nivell organitzatiu era molt escassa, sobretot,

als nivells inferiors. Referent a això, un entrevistat va expressar que «al

meu entendre, la informació està sent ocultada als operaris. L’única in-

formació que es comparteix és la d’estar per casa, la rutinària». Aquesta

opinió, àmpliament compartida a Energy, va contribuir en gran mesura a

augmentar la incertesa entre els empleats. 
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Pel que fa a la participació d’aquests, un altre entrevistat responsa-

ble de la gestió del canvi va manifestar que «per a la implantació d’E-

lectric-2000, l’opinió directa dels usuaris no s’ha tingut molt en compte,

ja que el canvi ha estat imposat, és a dir, se’ls ha dit això és el que hi

ha». En aquest sentit, l’anàlisi dels processos i el seu redisseny va ser

realitzada pels mateixos informàtics d’Energy i els consultors externs,

mentre que, com ens va expressar un usuari, «no es va comptar amb nos-

altres, no es va demanar la nostra opinió. Es va portar un sistema, es va

instal·lar i se’ns va formar perquè sabéssim utilitzar-lo». 

A pesar d’haver-se planificat la gestió del canvi, les mostres de re-

sistència van ser evidents, com no assistir als cursos de formació o fins i

tot negar-se a treballar amb el nou sistema. A aquesta resistència va con-

tribuir la reducció de la plantilla del grup Electric, i la d’Energy en parti-

cular, en el període 1997-2001, respectivament, en un quaranta i un qua-

ranta-tres per cent, com a conseqüència de dos expedients de regulació

d’ocupació en cadascuna de les filials del grup, un el 1998 i altre el 2001.

Aquesta reducció de plantilla va ser facilitada en gran mesura pel redis-

seny dels processos economicofinancers per a la implantació d’Electric-

2000, ja que va permetre automatitzar activitats, homogeneïtzar i unifi-

car processos clau per a la centralització i emprendre la reordenació

societària del grup, amb la consegüent racionalització de les estructures

organitzatives. 

3.3. Evolució del pla de qualitat d’Energy

El desenvolupament del pla de qualitat d’Energy va ser afectat en

gran mesura per la seva absorció a la fi de 1996 pel grup Electric i els

canvis que va suposar. Segons un entrevistat, «el nostre pla de quali-

tat va quedar paralitzat i fins i tot vam tornar enrere, a causa del fet

que la iniciativa era una altra. Ja no era desenvolupar l’etapa del pla 

de millora, sinó que en reunir-se diverses empreses, cadascuna amb di-

ferents nivells en relació amb la qualitat, l’objectiu perseguit era tornar

a la fase d’assegurament de la qualitat, seleccionar els processos més

representatius de totes les empreses i procurar la seva certificació». En

aquesta línia, la centralització en la matriu de determinades funcions

prèviament certificades a Energy, com auditoria interna, va fer que

es prescindís de la renovació de la seva certificació, en mancar ja de

sentit. 
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Segons un dels màxims responsables de qualitat a Energy, encara

que al principi es va intentar organitzar la qualitat en el grup Electric de

forma semblant a Energy, en la qual estava representada al més alt ni-

vell organitzatiu i centralitzada en l’àrea de qualitat, això no es va arri-

bar a aconseguir a causa de la nova organització del grup Electric per lí-

nies de negoci després de la implantació d’Electric-2000 i el procés de

reordenació societària, ja que cada línia es va marcar els seus propis ob-

jectius i directrius de qualitat, i unes estaven molt més implicades que

les altres, la qual cosa va fer més difícil desenvolupar una política de

qualitat comuna per al grup. 

Igualment, un dels responsables de l’assegurament i la certificació

de la qualitat dels processos comercials va precisar que aquesta organit-

zació de la qualitat en el grup Electric per línies de negoci no era la més

adequada, ja que la qualitat no depenia del director general del grup,

sinó que es difuminava al llarg de l’organització, i provocava que al-

gunes àrees, com la comercial, fossin al seu torn «jutges i part». En les

seves paraules, «la qualitat ha de ser aliena al dia a dia, aquest és un

principi bàsic. No obstant això, en el grup Electric ho duu comercial i

els centres d’atenció al client que estan molt ficats dintre de l’organigra-

ma. Això fa que abans d’arribar a la direcció general s’hagin de passar

diversos filtres, i això no és convenient». 

Per la seva banda, un altre responsable de qualitat de l’àrea de pro-

ducció va manifestar que a l’organització de la qualitat per línies de ne-

goci, es va unir la gran grandària del grup Electric, fent que el segui-

ment dels plans no fos tan estricte com en Energy i que les accions

empreses i els resultats obtinguts fossin menys visibles i es difumines-

sin a través de l’organització. 

No obstant això, aquesta situació es va mantenir entre els anys 2000

i 2002. Durant aquest període, una vegada implantat Electric-2000 i

realitzada la reordenació del grup, es va prestar una atenció especial a

l’assegurament de la qualitat i la certificació dels processos comercials,

considerats bàsics per a la competència del grup Electric. Per això, es va

designar com a director del projecte el mateix que es va responsabilitzar

anys enrere de certificar els processos comercials d’Energy, la qual cosa

va permetre aprofitar la seva àmplia experiència i coneixements. 

La procedimentació dels processos comercials es va convertir en el

primer pas per certificar la seva qualitat. Paral·lelament, a Madrid es

van crear grups de reenginyeria per redissenyar aquests processos, atès

que anaven a implantar un sistema d’informació integrat per als proces-

236 Bernabé Escobar Pérez i José María González González



sos comercials, partint de la informació que s’estava elaborant segons

els criteris i fonaments de la qualitat. Una vegada escomesa la reengin-

yeria dels processos comercials, es va tornar a procedir, assegurar i cer-

tificar la seva qualitat durant 2002. 

Un dels màxims responsables de qualitat va manifestar que l’any

2001 va ser principalment per conscienciar i motivar els empleats sobre

les qüestions relacionades amb la qualitat. En la seva opinió, «els ge-

rents del grup Electric només entenen la qualitat fins ara com l’elabora-

ció dels procediments per homogeneïtzar-los a través de les distintes

empreses del grup. Qüestions com la millora contínua, mesurar per mi-

llorar, etcètera, encara no estan assumides, tot i que és qüestió de

temps».

A més d’assegurar i certificar la qualitat dels processos comercials,

es van emprendre projectes sobre els processos de producció i distribu-

ció d’energia elèctrica. Pel que fa a producció, els dos màxims respon-

sables de la qualitat provenien de l’àrea de qualitat d’Energy. Segons

ens va explicar un d’ells, la seva labor va consistir a dirigir un exercici

d’autoavaluació en diferents centrals del grup i avaluar-les en funció

dels criteris recollits en el model de l’EFQM. Per la seva banda, el res-

ponsable de la qualitat en distribució era l’anterior conseller delegat

d’Energy que va ser nomenat director general de distribució del grup

Electric, qui va dissenyar un pla de qualitat per complir amb les obliga-

cions socials de l’empresa en distribució, reduir costos d’avaries, evitar

penalitzacions per fallades del sistema, fidelitzar els clients i, en defini-

tiva, optimitzar la qualitat i assolir la màxima satisfacció del client en

termes d’eficiència econòmica. Per a això, el pla de qualitat de distribu-

ció es va articular en cinc plans complementaris: qualitat del producte,

qualitat d’atenció, optimització del valor afegit, gestió d’expectatives i

qualitat de mesura (Revista Interna del Grup Electric, n. 115). 

3.4. Anàlisi dels resultats

Atenent a l’anàlisi dels fonaments teòrics de BPR i TQM i als resul-

tats del nostre estudi del cas, hem elaborat la taula 2, en la qual recollim

les principals semblances i diferències que s’han posat de manifest en-

tre ambdues pràctiques empresarials en el cas d’Energy. 

En funció de les diferències entre BPR i TQM en la taula 2, ens

plantegem quina relació va existir entre ambdues pràctiques empresa-
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Aspectes 

comparats

Pràctica empresarial

TQM S/D* BPR

O

B

J

E

C

T

I

U

S

Propòsit Implantar, assegurar i

certificar sistemes de

qualitat, perseguint el

model de l’EFQM.

D Consecució d’un grup indus-

trial integrat.

Caràcter Estratègic. S Estratègic.

Tipus de millo-

ra perseguida

Incremental, a través de

la millora dels processos

existents.

D Radical, a través del canvi

dels processos existents.

P

I

L

A

R

S

Enfocament en

els processos

Sí, en els comercials, de

distribució i de produc-

ció.

S Sí, en els economicofinancers

i comercials.

Orientació als

clients

Sí, tant interns (treballa-

dors de l’organització),

com externs (clients fi-

nals).

S Sí, tant interns (empleats de la

funció financera), com externs

(entitats financeres i proveï-

dors).

Treball en equip Sí, a través d’equips de

qualitat.

D No, no es crearen equips de

procés o de cas.

Tecnologies de

la informació

No s’implantà cap tecno-

logia nova.

D S’implantà un sistema ERP

que fou clau per al redisseny

dels processos economicofi-

nancers.

D

E

S

E

N

V

O

L

U

P

A

M

E

N

T

Caràcter del

canvi

Evolutiu i cíclic, fixant-

se un pla de qualitat d’e-

tapes de final obert per

un període de 10 anys.

D Revolucionari i únic, implan-

tant-se el projecte Electric-

2000 en dos anys.

Motivació La lògica de millora. D La imposició del canvi pel

grup Electric.

Enfocament De normalització, en

funció de les normes

UNEIX-EN-ISO-9000, i

dels premis, en utilitzar

el model de l’EFQM.

D De «fulla en brut», en basar-se

en projectes similars portats a

terme prèviament per algunes

filials i en els desenvolupa-

ments del sistema ERP que

aquestes van realitzar.

Recolzament de

l’alta direcció

Alt, molt implicada en la

qualitat.

S Alt, va ser la que va imposar

la reenginyeria.

Lideratge Del personal directiu. S Del personal directiu.

Comunicació Àmplia, sobre tots els as-

pectes del pla de qualitat

i les seves repercussions,

i bidireccional, des dels

nivells superiors als infe-

riors i viceversa.

D Limitada, exclusivament so-

bre els aspectes tecnològics

del canvi i no sobre els orga-

nitzatius, i unidireccional, des

de l’alta direcció als nivells

inferiors.

Taula 2. Similituds i diferències entre TQM i BPR en el cas d’Energy.
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D

E

S

E

N

V

O

L

U

P

A

M

E

N

T

Participació

dels empleats

Activa, a través de 

l’aportació i implantació

d’idees de millora 

i la procedimentació 

dels processos. Aprofita-

ment dels seus coneixe-

ments i experiència. 

Bottom-up.

D Passiva, assimilant els canvis

imposats des de l’alta direc-

ció. Es va prescindir dels seus

coneixements i experiència.

top-down.

Formació dels

empleats

Contínua i àmplia, sobre

la filosofia de la qualitat,

la seva implantació i el

que aquesta significa i

comporta.

D Esporàdica i limitada exclusi-

vament als aspectes tècnics

del funcionament del nou sis-

tema.

R

E

P

E

R

C

U

S

S

I

O

N

S

Cultura implan-

tada

De qualitat i millora con-

tínua.

D De canvi.

Canvis organit-

zatius subja-

cents

Escassos. Major orienta-

ció cap als processos.

D Amplis. Homogeneïtzació i

integració de processos, rees-

tructuració organitzativa, cen-

tralització de funcions.

Resistència al

canvi

Pràcticament inexistent. D Elevada, davant la imposició

del canvi, la pèrdua d’autono-

mia que va suposar per a les

filials i les seves importants

repercussions organitzatives.

Impacte social

general

Positiu. No es va reduir

la plantilla, va augmen-

tar la motivació dels em-

pleats davant la possibi-

litat de contribuir

activament al pla de

qualitat i no es va gene-

rar incertesa entre

aquests.

D Negatiu. La reenginyeria va

facilitar la important reducció

de plantilla soferta per

Energy. La motivació dels

empleats va disminuir i van

experimentar sentiments

d’impotència, conformisme,

indiferència, ressentiment,

etcètera, cap a l’empresa. Es

va generar entre ells una gran

incertesa davant els canvis a

nivell organitzatiu subjacents.

Resultats Mesurables, a través de

les idees de millora im-

plantades i la utilització

del model de l’EFQM

com a instrument de

diagnòstic intern de la

qualitat. 

D Difícils de mesurar, donats els

nombrosos canvis que van

acompanyar la reenginyeria. 

• S: Semblança / D: Diferència.

Font: Elaboració pròpia.



rials. Referent a això, la implantació d’Electric-2000 a Energy va para-

litzar el pla de qualitat que s’anava desenvolupant des de principis dels

noranta, en desviar l’atenció i els recursos organitzatius des de la quali-

tat cap a la constitució d’un grup industrial format a través de la integra-

ció dels seus sistemes d’informació, per al qual es va realitzar la reen-

ginyeria de processos. No obstant això, no podem atribuir completament

aquesta paralització al BPR, ja que també van contribuir: la manca 

d’una cultura de qualitat en el grup Electric; l’objectiu marcat per la ma-

triu del grup d’anivellar totes les filials en la qualitat; la centralització

d’àrees prèviament certificades a Energy, com ara l’auditoria interna; i,

sobretot, l’organització feta per Electric per al desenvolupament de la

qualitat, que va passar a organitzar-se per línies de negoci, sense que

existissin unes directrius corporatives de qualitat que conjuminessin els

esforços de les diferents direccions generals del grup.

Així doncs, a Energy BPR i TQM van ser incompatibles, però no en

el sentit assenyalat per Smith (1998: 26) com una incompatibilitat per-

manent, sinó que hi van anar simultàniament, és a dir, aplicats alhora i

sobre una mateixa àrea organitzativa. En aquest sentit, el redisseny dels

processos comercials es va basar en la procedimentació realitzada prè-

viament pels empleats en el desenvolupament de la iniciativa de qualitat

del grup Electric per a la certificació dels processos comercials. Una

vegada redissenyats aquests processos per implantar un sistema d’in-

formació integrat comercial a nivell de grup, els seus responsables van

reprendre l’assegurament de la seva qualitat, començant per la procedi-

mentació dels nous processos implantats. Això últim ens mostra que en

Energy BPR i TQM van ser compatibles seqüencialment, forma d’inte-

gració a la qual Davenport (1993: 9) es refereix amb el terme de canvi

seqüencial. 

4. Conclusions 

De l’anàlisi dels fonaments teòrics de BPR i de TQM referits en la

literatura especialitzada, es desprèn que ambdues pràctiques presenten

semblances, com ara l’enfocament en els processos, l’orientació cap als

clients o els factors rellevants per al seu èxit. No obstant això, com s’ha

posat de manifest en l’estudi de cas desenvolupat, en la pràctica empre-

sarial tals semblances es difuminen, tot accentuant-se les diferències,

tant en els seus objectius i factors bàsics, com en el seu desenvolupa-
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ment i les seves repercussions sobre les dimensions tecnològica, orga-

nitzativa i humana de l’organització. Això ens duu a concloure que en el

cas d’Energy, BPR i TQM van constituir enfocaments diferents i amb

entitat pròpia, sense que un abastés l’altre. 

Pel que fa a la relació existent entre BPR i TQM, el nostre estudi de

cas ha revelat que el desenvolupament de la BPR va ser un dels factors

que van contribuir a la paralització del pla de qualitat d’Energy, mos-

trant-se així la seva incompatibilitat. No obstant això, hem de matisar

que aquesta relació va tenir lloc en ser considerada l’aplicació conjunta

de BPR i TQM, ja que aplicades de forma seqüencial es van mostrar

compatibles, mentre que el desenvolupament de BPR en algunes àrees

organitzatives d’Energy, com els processos comercials, va aprofitar la

sinergia generada per la implantació prèvia de TQM. 

Per finalitzar, entenem que seria convenient ampliar la investigació

d’aquestes pràctiques empresarials des de la perspectiva de la compta-

bilitat de gestió, considerant en particular la seva repercussió sobre el

rendiment organitzatiu, la utilitat de la informació subministrada per la

comptabilitat de gestió per a la millora dels processos de negoci i els

processos de canvi organitzatiu que generen BPR i TQM, tant per les

seves repercussions sobre la comptabilitat de gestió, com pel paper que

ocupi aquesta en la consecució dels fins del mateix procés de canvi. 
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Notes

1 Entre aquests premis destaquen el Premi Deming a Japó, el Pre-

mi Baldrige als Estats Units, el Premi Europeu a la Qualitat con-

vocat per la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (Eu-

ropean Foundation for Quality Management, EFQM) i el Premi

Príncep Felip a la Qualitat Industrial a Espanya. 

2 Com a mostra podem assenyalar que el 1998 Energy es va incor-

porar a l’EFQM.
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