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Resum 

Els sistemes d’indicadors com a instruments de mesura i gestió del
rendiment organitzatiu han adquirit gran importància tant en mitjans
acadèmics com empresarials. No obstant això, existeixen pocs estu-
dis que tractin la implantació i ús dels sistemes d’indicadors en empre-
ses de grandària mitjana. El present treball estudia un cas en el qual
un sistema de quadres de comandament és dissenyat per part dels
mateixos directius. El model teòric seguit per realitzar l’anàlisi és el
desenvolupat per Otley el 1999 (Management Accounting Research,
10). Les principals conclusions són l’existència de diverses carències
derivades de la implantació informal dels indicadors i la limitada par-
ticipació de la funció comptable en aquesta.

Paraules clau 

Cas, quadre de comandament, indicadors no financers. 
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1. Introducció i objectius 

La mesura del rendiment és un dels reptes més crítics als quals s’en-

fronten les empreses, ja que juguen un paper clau en aspectes com el

desenvolupament de plans estratègics, l’avaluació de l’assoliment dels

objectius de l’empresa o els incentius als directius, entre d’altres (Ittner

i Larcker 1998). 

La percepció que les mesures tradicionals de rendiment, basades en

la informació de la comptabilitat financera, no són adequades en l’ac-

tual entorn, ha motivat que els sistemes d’indicadors comencin a trobar

un buit en la literatura (Vaivio 1999, Tuomela 2001). Aquest interès per

una mesura del rendiment més d’acord amb les noves necessitats i cir-

cumstàncies és compartida per l’àmbit empresarial (Foster i Young

1997, Swanson i Gross 1998, Schnoebelen, Aerne i Miller 1999). 

Fins a la data, les investigacions sobre aplicacions i usos dels sistemes

d’indicadors han tingut principalment com a objecte d’estudi la implanta-

ció de models proposats per la literatura (bàsicament el Balanced Score-

card o BSC) en empreses grans i multinacionals (Constantinides i Shank

1994, Butler, Letza i Neale 1997). En general aquestes empreses tendei-

xen a enfrontar-se a un entorn més turbulent i competitiu, tenen productes

i processos més dispersos i variats que necessiten coordinar i supervisar, i

també tenen més recursos per escometre iniciatives de canvi. 

Però els sistemes d’indicadors no es limiten als desenvolupats en la

literatura. A l’hora d’implantar un sistema d’indicadors les empreses

poden decantar-se per triar un model normatiu (com el BSC, la piràmi-

de de rendiments o el tableau de bord), o per dissenyar el seu propi qua-

dre de comandament, sense una metodologia predefinida, en aquest cas

es tractaria d’un sistema desenvolupat internament). 

A pesar de la creixent literatura sobre sistemes de mesura del rendi-

ment, i de la cada vegada major importància que adquireixen aquests

sistemes en les organitzacions actuals, la nostra comprensió de com dis-

senyar sistemes de mesura del rendiment que siguin efectius i puguin

ser utilitzats com a controls interactius continua sent limitada. Per

exemple, algunes qüestions que romanen sense ser contestades són:

Com es dissenyen els sistemes de mesura del rendiment en les organit-

zacions? Com es determinen els elements d’un sistema de mesura del

rendiment? Hi ha un vincle directe amb les prioritats estratègiques? I fi-

nalment: És possible utilitzar els sistemes d’indicadors com a instru-

ments de control interactiu? 

248 Miguel Martínez Ramos i José J. Alcarria Jaime



Aquestes preguntes han motivat aquest estudi d’un cas amb el pro-

pòsit d’analitzar tots aquells aspectes que tenen relació amb el disseny i

l’ús d’un sistema d’indicadors autogenerat. Per complir aquesta esco-

mesa serà utilitzat el model desenvolupat per Otley (1999). 

En el present treball l’interès recau tant en la configuració dels sis-

temes d’indicadors autogenerats com en el seu ús, passant pel procés

d’implantació necessari per a la seva adopció. La identificació de les

forces que influeixen en l’obtenció del rendiment no està entre els ob-

jectius d’aquesta investigació. S’ha triat estudiar el disseny (estructura i

procés) i l’ús de mesures del rendiment, ja que aquests dos conceptes es-

tan ben establerts i sovint utilitzats en els estudis de pràctiques de con-

trol de gestió (Kald i Nilsson 2000). 

El treball s’estructura en tres parts: en primer lloc es presenta el

marc teòric que serà utilitzat i la metodologia seguida; la següent secció

descriu i analitza el cas estudiat i finalment es presenten les principals

conclusions obtingudes. 

2. Marc teòric i metodologia

2.1. Antecedents 

En relació amb els sistemes d’indicadors, els investigadors s’han

interessat en primer lloc pel desenvolupament de models normatius

com el Balanced Scorecard (Kaplan i Norton 1997), la piràmide de ren-

diments (Lynch i Cross 1995) o el tableau de bord (Lebas 1994), i en

segon lloc per les aplicacions, usos i capacitats d’aquests sistemes for-

mals en les empreses que els han adoptat (principalment empreses molt

grans i multinacionals) (Goldenberg i Hoffecker 1994, Malina i Selto

2001, Tuomela 2001). El disseny d’aquests sistemes en cada empresa

en concret dependrà de múltiples variables, i podrà tenir diversos graus

de sofisticació i formalització. És a dir, aquests models suposen un

«marc de treball» sobre el qual cada empresa haurà d’adaptar-los a les

seves necessitats i a les seves característiques específiques. 

Però, a més, a l’hora d’implantar un sistema d’indicadors les em-

preses poden decantar-se per dissenyar el seu propi quadre de comanda-

ment, sense haver de seguir necessàriament una metodologia predefini-

da per un model teòric o normatiu. En aquest cas els membres de

l’empresa no recorrerien a unes pautes d’actuació proposades en mo-
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dels de la literatura o d’empreses de consultoria, encara que podrien ha-

ver-se vist influïts per aquests. Referent a això no sembla existir en la li-

teratura un interès per aquells sistemes d’indicadors desenvolupats ínte-

grament en les pròpies empreses, sense seguir cap model extern1. 

El sorgiment d’aquests models que podem denominar autogene-

rats revesteix especial interès puix que és més probable que s’adaptin

millor a la idiosincràsia de l’empresa (ja que han sorgit de la pròpia

iniciativa empresarial), reduint l’esforç de canvi organitzatiu i per tant

les possibilitats de rebot. A més, els possibles efectes positius del seu

ús posarien de manifest la validesa de les idees que han donat suport al

desenvolupament dels models normatius, independentment de la con-

figuració final del model. És a dir, es confirmaria la validesa de la filo-

sofia o de l’essència continguda en els models, amb la qual cosa la

seva aplicabilitat s’ampliaria en poder manifestar-se en múltiples for-

mes, només complint els requisits per al seu aprofitament, amb la qual

cosa quedaria a l’abast d’empreses de petita dimensió o amb recursos

limitats. 

Per altra banda, en la literatura sobre control de gestió s’ha prestat

una atenció especial a la capacitat dels quadres de comandament de per-

metre un control interactiu (Simons 1995). En aquest sentit, els estudis

de cas que han tractat aquest aspecte semblen confirmar la possibilitat

d’un ús interactiu dels sistemes d’indicadors (Vaivio 1999, Tuomela

2001). D’aquesta manera, els indicadors no financers són utilitzats per a

seguir el progrés de les metes estratègiques (control diagnòstic), però

a més, seria possible utilitzar els sistemes d’indicadors com controls

interactius, sent gestionats personalment pels directius i permetent un

diàleg actiu amb l’empresa sobre oportunitats i amenaces emergents. 

2.2. El model d’Otley (1999) per a l’estudi dels sistemes

de mesura del rendiment

Otley (1999) ha proposat un model que permet considerar els siste-

mes de control de gestió tant des d’un punt de vista acadèmic com pràc-

tic. En aquest marc, partint dels objectius estratègics es contemplen cinc

aspectes dels sistemes de mesura del rendiment per arribar a una visió

exhaustiva d’aquests: objectius, estratègies i la seva mesura, retroali-

mentació, incentius, i metes. Aquests cinc aspectes els representa en

forma de preguntes. No es tracta d’un marc prescriptiu, però proporcio-
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na una estructura per examinar la pràctica existent de manera holística.

Les preguntes proposades del marc revisat queden reflectides en la tau-

la 1. El gràfic 1 ofereix una visió de les relacions entre les qüestions del

model. 

L’aplicació d’aquest model al disseny i ús d’un sistema d’indica-

dors desenvolupat íntegrament per l’equip directiu d’una empresa per-

metrà una anàlisi ordenada i, en certa mesura, exhaustiva de la seva

configuració. 
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Qüestions del model Explicació

A. Quins són els objectius clau per a

l’èxit futur de l’empresa, i com serà

avaluat l’assoliment de cadascun

dels objectius?

Té a veure amb la definició dels objec-

tius i la mesura del seu assoliment, no

només financerament, sinó també en

termes d’arribar a les aspiracions dels

agents involucrats en l’empresa. 

B. Quines estratègies i plans ha adoptat

l’empresa i quins són els processos i

activitats que requerirà la seva im-

plantació? Com es valora i mesura

l’acompliment en aquestes activi-

tats? 

Relacionada amb la formació i imple-

mentació de l’estratègia. Representa la

codificació dels mitjans pels quals s’in-

tentarà arribar als objectius proposats. 

C. A quin nivell de rendiment necessita

arribar l’empresa en cadascuna de

les àrees definides en les dues qües-

tions anteriors, i com es fixen les

metes de rendiment per a aquestes? 

Reflecteix l’èmfasi en pràctiques l’ob-

jectiu de les quals és augmentar l’asso-

liment de metes i reduir el consum de

recursos, com el benchmarking, millora

contínua, target-costing, etcètera.

D. Quines recompenses obtindran els

directius (i altres empleats) arribant

a aquestes metes (o, al revés, quines

penalitzacions sofriran si no arriben

a assolir-les? 

Connecta els camps de la mesura del

rendiment organitzatiu i de la gestió de

recursos humans. Aquesta connexió és

necessària per evitar el problema de la

recerca de resultats a curt termini. 

E. Quins fluxos d’informació (feedback

i feed-forward) són necessaris per

permetre a l’organització aprendre

de la seva experiència i adaptar el

seu comportament actual en funció

d’aquesta experiència? 

Aquesta qüestió ha estat considerada

per especialistes en sistemes de gestió

de la informació (MIS) i en sistemes de

control de gestió (MCS), i s’ha arribat a

la conclusió que és necessari un millor

vincle amb l’aprenentatge organitzatiu. 

Taula 1. Les preguntes del model Otley (1999). Elaboració pròpia.



2.3. Metodologia 

En el treball empíric que es desenvolupa a continuació s’ha optat

per la utilització de l’estudi de casos com a estratègia d’investigació per

descriure i observar la realitat, així com per donar suport a la interpreta-

ció de les evidències obtingudes. Per a la selecció del cas es va partir del

coneixement del sector de fabricació de rajoles i revestiments ceràmics

generat a través de la realització d’estudis anteriors. Es va triar una em-

presa que havia desenvolupat un sistema d’indicadors, i a més ho utilit-

zava activament en la gestió de cadascuna de les seves àrees. 

El contacte establert en els anteriors projectes va facilitar tant l’ac-

cés com la col·laboració de l’empresa triada. A més, ha de ressaltar-se el

clima de confiança que es creava i que va contribuir a comentar els més

variats aspectes interns. 

Les tècniques usades per extreure la informació que ha servit de

base per a l’elaboració del present treball han estat: 
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Gràfic 1. Representació gràfica del model d’Otley (1999). Elaboració pròpia.
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• Examen de tota la documentació que l’empresa ha posat a la nos-

tra disposició (informació sobre el sector, manuals de procedi-

ments, informes interns), a part dels comptes anuals i altres infor-

macions sobre l’empresa aconseguides per altres mitjans. 

• Entrevistes semiestructurades a diversos nivells, seguint un pro-

grama de preguntes elaborat després d’una intensa revisió de la li-

teratura en camps com ara control de gestió, mesura del rendiment

i canvi comptable, encara que gradualment van anar donant pas a

noves perspectives introduïdes pels entrevistats. Excepte les xer-

rades informals, totes les entrevistes han estat enregistrades i pos-

teriorment transcrites. Una primera redacció del cas ha estat reme-

sa al gerent, al director financer i a un membre de la cúpula

directiva per a la seva revisió i aprovació. 

• Finalment, no menys important, l’observació directa, visites a

plantes de fabricació, xerrades informals amb diferents agents de

l’empresa, observacions personals dels directius, impressions dels

llocs de treball, etcètera, amb la intenció de contrastar i completar

la informació obtinguda, conèixer el funcionament de l’empresa, la

seva cultura organitzativa, etcètera.

En concret, en l’empresa estudiada, que serà denominada EAE S.L.

(nom fictici), es va tenir accés a set persones amb diferents càrrecs i res-

ponsabilitats: gerent, director financer, director de logística, director de

producció, controller, cap d’expedicions i cap de qualitat de producte.

Les entrevistes, que van tenir lloc en els despatxos i dependències de la

mateixa empresa entre octubre de 2000 i juliol de 2001, es van desenvo-

lupar en vint-i-tres sessions amb una durada total de 28 hores.

3 . El cas 

3.1. L'empresa i la implantació del sistema d'indicadors

3.1.1. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA

L’empresa EAE es dedica a la fabricació de rajoles decoratives. Es

troba situada al districte industrial de la ceràmica de Castelló. EAE té

prop de 800 empleats i va facturar al 2000 per sobre dels 42 milions d’eu-

ros, i en els últims cinc anys ha tingut un creixement mitjà del 36%. 
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Entre els objectius estratègics més importants que es persegueixen

en l’activitat de l’empresa hi ha: 

• Els que tenen relació amb aspectes productius, com l’eficiència,

basada en la reducció de temps i la flexibilitat de la producció. 

• La reducció dels costos. 

• Millorar contínuament la qualitat i oferir un bon servei als clients. 

• Els que tenen a veure amb la innovació (tant en processos com en

productes, sent més important la segona) i amb la fabricació de

productes exclusius per als seus clients. 

L’organigrama d’EAE ve definit per les següents àrees i departaments: 

• PRODUCCIÓ. És l’àrea funcional més gran en nombre d’empleats. 

• COMERCIAL. De comercial depèn el departament de disseny. 

• LOGÍSTICA. És una àrea que se situa entre les dues anteriors, i s’en-

carrega que existeixi una perfecta coordinació entre ambdues. De

logística depenen els departaments de compres, industrial i expe-

dicions. 

• RECURSOS HUMANS. Responsables de la gestió de nòmines, trami-

tació de contractacions, selecció de personal, gestió de riscos labo-

rals, etcètera. 

• COMPTABILITAT I CONTROL DE GESTIÓ. Reuneix les funcions de

comptabilitat financera i control de gestió. Té les següents subsec-

cions: tresoreria, comptabilitat (financera) i control de gestió. 

• DEPARTAMENT DE QUALITAT. Bàsicament centrat en la qualitat de

la producció. Depèn de gerència. 

3.1.2. LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA D’INDICADORS D’EAE

La implantació del sistema d’indicadors sorgeix de forma pràctica-

ment espontània a partir d’una proposta del gerent que va ser immedia-

tament acceptada i compartida pels directius. 

Cada directiu, comptant amb alguns suggeriments del gerent, que-

dava encarregat d’identificar i proposar mesures dels processos clau

que tenien lloc en la seva àrea. Aquests indicadors són els que havien de

configurar els quadres de comandament de cada directiu. Els primers

indicadors es van presentar a les juntes directives al llarg d’octubre i no-
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vembre de 2000, i va generar les explicacions pertinents sobre el seu

significat i importància. Les intervencions dels directius van conduir a

petites modificacions o ajustaments en alguns indicadors, però bàsica-

ment hi va haver un acord tàcit sobre les variables a mesurar. 

Actualment cada directiu elabora i presenta en les reunions setma-

nals un quadre de comandament que recull aquelles variables de la seva

àrea que es consideren essencials per a l’èxit de l’estratègia de l’empre-

sa. Cada àrea presenta els seus indicadors en un format propi, d’acord

amb el tipus d’informació que aporta. A continuació es presenta la taula

2 amb alguns exemples d’informació continguda en els quadres de co-

mandament setmanals2:
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Taula 2. Exemples d’indicadors del sistema de quadres de comandament
d’EAE. Elaboració pròpia.

1. El percentatge de producte vàlid, un cop separades les minves.

Área funcional Exemples d’indicadors

Fabricació (per a cadascuna de

les seccions de producció)

Quantitat produïda; repartiment del temps de

fabricació entre: temps de canvis, temps

d’operació, temps d’averies; els temps per

m2, mides bones1, evolució de les peces

defectuoses i de la productivitat per persona,

etcètera.

Logística. Els

indicadors es

divideixen en

seccions que es

corresponen amb

departaments

Oficina 

tècnica

Productes donats d’alta, bases noves, 

models anul·lats.

Planificació Avançaments i retards en la producció de 

comandes.

Expedicions Quantitat de producte expedit, variació de

producte acabat i intermedi.

Personal Altes i baixes de personal en cada àrea, 

absentisme, hores extra.

Màrketing Disseny Esbossos realitzats, modificacions en esbossos,

models tractats, nombre de proves, etcètera.

Vendes Seguiment de diferentes dimensions 

de vendes.



3.1.3. LES CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA D’INDICADORS

A continuació es resumeixen els aspectes o característiques més re-

llevants del sistema de quadres de comandament d’EAE:

• Els indicadors utilitzats en els quadres de comandament no tenen

metes fixades. Però sí que tenen valors de referència, alguns im-

plícits altres explícits, que els permeten interpretar els resultats

obtinguts per a qualsevol indicador. 

• Una de les característiques més destacables dels indicadors contin-

guts en el sistema d’indicadors d’EAE és que reflecteixen les inter-

accions que es donen entre els diferents departaments. Per això, al-

guns dels indicadors que es presenten en el quadre de comandament

d’una àrea responen a actuacions que no corresponen a un departa-

ment d’aquesta àrea, sinó a departaments d’altres àrees. 

• El departament de control de gestió no intervé directament en l’e-

lecció, disseny, càlcul i seguiment dels indicadors utilitzats per

part dels directius. Des d’aquest departament es considera que són

uns instruments propis de la gestió de cadascuna de les àrees, per

la qual cosa la seva elaboració correspondria a aquestes àrees. En

paraules del controller: 

«[els directius] no poden estar pendents que un altre departa-

ment els generi la informació, són ells mateixos que volen saber

com va el seu».

• A pesar de no existir una formalització de l’estratègia, aquesta és

coneguda i està present en l’actuació de tots els directius, a causa

del contacte directe amb el gerent i als debats plantejats en les jun-

tes directives. Per això, tot i no haver iniciat el procés d’implanta-

ció dels quadres de comandament amb un diàleg estratègic que

permeti identificar i clarificar els objectius que mereixen ser se-

guits, els indicadors, encara tenint una orientació cap a processos

operatius, reflecteixen clarament l’estratègia de l’empresa3.

«Se suposa que si l’empresa té una estratègia i vol anar en una

direcció, tens una sèrie d’indicadors setmanals, que són operatius,

però has d’intentar que tots vagin en aquesta direcció.» (entrevista

director de logística)
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• S’ha vist com el sistema de EAE no ha estat desenvolupat seguint

cap patró normatiu, encara que no es dissimula la inspiració pro-

porcionada per la literatura sobre el BSC. Encara així, les simili-

tuds formals amb el concepte del BSC són mínimes, i es limiten a

la idea d’utilitzar informes amb un nombre reduït i equilibrat d’in-

dicadors per gestionar els processos estratègicament essencials

(McCunn 1998). 

3.1.4. EL RESULTAT

Després de la incorporació a les reunions setmanals dels paràmetres

del quadre de comandament, la durada d’aquestes sol allargar-se des de

les dues hores previstes fins a quatre hores o més, és a dir, ocupen tota la

tarda. La presentació de les dades pot dur prop d’una hora. La resta del

temps s’empra comentant i analitzant aquestes dades: 

«El quadre de comandament és l’excusa per discutir la realitat

de l’empresa i veure quines mesures podem prendre. No és un ob-

jectiu, és un mitjà.» (entrevista gerent)

Això permet anàlisis completes, ja que es realitzen des dels punts de

vista de totes les funcions de l’empresa. En cada assumpte tractat hi

haurà directors que estiguin implicats directament, uns altres que es

vegin afectats pels resultats obtinguts, i altres que simplement poden

aportar la seva visió o les seves idees. En qualsevol cas, després de les

discussions tots els directors entenen millor el funcionament dels pro-

cessos que han estat tractats, i així aconsegueixen que tots tinguin punts

de vista multidisciplinaris. Això és considerat de gran importància do-

nades les múltiples interrelacions entre les diferents àrees. A continua-

ció, a la taula 3, es presenten alguns exemples de les possibilitats d’ús

dels indicadors.

Els comentaris generats de l’anàlisi dels indicadors poden haver-se

exposat prèviament entre les parts implicades, però a les reunions periò-

diques també es tracten aquests assumptes perquè tots els directius si-

guin partícips de les problemàtiques que sorgeixen en l’activitat empre-

sarial. 
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3.2. Anàlisi del cas. Conseqüències de la implantació

del sistema d'indicadors a EAE

3.2.1. ELS USOS DEL SISTEMA D’INDICADORS A EAE 

En les juntes setmanals s’identifiquen i analitzen les causes i les con-

seqüències dels resultats obtinguts, però el que és més important, es

plantegen i discuteixen actuacions o mecanismes correctors perquè la si-

tuació s’inverteixi, si és una tendència, o no es repeteixi, si es tracta d’un

fet excepcional. Així, serà el valor setmanal obtingut per l’indicador el

que, si escau, durà a desencadenar accions de resposta, o almenys, un se-
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Indicador Exemple d’ús

«Temps morts» Permet apreciar el temps dedicat en les línies a

ajustaments, canvis de format, etcètera. Aquesta

dada s’analitza i es proposen alternatives per

reduir-los. Els principals departaments implicats

són: producció, planificació, comercial i logís-

tica.

«Devolucions sobre vendes» Hi ha diferents informes que reflecteixen la qua-

litat que s’obté, però té una importància especial

un indicador que representa el percentatge de les

devolucions sobre les vendes del mes. En aquest

sentit, existeix un procés de feedback on el de-

partament de qualitat informa a fabricació i

aquests a laboratori perquè es puguin resoldre

tots els problemes detectats.

«Número d’esbossos» Des del departament de disseny es valorarà si es

tracta d’una quantitat elevada o reduïda de dis-

senys, en funció de la seva capacitat de treball.

El director de producció comentarà la viabilitat

dels dissenys. El director de logística pot sugge-

rir que els nous esbossos aprofitin determinats

processos comuns. Finalment, el director finan-

cer ha d’avaluar si elaborar tal quantitat de dis-

senys és rendible o no per a l’empresa. 

Taula 3. Exemples d’ús dels indicadors a EAE. Elaboració pròpia.



guiment més proper. Els indicadors manquen de metes explícites, però

en tots els casos és conegut el sentit més convenient per a l’empresa. 

D’acord amb aquesta funció, els indicadors contribueixen a: 

• Conèixer de forma contínua els nivells de rendiment arribats en

aquells processos considerats clau per a la bona marxa de l’em-

presa.

• Visualitzar els aspectes problemàtics, ineficients o simplement

millorables.

• Actuar de forma immediata si les dades reflecteixen situacions

anòmales.

• Millorar els processos en el cas que aquests no arribin als seus ren-

diments esperats.

• Mesurar els resultats de les accions preses.

• Avaluar la gestió de cadascun dels directius4. 

• Augmentar la coordinació entre els directius.

• Ajudar a identificar les relacions entre els resultats dels processos,

avaluats en termes dels objectius de l’empresa.

• Ajudar en la solució de problemes puntuals. 

Aquest ús té lloc tant en les reunions directives, amb la presentació

i anàlisi dels valors setmanals dels indicadors, com dintre de cadascuna

de les àrees, on els indicadors són utilitzats com a instruments de gestió

i de control de l’activitat dels processos més rellevants dels diferents de-

partaments. 

L’ús dels indicadors a EAE posa de manifest l’existència de diferèn-

cies respecte a altres estudis com el de Dixon et al. (1990) o Euske et al.

(1993). En aquests treballs els indicadors no financers tenen una major

importància a nivells baixos de l’organització (a EAE són utilitzats per

l’alta direcció, i per contagi, pels comandaments intermedis). Una possi-

ble explicació d’aquesta contradicció estaria en els pocs nivells directius

i la proximitat de l’alta direcció amb les qüestions operatives i el dia a dia. 

A més, encara reconeixent la primacia de la recerca de la maximit-

zació del rendiment financer, són els indicadors no financers els que

acaparen la major atenció per ser considerats antecedents lògics (i fins i

tot causals) d’aquell. 

«Les variables financeres són el fruit dels valors obtinguts

prèviament pels indicadors.» (entrevista director de logística) 
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Per altra banda, els indicadors de gestió són un instrument que s’ha

tornat imprescindible per valorar la marxa d’EAE i guiar el seu rumb.

Sobretot en un entorn dinàmic com el que l’afecta. Hi ha molts aspectes

que canvien contínuament, com la complexitat dels productes, que cada

vegada requereixen dissenys més sofisticats i tecnologies més avança-

des per fabricar-los, o els gustos dels clients, que sol·liciten cada vegada

més esbossos per triar els models. 

Aquestes circumstàncies han dut EAE a utilitzar el sistema d’indi-

cadors com una eina d’anàlisi, generadora de debats i discussions, és a

dir, com una màquina d’aprenentatge (Burchell et al. 1980), i no com un

receptari que de forma automàtica proposi les accions a prendre en fun-

ció dels valors obtinguts en els indicadors (màquina de respostes). 

«[El nostre quadre de comandament], més que una espècie

d’automatisme on en funció del valor fas unes accions concretes

(si el valor és tal fas això, si el valor és qual fas allò altre), jo crec

que és bo en la mesura que t’ajuda que totes les setmanes facis

balanç de quina és la situació que estàs travessant, per on vas...

Més per la línia de la reflexió, que com receptari.» (entrevista ge-

rent)

Per altra banda, s’han obtingut evidències que la creació i ús d’al-

guns indicadors han dut a qüestionar i a modificar aspectes estratègics

clau d’EAE, com la seva política comercial o les estratègies de produc-

ció. En aquesta empresa les polítiques i actuacions de l’àrea comercial i

productiva han d’estar perfectament coordinades amb altres àrees com

logística i finances. En aquests casos s’intenta que l’autonomia directi-

va no es vegi menyscabada i per això es promou un diàleg constructiu.

De manera que no es ressenteixin les relacions i s’estimuli l’eficiència,

i, sobretot, la recerca d’oportunitats de millora a qualsevol nivell de

l’empresa. 

En aquest sentit, les qüestions tretes a la llum pels indicadors i les

discussions generades a partir d’aquests han dut a alterar comportaments

arrelats en gairebé totes les àrees. En realitat els canvis a tots els nivells

de l’empresa han estat i estan sent continus. I, encara que no tots poden

ser atribuïts als indicadors (altres factors importants són la implantació

d’un ERP5, el nou sistema de costos o l’entrada de nous directius),

aquests han contribuït, com reconeix el gerent, que l’equip directiu es

plantegi noves maneres de pensar quines accions poden escometre per
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fer més rendible l’empresa. Els indicadors complirien així un dels requi-

sits del control interactiu: ser útils per a la identificació d’incerteses es-

tratègiques (Simons 1995). 

Així mateix, els indicadors serveixen per possibilitar una comuni-

cació més fluida amb els subordinats6. Així, la comunicació tant dels in-

dicadors (aspectes a mesurar), com dels valors obtinguts, serveix per es-

tablir un diàleg que permet adaptar les actuacions operatives a les

necessitats estratègiques manifestades pels indicadors. És a dir, la visi-

bilitat que proporcionen els indicadors modifiquen pautes de conducta i

processos de treball dels directius intermedis per orientar-los a millorar

els resultats que són mesurats pels indicadors. Aquesta situació es mate-

rialitza en reunions dels directius (1) abans de la junta setmanal, amb els

responsables dels departaments per comentar els resultats de l’actuació

mentre es calculen els indicadors, (2) després de les informacions obtin-

gudes de la junta, amb aquells comandaments intermedis sobre els quals

recaurà la responsabilitat d’escometre accions de millora. 

Un altre punt destacable és que l’ús dels indicadors ha donat a al-

guns comandaments intermedis una autonomia de la qual abans no dis-

posaven. En l’actualitat, amb els indicadors (juntament amb altres fac-

tors, com un estil de gestió participatiu), els comandaments intermedis

tenen les claus dels aspectes relacionats amb els seus departaments que te-

nen un seguiment més proper per part de l’alta direcció. D’aquesta ma-

nera coneixen tant les causes com les conseqüències de la informació

que preparen, i això els permet prendre decisions en aquest sentit, aug-

mentant d’aquesta manera la seva autonomia7. En paraules del director

de producció: 

«Aquesta informació serveix perquè cada encarregat o cap es

faci responsable de la seva activitat i vegi si va bé o va malament.»

La contrapartida a aquesta situació podria estar en un major control

dels directius sobre els comandaments intermedis, o una major visibili-

tat de la seva gestió, que provoquessin resistències. No es té constància

que això passi, i les raons ofertes per part dels comandaments interme-

dis coincideixen amb les donades pels directius. Bàsicament es tracta

que els indicadors són considerats com un mecanisme de gestió positiu,

no repressor, ni fiscalitzador, que, encara que fa més evidents els resul-

tats de la gestió, també permet una actuació més enfocada cap als objec-

tius estratègics de l’empresa. 
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3.2.2. APLICACIÓ DEL MODEL D’OTLEY (1999) 

L’anàlisi del sistema d’indicadors comença amb l’aplicació del mo-

del proposat per Otley (1999), amb el qual és possible revisar els siste-

mes de mesura del rendiment a partir de l’anàlisi de cinc aspectes cen-

trals:

A. Determinació dels objectius

Segons la literatura normativa, la implantació d’un sistema d’indi-

cadors requereix una fase inicial de diàleg estratègic. A EAE la deter-

minació dels objectius no ha estat un procés explícit, sinó que ha tin-

gut lloc a través de l’elecció dels indicadors. Encara que en aquesta

empresa el diàleg estratègic té lloc de forma indirecta per la proximitat

i el contacte dels directius amb el gerent, la falta de clarificació, for-

malització i explicitació dels objectius estratègics impedeix una visió

plenament compartida i una actuació coordinada cap a la seva conse-

cució.

Per altra banda no cal oblidar que l’objectiu últim d’EAE en el mo-

ment del desenvolupament del sistema d’indicadors era millorar la seva

rendibilitat. Per tant, s’espera que els objectius reflectits en l’elecció

dels indicadors mostrin una estreta relació amb la consecució de resul-

tats financers. Això pot haver dut a un cert abandó d’altres objectius de

grups amb interessos en l’empresa, en contra del que es considera apro-

piat per part dels sistemes d’indicadors (Ax i Bjørnenak 2000, Otley

1999).

B. Estratègia

La definició de l’estratègia a EAE no ha derivat d’un procés formal

de planificació estratègica, sinó que ha estat exposada pel gerent i deba-

tuda pels directius al llarg de les reunions gerencials. És per això que re-

sulta difícil definir exactament l’estratègia d’EAE. Aquest coneixement

tàcit i informal de l’estratègia desitjada (Mintzberg 1978) és el que ha

guiat l’elecció i el disseny dels indicadors. De fet, implícitament el con-

junt d’indicadors reflectiria aquells processos el progrés dels quals de-

terminarà l’èxit de l’estratègia. 

Però, relacionat amb aquest punt, la falta d’un mapa estratègic que

estableixi relacions (preferiblement de causa-efecte, però també poden

ser simplement lògiques) entre els objectius estratègics, pot dur a qües-

tionar la rellevància dels indicadors triats pels directius. És a dir, no es
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compta amb un model capaç de determinar si els indicadors utilitzats

són els correctes, o si mesuren allò que és estrictament necessari, o si es

deixen importants aspectes per mesurar. 

Per altra banda, l’ús donat al sistema d’indicadors ha dut a identifi-

car aquells aspectes que s’han convertit en rellevants estratègicament i

que donaran lloc a l’estratègia emergent (Mintzberg 1978). 

C. Metes

Encara que tots els departaments tenen objectius consensuats amb

la gerència, que guien la seva actuació cap a l’interès general de l’em-

presa, no s’han establert metes per als indicadors dissenyats, les metes

vénen implícites en dues possibles formes: 

• Els indicadors es conceben com a instruments de seguiment de

l’acompliment que han de tendir cap a una millora contínua dels

processos que mesuren. Per tant, si, per exemple, s’estan mesurant

defectes, la meta seria zero. 

• Les metes queden recollides en els objectius del departament, per

la qual cosa els indicadors han d’acostar-se als objectius fixats. 

No obstant això, en ambdós casos la inexistència de metes quantifi-

cades per a cada indicador pot limitar l’ús dels indicadors com a palan-

ques d’acció, a més de no afavorir la motivació. 

Tot i els avantatges reconeguts en la literatura de control de gestió

pel que fa a l’establiment de metes, i els consegüents desavantatges que

suposa no complir aquest requisit, la recerca de diàleg, reflexió i apre-

nentatge duen EAE a preferir aquest sistema. La cultura gerencial de

l’empresa evita els automatismes i determinismes que derivarien d’ha-

ver «sobrepassat un límit» o «no haver arribat a una quantitat». És a dir,

en comptes de buscar respostes o accions automàtiques davant qualse-

vol resultat, el seu estil de gestió els duu a discutir i debatre cadascun

dels resultats, en vista de les circumstàncies puntuals que envolten a

cada moment els processos que mesuren. 

D. Recompenses

La importància dels sistemes de recompenses per a l’èxit dels qua-

dres de comandament és destacada per Otley (1999). Aquest autor afir-

ma que un sistema de recompenses mal dissenyat (per exemple, incen-

tius basats en assoliments pressupostaris en empreses on hi ha implantat
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un quadre de comandament) poden dur a neutralitzar l’efectivitat del

quadre de comandament. 

No obstant això, segons Tuomela (2001) l’èmfasi en l’aprenentatge

col·lectiu dels aspectes estratègics redueix la necessitat d’establir estre-

tes connexions entre les mesures de rendiment i els sistemes d’incen-

tius. En el cas concret d’EAE, a més, la no existència de metes quantifi-

cades per als indicadors impossibilita l’establiment d’un sistema de

recompenses econòmiques derivades dels indicadors. És aquest un as-

pecte que no ha estat tractat internament a EAE i la implantació del qual

podria tenir efectes beneficiosos en la motivació dels directius i per ex-

tensió de la resta de responsables i empleats. 

Per altra banda, en l’actualitat la inexistència de recompenses sem-

bla no afectar la motivació dels directius, potser per la novetat de la in-

novació. La veritat és que tots els directius se senten plenament involu-

crats en la marxa d’EAE, i el fet que el sistema d’indicadors sigui una

creació compartida, així com que els resultats són debatuts intensament,

comporta generalment la suficient motivació per intentar millorar cada

setmana els indicadors. 

E. Retroalimentació

La retroalimentació generada pel sistema d’indicadors d’EAE té un

triple vessant, i porta a complir els requisits dels sistemes de control

interactiu de Simons (1995): 

• La divulgació dels resultats dels indicadors i les consegüents dis-

cussions en el si de les reunions setmanals suposa un flux d’infor-

mació horitzontal que deriva en aprenentatge organitzatiu. 

• La preparació dels indicadors per part de cada directiu amb la

col·laboració dels responsables dels departaments que conformen

cada àrea aconsegueix enfocar els esforços dels esmentats respon-

sables sobre aquestes variables. Aquestes reunions prèvies també

fomenten el diàleg i la comunicació vertical. 

• Finalment, després de les reunions setmanals, i derivades dels de-

bats, es proposen accions, que poden implicar empleats o respon-

sables de diferents departaments. Amb això es produeix una inter-

acció lateral. 
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4 . Conclusions 

L’aplicació del model d’Otley (1999) al sistema d’indicadors uti-

litzat a EAE presenta un sistema de mesura del rendiment amb algu-

nes manques com: no s’han concretat i explicitat els objectius estratè-

gics, no s’han establert metes de rendiment i no s’ha creat un sistema de

recompenses. Aquestes mancances poden ser explicades i en alguns ca-

sos compensades amb altres trets de l’organització i del sistema de con-

trol (freqüents reunions, to obert, dialogant i participatiu, contacte direc-

te i continu entre els directius, etcètera), que porten al fet que els objectius

estratègics siguin coneguts i compartits per tots els directius. 

També la falta de metes i plans pot ser explicada seguint Simons

(2000), que afirma que fins i tot en absència de plans i metes formals,

els directius que utilitzen sistemes de control interactivament poden

donar consistència i orientació al procés estratègic. Finalment, la in-

existència de recompenses basades en els indicadors no financers té

una doble explicació: d’una banda la novetat de la implantació, i per

una altra el fet que l’elevat grau de participació en el seu desenvolupa-

ment ha fomentat un clar compromís per part dels directius. S’ha pogut

apreciar com, a part de seguir les pautes i recomanacions per al disseny

i implantació dels sistemes d’indicadors oferts per la literatura o les

consultores, existeix la possibilitat de generar internament un sistema

de mesura i gestió del rendiment organitzatiu. Encara que en el cas es-

tudiat pot detectar-se una lleugera inspiració dels treballs de Kaplan i

Norton, l’aplicació de la filosofia del BSC és tan lliure que resulta difí-

cil establir comparances. 

A EAE el procés de disseny i implantació va ser relativament ràpid

(va durar aproximadament un mes), però ha resultat ser efectiu. Entre

els factors explicatius d’aquesta situació es troba una cultura definida

pel compromís dels directius amb l’èxit de l’empresa i en una alta parti-

cipació que fomenta la implicació de tots els agents en el projecte. 

Es va tractar d’un procés informal, ja que no es va partir d’una pla-

nificació, ni es va organitzar un equip encarregat de coordinar les tas-

ques de disseny i implementació. Això va motivar que la participació i

implicació de cada directiu fos màxima, ja que a ells els corresponia dis-

senyar els seus quadres de comandament i els indicadors desenvolupats

servirien tant per gestionar l’activitat de la seva àrea com per presentar

els resultats de la seva actuació enfront de l’equip directiu. 

En recaure sobre la junta la decisió final sobre quins indicadors se-
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rien inclosos a cada quadre de comandament, i en ésser tots els seus

membres coneixedors dels processos més rellevants de la resta d’àrees,

es minimitzava la possibilitat que es produís una ocultació d’informa-

ció. Encara sense haver-se produït un diàleg estratègic previ a la se-

lecció i definició dels indicadors, l’estil participatiu i la comunicació 

i delegació promogudes a les juntes aporten coneixement als directius

de l’estratègia del negoci (no formalitzada) i de les diferents estratègies

operatives (no formalitzades).

L’ús donat als indicadors ha produït diferents efectes a EAE, entre

els quals destaquen: (1) el canvi generat en l’estil de direcció de l’em-

presa en el seu conjunt i de cadascuna de les àrees, que ha passat a estar

presidit per un major èmfasi en els factors crítics d’èxit i en la visibilitat

per a tots els membres de l’empresa, (2) la major autonomia dels co-

mandaments intermedis, deguda al coneixement dels factors crítics d’è-

xit, (3) la major coordinació entre les àrees, que permet la reducció d’i-

neficiències, derivada de la comunicació existent entorn dels

indicadors, (4) una clara dilució de poder dels directius, ja que l’àmbit

d’actuació de cadascun és exposat i qüestionat per la resta de directius a

través de l’anàlisi dels indicadors, (5) ha proporcionat un llenguatge

comú a tots els membres de l’empresa, a causa del seu ús i de la impor-

tància que se li atorga no només a les juntes directives, sinó al llarg de

tota la cadena de comandament. 

Així doncs, els indicadors de gestió en EAE no només s’han con-

vertit en un instrument integrat en la gestió i el control de l’empresa,

sinó que han tingut un clar efecte en aspectes organitzatius i culturals

que potencien el seu aprofitament. 

Cal ressaltar que l’elecció, l’elaboració, el manteniment i l’ús dels

indicadors que componen els distints quadres de comandament corres-

ponen a cadascun dels directius funcionals, sense que existeixi inter-

venció per part del departament de control de gestió. Part de la informa-

ció recollida pels directius a EAE sorgeix d’informes de comptabilitat

de gestió però necessiten el recurs a altres fonts que els permeti (1) un

accés més ràpid a la informació, i (2) que aquesta s’adapti millor a les

seves necessitats. 

En el cas estudiat no han estat observats components de crítica o in-

satisfacció cap al departament de control de gestió i en cap cas existeix

la percepció d’estar escometent labors que correspondrien a aquest de-

partament. A pesar que cadascun dels directius pot tenir ple accés a les

dades de qualsevol de les àrees proporcionades pel sistema, en la pràcti-
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ca rares vegades es fa ús d’aquesta possibilitat. Cada directiu té la seva

parcel·la d’informació, que és amb la qual treballa la seva àrea en el dia

a dia, i la resta dels directius esperaran les reunions periòdiques per co-

nèixer aquestes dades. 

Referències bibliogràfiques

AX, C. i BJØRNENAK, T. (2000): «The bundling and diffusion of ma-

nagement accounting innovations. The case of the balanced score-

card in scandinavia», 23 Annual Congress of the European Accoun-

ting Association, Munic.

BURCHELL, S., CLUBB, C., HOPWOOD, A.G., HUGHES, J. y NA-

HAPIET, J. (1980): «The role of accounting in organizations and

society», Accounting, Organizations and Society, 5, pàgs. 5-27.

BUTLER, A., LETZA, S.R. i NEALE, B. (1997): «Linking the Balan-

ced Scorecard to strategy», Long Range Planning. 2, pàgs. 242-

253. 

CONSTANTINIDES, K. i SHANK, J.K. (1994): «Matching accoun-

ting to Strategy: one Mill’s experience», Management Accounting

(US), setembre, pàgs. 32-36. 

DIXON, J.R., NANNI, A.J. i VOLLMANN, T.E. (1990): The new per-

formance challenge: measuring operations for world-class compe-

tition. Homwood, Illinois. Irwin. 

EUSKE, K.L., LEBAS, M.J. i MCNAIR, C.J. (1993): «Performance

management in an international setting», Management Accounting

Research, 4, pàgs. 275-299.

FOSTER, G. i YOUNG, S.M. (1997): «Frontiers of management ac-

counting research», Journal of Management Accounting Research,

9, pàgs. 63-77.

GOLDENBERG, H. i HOFFECKER, J. (1994): «Using the BSC to de-

velop companywide performance measures», Journal of Cost Ma-

nagement, tardor.

ITTNER, C.D. i LARKER, D.F. (1998): «Innovations in performance

measurement: trends and research implications», Journal of Mana-

gement Accounting Research, 10, pàgs. 205-238.

KALD, M. i NILSSON, F. (2000): «Performance measurement at Nor-

dic companies», European Management Journal, l18, 1, pàgs. 113-

127.

Els sistemes d’indicadors no financers com a instrument de mesura... 267



KAPLAN, R.S. i NORTON, D.P. (1997): Cuadro de mando integral

(The Balanced Scorecard), Gestión 2000.

LEBAS, M. (1994): «Managerial accounting in France. Overview of

past tradition and current practive», The European Accounting Re-

view, 3, pàgs. 471-487. 

LYNCH, R.L. i CROSS, K.F. (1995): Measure up! Yardsticks for conti-

nuous improvement, Blackwell Publishers, US. 2ª edició (1a edició

de 1991). 

MALINA, M. A. i SELTO, F. H. (2001): «Communicating and contro-

lling Strategy: An Empirical Study of the effectiveness of the Ba-

lanced Scorecard», Journal of Management Accounting Research,

2001.

McCUNN, P. (1998): «The balanced scorecard... the eleventh com-

mandment», Management accounting (UK), desembre, pàgs. 34-

36.

MINTZBERG, H. (1978): «Patterns in strategy formation», Manage-

ment Science, maig, pàgs. 934-948.

NILSSON, F. i RAPP, B. (1999): «Implementing business unit strate-

gies: the role of management control systems», Scandinavian Jour-

nal of Management, 15, pàgs. 5-88.

OTLEY, D.T. (1999): «Performance management: a framework for

management control systems research», Management Accounting

Research, 10, pàgs. 363-382.

SCHNOEBELEN, S.C., AERNE, D.J. i MILLER, C.G. (1999): «Leve-

raging maintenance through strategic performance measures» (part

1 y 2), Journal of Cost Management, 13, 5, pp. 11-24 i 13, 6, pàgs.

3-11.

SIMONS, R. (1995): Levers of control: how managers use innovative

control systems to drive strategic renewal. Boston, Mass, Harvard

Business School Press. 

SIMONS, R. (2000): Performance measurement and control systems

for implementing strategy: text and cases, Prentice Hall.

SWANSON, Z.L. i GROSS, N.J. (1998): «A comparison of acade-

mics’, practitioners’, and users» perspectives toward the research of

accounting practice», Critical perspectives on accounting, 8, pàgs.

467-485.

TUOMELA, T.S. (2001): «Using BSC as an interactive control tool:

some consequences», 24 Annual Congress of the European Ac-

counting Association, Atenes, Grècia.

268 Miguel Martínez Ramos i José J. Alcarria Jaime



VAIVIO, J. (1999): «Exploring a «non-financial» management accoun-

ting change», Management Accounting Research, 10, pàgs. 409-

437.

Notes

1 Valvio (1999) presenta el desenvolupament i ús d’un sistema

d’indicadors però centrat únicament en la satisfacció del client

dins d’un programa de qualitat total.

2 Per raons de confidencialitat aquesta llista no és exhaustiva.

3 Així, per exemple, la recerca de l’eficiència es manifesta en indi-

cadors com ara: temps improductius, productivitat per persona,

hores extra o variació d’inventaris; l’objectiu de qualitat dóna

lloc a: temps d’avaries, bones mitjanes, motlles i punxons nous,

esbossos realitzats i nombre de proves.

4 Pot manifestar-se tant en els propis indicadors de cada directiu

com en alguns dels de la resta que mesuren aspectes que recauen

sota la seva àrea de responsabilitat.

5 A la fi de 1999 va començar el procés d’implantació de l’ERP

(Enterprise Resource Planning). L’estiu de 2001 la implantació

està pràcticament completa, encara que continua treballant-se so-

bre el sistema per perfeccionar el tractament de la informació. 

6
Aquest aspecte és menys uniforme entre els directius, ja que hi

intervé amb més intensitat l’estil de direcció de cadascun i la

seva pròpia visió (1) de la filosofia de gestió derivada de l’ús

d’indicadors i (2) de la seva utilitat percebuda. 

7 Si bé a EAE no hem trobat evidències que els empleats arribin a

qüestionar les mesures que haurien de ser utilitzades o l’estratè-

gia a seguir, com van detectar en un estudi de cas Nilsson i Rapp

(1999).
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