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Visió global del Programa aXelera
MESURA 16: Programa metropolità d’acceleració del creixement
Principal objectiu

Com són les empreses participants?

aXelera és un programa d’alt
desenvolupament empresarial impulsat
per l’Ajuntament de Barcelona a través
de Barcelona Activa

 30 empreses en total, 15 del sector industrial i
familiar i 15 multisectorials

Consisteix en el desenvolupament i
execució de dos programes
d’acceleració a empreses amb alt
potencial de creixement

 Innovadores en sentit ampli, que incorporen
creativitat a processos i productes, amb un producte
propi escalable o bé amb capacitat d’actuar en un
mercat global
 Facturació anual entre 2,5 M€ i 20 M€ aprox.
 Constituïdes i amb domicili fiscal a l’àrea
metropolitana de Barcelona

Metodologia
Desenvolupament i execució del programa

Kick off

PwC

Pla de
comunicació

Selecció
d’empreses

Definició del pla
de creixement

Implantació i
seguiment

Avaluació de
l’impacte
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Pla de comunicació i selecció d’empreses
Metodologia de
selecció

1
Pla de
comunicació

2
Selecció
d’empreses

Identificació
de l’univers
potencial

Difusió
focalitzada

Elegibilitat i
anàlisi de
potencial

Selecció
acurada

PwC

Descripció

Exemple
il·lustratiu

Univers
d’empreses

• Aproximació a l’univers potencial
d’empreses (>3.500 empreses amb
facturació anual entre 2,5 M€ i 20
M€) i aplicació de criteris sectorials
• Estratègia de difusió i captació
360º: difussió massiva i accions
focalitzades amb la col·laboració
d’stakeholders
• Aplicació de criteris d’oportunitat
de mercat i entrevistes personals
sobre les empreses captades
• Comitè de selecció de les 15 millors
empreses pel Programa 1 i 15
empreses pel programa 2

> 3.500

PwC

Barcelona
Activa

Empreses
tractores i
role models

Empreses
target

Finançament
inversors
business
angels

Escola de
negocis
ESADE

>800

Institucions
públiques

Organitzacions
empresarials

Col·legis
professionals

Markets
opportunities

Finance

Technology Management

Comitè de
selecció

15 + 15

~ 60

~ 40
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Empreses participants
100%

Programa 2

Programa 1

45% Empreses familiars

PwC

Implicació de la propietat i
Direcció General en el programa

Sanitat i
Biotech
1
Comerç i
Serveis
3

Indústria
10

Transport
1

TIC i
Media
7

Industria
1
Turisme
2

Sanitat i
Biotech
2

Comerç i
Serveis
3
4

Empreses participants
45% Empreses familiars

Programa 1

Nombre d’empreses per tram de facturació
Fins a 3 M€
De 3 a 5 M€
De 5 a 7 M€
De 10 a 14 M€

Programa 2

Nombre d’empreses per tram de facturació

PwC

100%

Implicació de la propietat i
Direcció General en el programa

Empreses de perfil tradicional

74% de las empreses tenen més de 3 M€
de facturació

42% de la facturació prové de les
exportacions

Empreses de perfil multisectorial

Fins a 3 M€

54% de les empreses tenen més de 3 M€

De 3 a 5 M€

de facturació

De 5 a 7 M€

40% de las empreses tenen més de 35

D’ 11 a 12 M€

treballadors
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Principals palanques de creixement
Amb el desenvolupament del Programa s’ha detectat que les principals vies de creixement
per les empreses participants són la internacionalització, el desenvolupament
comercial i en el model de negoci.

4.
3.
2.

Estructura i
Organització

Desenvolupament
comercial

Optimització del
model de negoci

1. Internacionalització
PwC

Gestionar el canvi generacional a la
directiva/propietat
Detectar necessitats a l’organització
Optimització del portfoli
Estratègia comercial
Consolidar la cadena de valor
Definir el model de negoci
Impulsar la força comercial
Impulsar l’expansió a nous mercats
(nacionals i internacionals)
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Metodologia de treball i calendari
Mes 1
Llançament

Programa
Axelera

+

Empresa

PwC

PwC

-

Mes 2

+

Mes 4

Estratègia

Enviar info
empresa

Reflexions
sobre la
situació
actual i
possibles vies
de
creixement

Revisió
sector i
empresa Anàlisi
info
Prepar enviada
llançament

Aportació
de
metodolog
ia i suport
en el
procés
d’issue
analysis

-

Mes 3

Mes 5 - 8

Pla d’acció

Gap analysis entre capacitats
actuals i necessàries
Definició del full de ruta

Aportació de metodologia,
seguiment, gestió del procés de
planificació estratègica i
coordinació d’equips

Implantació
pla de
creixement

Seguiment
en la
implantació
Ús d’eines
per
accelerar
procés

Aspectes claus



L’empresa lidera
la definició del
pla de creixement



PwC ofereix
metodologia i
assessorament en
els aspectes
necessaris
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Detall de la metodologia de treball
1

Plantejament
del repte
(pregunta
inicial)

2

3

Desglossament
de les diferents
qüestions

4
Plantejament
d’hipòtesis

Anàlisi d’aspectes clau

Sub-qüestió

Decisió de la línia de
creixement a seguir
Workshop
d’estratègia

5

Definició,
elaboració i
conclusions
dels anàlisis

Decisió de l’estrtaègia

6

Definició del
full de ruta /
Pla d’acció

7
Implantació
del pla d’acció

Pla d’acció i implementació

Hipòtesis
Hipòtesis

Qüestió

Sub-qüestió
Sub-qüestió

Pregunta
inicial

Qüestió

Hipòtesis

Decisió de la línia de
creixement a seguir

Sub-qüestió

(...)
Qüestió

Iteracions

Internacionalització

PwC

Model de
negoci

Estratègia
comercial

Cadena de
valor

Finançament

Canvi
generacional
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Indicadors d’activitat i d’impacte
Activitat Programa aXelera

281

reunions
realitzades

143

hores de
treball per empresa
en promig

30

plans
d’acció

3

empreses en
Fòrum d’inversió
internacional

Impacte 2014-2016
∆ Facturació 70 M€

∆ EBIDTA 9 M€

70 – 91
contractacions

24 nous mercats
E.A.U.
Mèxic
Xile
Perú

PwC

Colòmbia
Alemanya
Polònia
Rep.Txeca

Regne Unit
Korea
Ucraïna
…

3 adquisicions
de companyies
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Programa aXelera 2013/2014

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de
interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo
actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico
asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de
carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en
el mismo y, en la medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers Asesores de
Negocios, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación,
responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u
omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o
respecto de cualquier decisión fundada en la misma.
© 2015 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos
reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L, firma
miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente.

