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RESUM 

 

Aquest cas tracta sobre una empresa que decideix traslladar 
una de les seves filials a un altre país per aconseguir un lideratge 
competitiu basat en la reducció de costos. És una estratègia que té 
importants implicacions. Pot tenir grans avantatges, però també in- 
convenients que cal analitzar en profunditat abans de prendre la de- 
cisió de deslocalitzar. El cas permet comprovar que en funció del sis- 
tema de costos utilitzat la informació disponible per a la presa de 
decisions pot canviar sensiblement. 

Classificació JEL: G30, M41 

 
PARAULES CLAU 

 

Deslocalització, avantatge competitiu, reducció de costos 

 
ABSTRACT 

 

This case deals about a company that decides to move one of its 
subsidiaries to another country to achieve competitive leadership ba- 
sed on cost reduction. It is a strategy that has important implications. It 
can have great advantages, but also inconveniences that you need to 
analyze in depth before making the decision to relocate. 

The case allows to verify that depending on the cost system used, 
the information available for decision making can change significantly. 
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Presentació 
 

Un dels atributs més rellevants de les empreses amb èxit és l’avantatge 
competitiu: es tracta d’una o diverses característiques d’una empresa que li 

permeten diferenciar positivament els seus productes dels de la resta dels com- 
petidors del mercat. Les principals estratègies per aconseguir l’avantatge com- 
petitiu són la reducció de costos i la diferenciació del producte (Porter, 1985). 

Ambdues tàctiques permeten mostrar al client un producte més atractiu 
que el que ofereixen els competidors, ja sigui perquè obtenen la possibilitat 
de comprar-lo a un preu menor o perquè el producte és totalment diferent de 
la resta de les opcions disponibles en el mercat. 

Així doncs, per a una empresa industrial, el principal repte de l’obten- 
ció d’un avantatge competitiu basat en la reducció de costos és minimitzar al 
màxim els costos de producció per poder vendre un producte de la mateixa o 
millor qualitat que els seus competidors, però a un preu molt més atractiu. 
D’aquesta manera, la companyia crearà un valor afegit per al seu client i les 
seves vendes augmentaran significativament. Alguns dels costos que es po- 
den reduir per aconseguir un avantatge competitiu són els següents: el cost 
de matèries primeres, els costos de personal i els costos de les instal·lacions 
de fabricació. 

Una de les tècniques que les empreses utilitzen per optimitzar els seus 
costos és la deslocalització (Maskell et al., 2007). Aquest mètode, també 
conegut com a offshoring, consisteix a traslladar els processos operatius 
d’una companyia amb l’objectiu d’aconseguir minimitzar costos com els de 
mà d’obra, per exemple. Un dels casos més comuns de deslocalització és el 
trasllat de la producció d’una empresa industrial a un país menys desenvolu- 
pat, aprofitant que sovint en aquests països la mà d’obra és relativament més 
assequible, entre d’altres. En canvi, determinats costos, com els logístics, 

per exemple, poden incrementar-se. 
A continuació, s’exposa el cas d’una empresa que es va plantejar la 

deslocalització amb l’objectiu de reduir costos. Per això, va desplaçar una 
de les seves fàbriques al Marroc. 
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En aquest cas es compararà la informació que proporciona un sistema 
de càlcul de costos tradicionals amb el sistema de costos ABC (Activity-Ba- 
sed Costing). Aquest sistema de costos es basa en la identificació d’activi- 
tats concretes i l’assignació del cost corresponent a cada producte en funció 
dels recursos que consumeix cada activitat (Kaplan i Cooper, 1991). En 
aquest cas es mostrarà la utilitat del sistema de costos ABC per analitzar en 
profunditat la viabilitat de decisions, com la deslocalització de la fabricació. 

 
 

Textil Spark, SA (A) 
 

Aquest és un cas basat en una empresa real, el nom de la qual s’ha can- 
viat per raons de confidencialitat. 

Textil Spark, SA, és un holding amb seu a Barcelona que agrupa diver- 
ses empreses dedicades a la fabricació i la comercialització de productes 
tèxtils. L’empresa va ser fundada fa setanta anys. Actualment, té disset fà- 
briques repartides per tot el país. Per fer front a la necessitat de reduir costos, 
l’empresa està avaluant la possibilitat de fabricar al Marroc la línia de pro- 
ductes de banyadors femenins que actualment produeix a la fàbrica de Ma- 
taró, per tal d’aprofitar-se del reduït cost de la mà d’obra d’aquell país. 

 
 

La fàbrica de Mataró 
 

La fàbrica de Mataró, que actualment està especialitzada en la produc- 
ció de banyadors femenins, va ser creada fa seixanta anys i té en l’actualitat 

un total de 210 empleats amb una antiguitat mitjana de dotze anys. L’edifici 

i la major part de les instal·lacions d’aquesta fàbrica ja estan totalment amor- 
titzats. 

El compte de resultats de la fàbrica de Mataró previst per al present 
exercici, que és molt similar al dels anys anteriors, es mostra a la figura 1 i 
inclou la imputació de costos dels serveis centrals. 
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Vendes (preu de transferència) 1.715  

Matèries primeres –225  

Mà d’obra directa –412  

Costos indirectes de 
fabricació 

–618 (dels quals 356 són costos de personal i 
40 amortitzacions d’instal·lacions i 
maquinària) 

Marge industrial +460  

Altres costos indirectes –396 (dels quals 210 són costos de personal i 
20 amortitzacions d’instal·lacions, 
mobiliari, vehicles i equips de 
processament de dades) 

Imputació serveis centrals –120  

Resultat –56  

Figura 1. Compte de resultats de la fàbrica de Mataró (dades en unitats monetà- 
ries). 

 
La imputació de costos per part dels serveis centrals es fa en concepte 

de coordinació, control i de determinades tasques administratives (nòmines, 
assessorament fiscal, etc.). 

Aquesta fàbrica està funcionant amb una ocupació mitjana del 70%. 
La fàbrica de Mataró ven tota la seva producció a la seu central, que és 

la que coordina la comercialització. La venda a la seu central es fa a un preu 
de transferència que es calcula a partir del preu de mercat (menys els costos 
de comercialització i el marge desitjat pel holding). De tota manera, la pre- 
visió és que al llarg dels pròxims cinc anys el preu de transferència es re- 
dueixi gradualment fins a arribar a un 60% del preu del present exercici. 

 
 

La fàbrica del Marroc 
 

L’empresa està considerant la possibilitat de tancar la fàbrica de Mata- 
ró i traslladar la producció de banyadors femenins al Marroc. Aquesta fàbri- 
ca podria aprofitar tota la maquinària i part de les instal·lacions de la fàbrica 
de Mataró. Aquesta decisió implica les següents inversions i desinversions 
en el moment inicial (vegeu la figura 2). 
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 Flux de 

caixa 
Resultat 

extraordinari 

Venda de la fàbrica de Mataró +1.200 +940 

Indemnitzacions personal Mataró –1.528 –1.528 

Terreny Marroc –400  

Fàbrica al Marroc (edificis, instal·lacions i altres) –900 (1)  

Trasllats i despeses posada en marxa –350 (2)  

Total –1.978 –588 

Notes: 
(1) Aquesta inversió s’amortitzaria en 30 anys. 
(2) Aquesta inversió s’amortitzaria en 10 anys. 

Figura 2. Inversions i desinversions que caldria fer si es decideix fabricar al Marroc.  

 
En cas que es traslladés la producció al Marroc, l’empresa pensa que 

podria augmentar un 20% les vendes de la línia de banyadors femenins grà- 
cies a la reducció del preu de cost del producte. Això suposa que l’ocupació 

de la fàbrica del Marroc, de dimensió semblant a la de Mataró, pujaria fins al 
84% anual de mitjana. El compte de resultats previst pel primer any de fun- 
cionament de la fàbrica del Marroc es mostra a la figura 3. 

 
Vendes (preu de transferència) 2.058 

Matèries primeres –270 

Mà d’obra directa –206 

Transports –27 

Costos indirectes de fabricació –309 (1) 

Marge industrial +1.224 

Altres costos indirectes –280 (2) 

Imputació serveis centrals –244 (3) 

Resultat +700 

Notes: 
(1) Inclou l’amortització de la fàbrica, instal·lacions, maquinària i despeses de posada en 

marxa. 
(2) Corresponen als costos d’administració i comercialització. 
(3) Aquesta imputació és superior a la de la fàbrica de Mataró, com a conseqüència de la 

producció més gran i dels desplaçaments de persones de serveis centrals al Marroc per 
a la supervisió d’aquesta fàbrica. 

Figura 3. Compte de resultats previst si es trasllada la fabricació al Marroc. 
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Sistema de costos 
 

L’empresa utilitza un sistema de cost industrial complet per taxa. 
Aquesta taxa s’utilitza per assignar els costos indirectes de fabricació als 
productes. La taxa es fixa d’acord amb la proporció entre els costos indirec- 
tes de fabricació i els costos de la mà d’obra (que és d’un 150%). Amb 
aquest sistema, els altres costos indirectes (d’administració i direcció) i la 

imputació de serveis centrals no s’assignen al producte. 
El càlcul del preu de cost industrial es fa sumant el cost de la matèria 

primera, la mà d’obra directa i un percentatge de costos indirectes de fabri- 
cació (que és del 150% dels costos de la mà d’obra directa). 

Amb aquest sistema de càlcul, el cost industrial unitari (en u.m.) de la 
producció d’un dels productes que es fan actualment a Mataró és el següent, 
suposant que es continuï produint a Mataró (cost real) o bé suposant que 
s’inicia la producció al Marroc (cost previst). S’acompanya a la figura 4. 

 
 Fabricació 

a Mataró 
Fabricació 
al Marroc 

Matèria primera 100 100 (1) 

Mà d’obra directa 200 100 (2) 

Transport - 10 (3) 

Indirectes de fabricació 300 150 (4) 

Total cost unitari (en u.m.) 600 360 

Notes: 
(1) El cost de les matèries primeres no variarà. 
(2) Les dades disponibles indiquen que el cost de la mà d’obra representa un 50% del cost  

a Mataró. 
(3) Actualment el cost de transport el cobreix la central. En cas que la fàbrica es traslladi al 

Marroc hi haurà uns costos addicionals que seran imputats a aquesta fàbrica. 
(4) Es pensa que al Marroc els costos indirectes de fabricació en total no es reduiran tant 

com els costos de la mà d’obra directa. De tota manera, es creu que la imputació a   
cada producte es podrà mantenir en el 150% del cost de la mà d’obra, ja que es pensa 
que el nivell d’ocupació de la fàbrica serà superior (donats els menors costos que perme- 
tran augmentar les vendes d’aquesta línia de productes). 

Figura 4. Comparació entre el cost de producció a Mataró i al Marroc. 

 
Els càlculs anteriors s’han fet amb un dels més representatius dels 26 

productes que produeix l’empresa en la línia de banyadors femenins que es 

produeixen en la fàbrica de Mataró. 
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Opinions d’alguns directius 
 

Jordi Camps, product manager de serveis centrals que porta la línia de 
productes de banyadors femenins, creu que aquesta línea corre el risc de 
quedar fora de mercat com a conseqüència dels elevats costos de la fàbrica 
de Mataró. De moment, la bona imatge de marca i el disseny dels productes 
de Textil Spark està aguantant la pressió dels seus competidors que, amb 
uns costos fins a un 40% menors, poden fixar preus molt més competitius. 
Segons Jordi Camps, l’empresa hauria de reduir els seus costos de fabrica- 
ció en un 40% per ser competitius a mig termini. Si la fàbrica de Mataró no 
és competitiva, s’hauria de tancar i subcontractar la producció a altres fabri- 
cants del Magrib o d’Àsia. 

Enriqueta Pams, directora financera del grup, considera que la fàbrica 
de Mataró hauria de tancar-se, ja que no veu possible fer-la competitiva en 
l’entorn actual. Segons ella, el grup no tindria cap dificultat per finançar una 
fàbrica al Marroc, tot i que el cost de capital actual de l’empresa és del 12% 
anual. 

Molt diferent és el punt de vista del director de la fàbrica, Frederic Pi- 
nyons. Ell creu que la fàbrica de Mataró podria ser més competitiva si s’aug- 
mentessin els nivells de producció. D’aquesta manera es podria rendibilitzar 
l’alt nivell de costos fixos d’aquesta fàbrica. D’altra banda, segons el senyor 
Pinyons, l’empresa hauria de millorar el seu sistema de costos, ja que el sis- 
tema actual no té en compte que els diferents productes tenen nivells de 
producció molt variats i el volum de les tirades són molt diferents. Per exem- 
ple, indica que dels 26 productes, n’hi ha tres que representen més del 50% 

de la producció i que hi ha productes que tenen unes tirades molt curtes, i per 
tant s’encareixen els indirectes de producció com els costos de preparació 

de màquines o de programació de la producció. Segons ell, l’empresa hauria 
d’eliminar una bona part del catàleg de productes actuals i així es podria 
augmentar la producció d’alguns productes i reduir molt els costos. 

 
Preguntes 

 
1. Segons la informació anterior: és interessant traslladar la línia de ba- 

nyadors femenins al Marroc i tancar la fàbrica de Mataró? Per què? 
2. Quines consideracions addicionals s’haurien de plantejar abans de 

prendre la decisió corresponent a la pregunta 1? 
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Respostes possibles a les preguntes 
 

1. Tenint en compte les dades exposades anteriorment, tot sembla indi- 
car que l’opció de traslladar la fàbrica de Mataró al Marroc seria una 
bona estratègia per reduir els costos de producció. Tal com mostra la 
figura 4, els costos totals es reduirien en un 40%. Així doncs, assu- 
mint que les dades s’han calculat correctament, traslladar la fàbrica 

al Marroc és una opció interessant. 
2. Abans de decidir deslocalitzar la producció, a part d’analitzar la re- 

ducció de costos, s’ha de tenir en compte altres aspectes addicionals. 
Entre d’altres, s’hauria d’assegurar que la qualitat del producte se- 
guirà sent igual o millor que a la fàbrica del país d’origen, i també 

s’hauria de conèixer bé la regulació del país on es vol traslladar la 

producció. 
Un altre aspecte que caldria considerar és que la decisió de desloca- 
lització s’hauria de prendre disposant d’informació a llarg termini de 
tot l’horitzó temporal de la vida útil de les fàbriques. Així, es podria 
calcular el valor actual dels fluxos de caixa que generaria l’empresa 

amb cadascuna de les alternatives. Amb aquests fluxos es podrien 
calcular el VAN (Valor Actual Net), la TIR (Taxa Interna de Rendi- 
bilitat) i el payback (termini de recuperació) de cada alternativa. 

 

Textil Spark, SA (B) 
 

L’empresa va decidir produir al Marroc a la vista de la reducció de cos- 
tos que es podia aconseguir. De tota manera, el sistema ABC va permetre 
identificar els costos de determinades activitats que eren molt diferents a 
Barcelona i al Marroc: 

 
• La gestió dels aprovisionaments, el control de la qualitat i els costos 

de la no qualitat han estat sensiblement superiors en la producció del 
Marroc, tal com es posa de manifest quan s’aplica el sistema ABC pel 
càlcul del cost industrial (vegeu la figura 5). 
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 Fabricació 

a Mataró 
Fabricació 
al Marroc 

Matèria primera 100 100 

Mà d’obra directa 200 20 

Transport - 10 

Activitats de fabricació 140 120 

Activitats de compres 30 50 

Activitats de control de qualitat 20 40 

Costos de no qualitat 20 190 

Total cost unitari (en u.m.) 510 530 

Figura 5. Comparació del cost de fabricació a Mataró i al Marroc amb el siste- 
ma de costos ABC. 

 
A més dels aspectes anteriors, la producció del Marroc va tenir proble- 

mes amb els terminis de lliurament dels productes, generant un increment de 
les queixes dels clients. 

 

Conclusions 

La reducció de costos mitjançant el trasllat de filials a altres països pot 
ser una bona opció com a estratègia per aconseguir un lideratge competitiu, 
però també pot generar inconvenients que cal tenir en compte en la presa de 
decisions. 

La principal causa d’aquests inconvenients és la pèrdua de control que 
suposa el fet de tenir la producció lluny del país d’origen, on s’han definit 

les especificacions i els estàndards de qualitat del producte. Controlar que 
aquestes característiques s’estiguin implementant correctament és més fàcil 
quan la comunicació amb la fàbrica és més propera. 

En el cas de Textil Spark, aquesta pèrdua de control va provocar pro- 
blemes amb els terminis de lliurament i un augment dels costos de no quali- 
tat. Aquesta possibilitat no s’havia considerat quan es van calcular les efi- 
ciències que suposava el trasllat de la fàbrica. 

Tal com s’ha mostrat en aquest cas, el sistema de costos ABC (Acti- 
vity-Based Costing) és útil per prevenir aquest tipus d’errors en el càlcul de 
costos derivats d’una decisió concreta, perquè permet estimar de forma més 
precisa els costos associats a cada producte o servei. 
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