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RESUM

Els models d’excel·lència en general i en particular el model EFQM, 
s’han constituït a escala internacional com a eines de gestió, i són utilit-
zats per desenes de milers d’empreses que hi troben una referència per 
realitzar els processos d’autoavaluació i de suport per a la presa de 
decisions. Aquest treball exploratori analitza un aspecte clau per als di-
rectius de les organitzacions que utilitzen els models d’excel·lència com a 
eines de gestió, les relacions entre els criteris agents i els criteris resultats.
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ABSTRACT

Excellence Models, and particularly the EFQM model, have beco-
me an important management tool at an international level and are 
being used by many companies who consider them as a reference for 
self-evaluation and support for decision making processes. This explora-
tory research analyzes a key aspect for managers that use these exce-
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llence models as a management tool: the relationships among enablers 
and results.
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1. Introducció

L’adopció de models d’excel·lència en les organitzacions occidentals 
és una pràctica molt estesa en multitud de països. En la majoria dels casos, 
també s’han creat premis associats a aquests models que han vongut reco-
nèixer l’excel·lència en les organitzacions. A Occident els dos models més 
utilitzats són el Model Malcom Baldrige i el Model EFQM, tots dos models 
desenvolupats després de l’èxit del Model Deming al Japó. En tots els casos, 
l’ús dels models s’ha convertit en una pràctica habitual en desenes de milers 
d’empreses, independentment del sector, que busquen millorar la seva com-
petitivitat i utilitzen els models com a instruments de gestió.

Els principis de qualitat total constitueixen els puntals sobre els quals 
s’han desenvolupat els models d’excel·lència i en els quals les empreses 
han trobat una filosofia de gestió orientada a l’èxit a llarg termini i a millo-
rar els resultats. Un factor comú a tots els models és que les organitzacions 
els utilitzen com a referència per autoavaluar-se. Les autoavaluacions, 
amb origen en els moviments de qualitat del Japó, permeten identificar les 
àrees de millora i els punts forts sobre els quals desenvolupar uns plans de 
millora que poden ser integrats en el procés de planificació estratègic de 
l’organització, i que constitueixen una eina imprescindible per a la millora 
contínua.

Al món acadèmic, a l’hora d’analitzar la gestió de la Qualitat Total i el 
seu impacte en els resultats de les organitzacions, molts investigadors han 
subratllat la dificultat de conceptualitzar les dimensions contemplades per 
la gestió de la Qualitat Total. Aquesta dificultat es justifica per les diferents 
perspectives incloses en els models de gestió de la Qualitat Total desenvolu-
pats pels gurus, la qual cosa impedeix tenir una visió comuna que faciliti 
mesurar un concepte tan ampli com la gestió de la Qualitat Total.

Amb l’aparició dels models d’excel·lència, el fet d’utilitzar aquests 
models com una definició operacional de la gestió de la Qualitat Total s’ha 
convertit en una pràctica habitual. De forma paral·lela, els termes associats 
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a la gestió de la Qualitat Total han anat reduint-se dels continguts dels dife-
rents models, arribant fins i tot a desaparèixer pràcticament en els contin-
guts del mateix Model EFQM.

Aquestes circumstàncies han provocat que molts acadèmics parlin sen-
se distinció entre la gestió de la qualitat total o els models d’excel·lència. En 
aquest context es poden plantejar diverses qüestions: 

Què ha impulsat l’ús dels models d’excel·lència en les organitzacions?
Quins beneficis troben les organitzacions en l’ús dels models d’excel-

lència?
Existeix una relació causal entre l’ús dels models d’excel·lència i una 

millora en els resultats —financers i no financers— de les organitzacions?
Quins factors o conceptes comuns hi ha al darrere d’aquests models 

d’excel·lència?
En aquest context es planteja aquest article i tracta de respondre a les 

preguntes anteriors. Primer, i després de definir què és un model d’excel-
lència, es duu a terme una revisió de la literatura, on se n’exposa l’evolució, 
quins aspectes han impulsat l’ús dels models d’excel·lència i quins factors 
comuns s’identifiquen entre els diferents models. A continuació, es presenta 
el model EFQM i es proposen les hipòtesis i la metodologia utilitzada per 
dur a terme el contrast d’aquestes hipòtesis. Finalment, l’article finalitza 
amb les conclusions, limitacions i futurs desenvolupaments que es poden 
derivar d’aquest treball.

2. Model d’excel·lència

Un model és una representació abstracta de la realitat que sol contenir 
els elements més importants del sistema real i que té per objectiu ajudar a 
entendre la realitat (Kanji, 2002). Aplicar aquesta relació model-realitat 
porta associada una sèrie de limitacions (Rolstadasy Andersen, 2000), atès 
que els models presenten una visió simplificada de la realitat.

En l’àmbit empresarial i organitzacional, els models es caracteritzen 
per incloure els elements més importants d’una organització (processos, 
productes, sistemes…) així com la relació entre ells. Segons Cobb (2003) 
els models organitzacionals solen estar suportats per un mapa de processos 
que inclouen els processos relacionats amb cada àrea funcional de l’organit-
zació. Cobb també destaca que entre els continguts d’un model haurien de 
trobar-se: 

•  El desenvolupament d’un propòsit i missió per definir la visió estra-
tègica de l’organització.



32  J. Gómez, M. Martínez i A.R. Martínez: Els models d’excel.lència...v

•  La definició dels objectius i uns resultats mesurables a curt termini.
•  La identificació d’uns valors i creences compartits que serien essen-

cials per donar forma a la cultura de l’organització.
•  La definició dels processos clau i estructura de gestió utilitzada per 

dirigir l’organització.

Entre els primers models que van aparèixer en l’àmbit empresarial es 
troben els denominats models de gestió de la Qualitat Total. Segons Conti 
(2007), aquests primers models es caracteritzaven per representar el punt de 
vista dels seus autors sobre els conceptes de gestió de la Qualitat Total i per 
no ser models dinàmics i sí models orientats a avaluar el nivell de maduresa 
de gestió de la Qualitat Total a l’empresa. Així i tot, destaca Conti (2007), 
aquests primers models van contribuir al redescobriment del rol dels clients. 

La denominació de “Models de Gestió de la Qualitat Total”, després de 
la creació i difusió del Model Malcolm Baldrige i posteriorment del Model 
Europeu d’Excel·lència Empresarial, es va transformar en “Models d’Excel-
lència”. Aquest canvi de denominació va ocasionar que, progressivament, 
molts acadèmics comencessin a utilitzar indistintament tots dos termes, cir-
cumstància aquesta última que va generar una discussió en el món acadèmic 
sobre si els models d’excel·lència comparteixen la mateixa filosofia que els 
models de gestió de la Qualitat Total i, en definitiva, si són el mateix.

Per tant, la utilització extensiva del terme “Model d’Excel·lència” és 
relativament nou. Aquest terme s’empra com a marca per referir-se als mo-
dels desenvolupats com a base de cadascun dels grans premis a la qualitat 
(Adebanjo, 2001; Membrado Martínez, 2002). Aquesta estratègia de dife-
renciació entre model d’excel·lència i gestió de la Qualitat Total seguida per 
les entitats promotores dels models i premis associats ha anat acompanyada, 
en els manuals d’aquests models, i d’una forma més accentuada en el Model 
EFQM, d’una reducció del terme qualitat i dels altres termes associats a 
gestió de la Qualitat Total. Aquest fet va ser criticat per autors com Dale 
(2000), en defensar que aquesta circumstància reforça la creença errònia 
que la gestió de la Qualitat Total és una moda passatgera i la qualitat no és 
un factor important per a les organitzacions d’Europa.

Segons Membrado (2002), s’entén per “Model d’Excel·lència” un con-
junt de criteris agrupats en àrees o capítols i que serveixen com a referència 
per estructurar un pla que dugui una empresa o organització o una part 
d’aquesta cap a la millora contínua de la gestió i dels resultats. Els models 
estan basats en l’estructuració dels principis de l’excel·lència, de manera 
que es cobreixin totes les àrees clau.

Després de la implantació del Deming Prize al Japó el 1951, el Model 
Malcolm Baldrige als Estats Units el 1987 i el Model EFQM a Europa el 
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1991, molts països van desenvolupar els seus propis models d’excel·lència i 
premis nacionals de qualitat, amb l’objectiu principal de promoure la quali-
tat i la millora contínua en les organitzacions dels seus països (Bohoris, 
1995; Cauchick, 2001; Mavroidis, et al., 2007; Vokurka, et al., 2000). 

Actualment, en l’àmbit internacional, els tres models més coneguts són 
els basats en el premi nacional dels Estats Units, el Malcolm Baldrige 
(MBNQA), el basat en el premi europeu a la qualitat (EFQM) i el premi 
nacional a la qualitat al Japó (Deming). El seu alt impacte mediàtic a escala 
mundial és suportat perquè a priori haurien de contribuir al fet que les indús-
tries als seus respectius països incrementessin els seus resultats i la seva 
competitivitat.

Segons Sharma i Talwar (2007), aquesta circumstància ha fet que 
aquests models s’hagin consolidat com una referència internacional per 
aconseguir l’excel·lència, i són la base de la gran majoria de models desen-
volupats a final dels anys vuitanta i en la dècada dels noranta (Bohoris, 
1995; Cauchick, 2001; Hughesy Halsall, 2002; Koura, 2009; Kouray Talwar, 
2008; McDonald, et al., 2002; Powell, 1995; Sharmay Talwar, 2007). 

En aquesta línia, Tan et al. (2003) indiquen que la majoria de models 
d’excel·lència nacionals estan basats o bé en el model MBNQA o en el Mo-
del EFQM. Aquesta evidència es constata igualment en altres estudis 
(Cauchick, 2005; NIST, 2010). 

Tots aquests models tenen una naturalesa dinàmica i estan subjectes a 
revisions i modificacions regulars. Com a resultat, les diferències entre els 
diferents models s’estan reduint progressivament (Cauchick, 2005; Koura, 
2009) ja que tendeixen a convergir en els seus plantejaments. 

La naturalesa dinàmica dels models està associada al concepte d’excel-
lència empresarial. La Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat 
(EFQM) defineix l’excel·lència empresarial com “un conjunt de pràctiques 
de gestió excel·lents que permeten a les organitzacions aconseguir els resul-
tats”. En la mesura que aquestes pràctiques van evolucionant, pel propi 
aprenentatge i innovació de les mateixes organitzacions, els models han 
d’incorporar-les (Manny Grigg, 2004; Oakland, et al., 2002).

La necessitat de prendre les decisions basant-se en les dades objectives i 
als fets, i no en les intuïcions i opinions subjectives, que suportin el procés de 
millora contínua dins de l’organització, comporta la utilització dels models 
com a marc de referència per realitzar autoavaluacions que permetin com-
prendre tant la situació inicial com l’evolució dels resultats (Hillman, 1994). 

Dins d’aquest context, la tècnica d’autoavaluació adquireix un paper 
de summa importància (Balbastrey Moreno-Luzon, 2003). És per tot això 
que l’ús dels models d’excel·lència s’ha incrementat considerablement re-
colzat per nombrosos estudis que constaten una millora dels resultats em-
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presarials en les organitzacions que apliquen els models d’excel·lència (Ja-
cob, et al., 2012).

El creixement del nombre de models a escala internacional, ha motivat 
que al món acadèmic (Bohoris, 1995; Cauchick, 2001; Ghobadiany Woo, 
1996; Mavroidis, et al., 2007; Vokurka, et al., 2000; Wilkesy Dale, 1998) 
s’analitzés quins han estat els objectius que les organitzacions, tant públi-
ques com privades, promotores dels models i premis esperaven aconseguir. 
Entre ells destaquen:

•  Promoure la qualitat i la millora contínua en les organitzacions dels 
seus països.

•  Divulgar els principis de qualitat total i fomentar l’excel·lència em-
presarial com a un factor clau per elevar la competitivitat.

•  Relacionat amb el punt anterior, reconèixer mitjançant els seus res-
pectius esquemes de premis els assoliments que les organitzacions 
excel·lents estiguessin aconseguint.

•  Impulsar l’avaluació contra un model d’excel·lència com una eina 
imprescindible en les organitzacions, així com la implantació de pro-
cessos de millora contínua alineats amb els principis de gestió de la 
Qualitat Total.

•  Promoure la cooperació i les aliances entre organitzacions.
•  Compartir bones pràctiques entre les organitzacions a través d’exer-

cicis de benchmarking. 

El nombre de models i premis associats s’ha incrementat considerable-
ment en les últimes dues dècades. Diversos articles acadèmics n’han realit-
zat una recopilació.

•  Koura (2009) identifica 94 premis en 77 països.
•  En la mateixa línia, un informe d’UNECE (2004), citat en Koura i 

Talwar (2008), ressalta que hi ha almenys 90 premis en almenys 75 
països. 

•  Sharma i Talwar (2007) inclouen dues referències, la primera a un in- 
forme de Martin Searle (2005) que mostra que almenys 53 països han 
basat els seus premis nacionals en el Model Malcolm Baldrige i la 
segona, Kozo i Yoshizawa (2005) en la qual s’indica que 26 països 
han basat el seu premi en el Model EFQM. 

•  Mavroidis et al. (2007) analitzen 25 premis que han estat desenvolu-
pats en les últimes dues dècades a Europa. 

•  Cauchick (2005) també fa referència al fet que almenys 76 països 
disposen de premis d’excel·lència, i ressalta que existeixen tres pre-
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mis regionals (“Àsia-Pacific Quality Award”, “Iberoamerican Quality 
Award” i “European Quality Award”).

•  Tan (2002) va comparar 16 premis nacionals de qualitat i va establir 
recomanacions per a aquells països que encara no disposaven de premi.

•  En un treball del National Institute of Standards Technology (NIST, 
2010) es mostren 95 premis.

Koura (2009) ressalta el caràcter dinàmic dels models així com les re-
visions periòdiques que duen a terme les seves entitats promotores per tal 
d’actualitzar-ne els continguts, la qual cosa justifica que les diferències en-
tre els models s’estiguin reduint, en incorporar els diferents models les ten-
dències en gestió. Koura també duu a terme una comparació dels valors fo-
namentals de 16 models de gestió de la qualitat. 

De la seva anàlisi es desprèn que els principals valors que compartei-
xen els models són els següents:

•  Lideratge i constància de propòsit. 
•  Orientació al client.
•  Millora contínua, innovació i aprenentatge.
•  Gestió de processos basats en els fets.
•  Desenvolupament i implicació del personal.
•  Responsabilitat social.
•  Visió de futur.
•  Orientació a resultats i creació de valor.
•  Desenvolupament de paternariat.

Aquests valors comuns coincideixen amb els identificats per Cau-chick 
(2005) que després de comparar 24 premis, conclou que: orientació al client, 
lideratge, persones, responsabilitat social, innovació, aprenentatge, resultats, 
gestió de processos i col·laboradors són els principals valors compartits. 

De la mateixa forma, aquests valors comuns coincideixen amb gran 
part dels elements inclosos per diferents autors com a factors crítics de la 
gestió de la Qualitat Total (Bergmany Klefsjö, 1994; Flynn, et al., 1994; 
Magnusy Bengt, 2000; Manny Kehoe, 1994; Saraph, et al., 1989). D’acord 
amb aquesta conclusió, Samson i Terziovski (1999), després de revisar una 
extensa recopilació d’articles sobre gestió de la Qualitat Total, determinen 
que els models d’excel·lència són els mètodes més utilitzats per categoritzar 
els elements de la gestió de la Qualitat Total, opinió compartida per Van der 
Wiele (2000) qui també subratlla l’ajuda que suposen per a les organitza- 
cions els models d’excel·lència a l’hora de desenvolupar i gestionar les se-
ves activitats de millora.
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3. Model EFQM

La Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM) va ser 
fundada el 1988 (EFQM, 1998) per 14 empreses europees líders en el seu 
sector (BT, Robert Bosch GMBH, Bull, S. A., Ciba Geigy AG, Dassault 
Aviation, AB Electrolux, Fiat Auto SPA, KLM, Nestle AG, Philips Electro-
nics NV, Olivetti, Renault, Sulzer i Wolkswagen) amb el suport de la Comis-
sió de la Unió Europea i amb l’objectiu d’ajudar les empreses europees a ser 
més competitives al mercat mundial. Una de les primeres decisions que va 
prendre l’EFQM va ser la creació el 1991 del Premi Europeu a la Qualitat, 
seguint l’exemple del premi americà Malcolm Baldrige (Conti, 2007), amb 
el suport de la Comissió Europea i l’EOQ (Organització Europea per a la 
Qualitat) i els primers premis de la qual van ser lliurats a Madrid el 1992 pel 
rei Joan Carles I. Segons Conti (2007), la creació del Model EFQM va su-
posar l’arrencada de la gestió de la qualitat total a Europa, com va succeir 
als Estats Units amb el Model Malcolm Baldrige. 

L’EFQM considera que perquè una organització aconsegueixi l’èxit, 
independentment de la seva grandària, sector en el qual operi, estructura, etc., 
ha de disposar d’un adequat sistema de gestió (EFQM, 2010). En aquest 
sentit el Model EFQM es constitueix per tant com una eina que pot ser uti-
litzada per estructurar el sistema de gestió de l’organització, i ajudar les or-
ganitzacions a realitzar autoavaluacions.

El procés d’autoavaluació inclou un examen regular de totes les activi-
tats i resultats de l’organització comparant-la amb el Model d’Excel·lència 
(Conti, 1993; EFQM, 1997; Hillman, 1994), i contribueix a identificar en 
quina posició es troba l’organització —respecte al model— i facilita la 
identificació de punts forts i àrees de millora i l’establiment de plans de 
millora que haurien d’integrar-se a la planificació de l’organització (Portery 
Tanner, 1996), i adequar la gestió de l’organització al que s’indica en el 
propi model, amb la qual cosa es millorarien els resultats (Membrado Mar-
tínez, 2002).

El Model EFQM es basa en vuit conceptes fonamentals que resulten 
aplicables a organitzacions de tot tipus, independentment del seu sector o 
grandària, i que constitueixen la base del model. La versió actual és supor-
tada pels següents conceptes fonamentals (EFQM, 2013): 

1. Afegir valor per als clients.
2. Crear un futur sostenible.
3. Desenvolupar la capacitat de l’organització.
4. Aprofitar la creativitat i la innovació.
5. Liderar amb visió, inspiració i integritat.
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6. Gestionar amb agilitat.
7. Aconseguir l’èxit mitjançant el talent de les persones.
8. Mantenir en el temps resultats excel·lents.

Des de la seva creació, el Model EFQM ha mantingut la mateixa es-
tructura amb nou criteris, dividits en cinc criteris agents i quatre criteris re-
sultats. Des de la primera versió del primer model, s’han dut a terme revisi-
ons que han anat actualitzant el model incorporant noves pràctiques i 
conceptes de gestió, a partir de la informació facilitada per organitzacions i 
investigadors. L’última versió és la de l’any 2013.

Any Versió del model

1991 Primer Model Europeu

1992-1998 Petites modificacions anuals

1999 Versió 1999

2003 Versió 2003

2010 Versió 2010

2013 Versió 2013

Font: Elaboració pròpia.

Taula 1. Versions del Model EFQM.

L’EFQM proposa un model constituït per un conjunt de factors o cri-
teris que interrelacionats entre ells defineixen una organització teòricament 
excel·lent, capaç d’aconseguir i mantenir els millors resultats possibles. 
Els criteris es divideixen en Agents i Facilitadors. Els criteris Agents es 
refereixen al que fa l’organització i com ho fa, i el grup de criteris Resultats 
mostra els èxits obtinguts per l’organització respecte a totes les parts inte-
ressades (accionistes, clients, treballadors, societat) i en relació als objec-
tius globals. 

El plantejament genèric de cadascun dels criteris s’especifica mitjan-
çant un conjunt de subcriteris, fins a completar-ne un total de 32, que en 
detallen el contingut. D’igual forma en cada subcriteri es recullen les ano-
menades àrees a abordar o elements a considerar (segons versió del model) 
que aclareixen, a manera d’exemple de les millors pràctiques de gestió, quin 
és el significat i l’abast de cada criteri.
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Aquesta estructura, criteris → subcriteris → elements a considerar, 
permet a les organitzacions que utilitzen el Model EFQM com a eina d’au-
toavaluació, d’una banda, identificar els seus punts forts i les àrees de millo-
ra en cadascun dels subcriteris i per una altra, igualment per a cada subcri-
teri, mitjançant la utilització de la matriu de puntuació REDER (EFQM, 
2010), obtenir una puntuació, el màxim del qual correspondria a la que ob-
tindria l’organització que desenvolupés de forma sistemàtica i integrada tots 
els elements a considerar i que el seu mínim correspondria a l’organització 
que no desenvolupa cap dels elements a considerar. La puntuació obtinguda 
també poden utilitzar-la les organitzacions per realitzar activitats de bench-
marking amb unes altres que també utilitzin el Model EFQM com a eina de 
gestió i autoavaluació. 

En aquest punt, convé recordar que el Model EFQM constitueix un 
marc no prescriptiu, que abasta tots els àmbits de gestió (Blacky Crumley, 
1997), en el qual tenen cabuda diferents enfocaments per intentar aconse-
guir l’excel·lència empresarial (EFQM, 2010; Ghobadiany Woo, 1996; Mem- 
brado Martínez, 2002; Russell, 2000).

Figura 1. Model EFQM (EFQM, 2013).

L’estructura del Model EFQM pressuposa l’existència d’interrelacions 
entre els criteris agents i resultats. En aquest sentit, en els últims anys diver-
sos treballs han abordat aquest tema i han analitzat aquestes relacions (Bou-
Llusar, et al., 2009; Bou-Llusar, et al., 2005; Calvo-Mora, et al., 2005; 
Dijkstra, 1997; Eskildseny Dahlgaard, 2000; Eskildseny Kanji, 1998; Es-
kildsen, et al., 2001; Gómez-Gómez, et al., 2011; Heras-Saizarbitoria, et 
al., 2012; Martínez-Lorente, et al., 2009; Reiner, 2002; Sadehy Arumugam, 
2010; Tejedor, 2004; Westlund, 2001; Zade, et al., 2011).
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Encara que algun d’aquests estudis han conclòs amb la identificació de 
relacions significativament estadístiques no contemplades pel model EFQM, 
com la relació entre el criteri 3 – Persones i el criteri 7 – Resultats en les 
Persones, o qüestionant algunes de les existents en el model oficial, en ge-
neral les conclusions d’aquests estudis confirmen com els agents facilita-
dors impacten en els criteris resultat, com per exemple els estudis de Bou-
Llusar et al. (2005) i Zade et al. (2011) que posen de manifest que els agents 
facilitadors, en conjunt, milloren els resultats.

En aquest context es planteja aquest estudi que analitza les relacions 
entre criteris a partir d’una mostra de 199 empreses espanyoles, i amb l’ob-
jecte d’aprofundir en l’estudi dels elements del model i la seva relació, esta-
bleix les següents hipòtesis:

H1: Existeix una relació positiva entre els diferents criteris agents i la 
puntuació total dels criteris resultats.

H2: Existeix una relació positiva de forma individual entre tots els cri-
teris agents i cadascun dels criteris resultat.

Mitjançant el contrast d’aquestes hipòtesis es podrà analitzar en quins 
aspectes de resultats influeixen més els criteris agents, i quins d’aquests 
agents són els més importants a l’hora d’obtenir resultats.

METODOLOGIA I RESULTATS

Aquest estudi s’ha centrat en empreses industrials situades a Espanya. 
Es va realitzar una primera selecció de 5.432 empreses amb un rang de tre-
balladors comprès entre 50 i 500. El llistat d’aquestes empreses es va obte-
nir de la base de dades SABI (Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics). Una 
vegada realitzat un primer filtre, mitjançant el qual es van eliminar les em-
preses no industrials, es va comptar amb un conjunt de 3.812 empreses.

Una vegada seleccionada la població objecte de l’estudi, les empreses 
es van ordenar de forma aleatòria. L’obtenció de la informació primària es 
va realitzar mitjançant l’emplenament d’una enquesta bé telefònicament o a 
través d’una web desenvolupada per a aquesta finalitat. Aquest treball d’ob-
tenció de les dades es va realitzar per una empresa especialitzada a partir de 
les pautes que es van establir per assegurar el correcte desenvolupament del 
procés i la formació sobre la temàtica que el personal encarregat de realitzar 
les enquestes va rebre.

A cada empresa es van enquestar els directius de màrqueting, recursos 
humans, compres i qualitat, i es va prendre la mitjana de les respostes a cada 
ítem de cadascun dels directius com el valor final de l’ítem.

El procés d’emplenament de l’enquesta es va dur a terme entre els 
mesos de febrer i març del 2010, i van respodre finalment 199 empreses. 
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VARIABLES

La utilització d’escales de mesurament inspirades en el Model EFQM 
ha estat l’habitual en diversos estudis realitzats en els últims anys, ja que la 
informació que contempla el model és l’adequada per a escales de mesura 
(Eskildseny Kanji, 1998). Així, després d’una revisió de la literatura més 
recent relacionada amb el Model EFQM, es poden identificar diversos estu-
dis que han utilitzat escales de mesurament inspirades en aquest (Bou-Llu-
sar, et al., 2009; Calvo de Moray Criado, 2005; Eskildseny Dahlgaard, 
2000; Prajogoy Sohal, 2003; Rahman, 2001).

En aquest estudi empíric, per mesurar cadascun dels subcriteris que 
componen els diferents criteris es van seleccionar tres ítems entre les àrees 
a abordar incloses en el Model EFQM (EFQM, 2003) i es va elaborar un 
qüestionari basat en ells. 

La puntuació de cada criteri s’ha calculat sumant la puntuació de cada 
subcriteri, igual que la puntuació de cada subcriteri s’ha calculat sumant el 
valor de cadascun dels seus ítems. 

RESULTATS

Previ a la realització del test d’hipòtesis es va procedir a comprovar la 
possible existència de diferències significatives entre la població i la mostra. 
Per a això, atès que la base de dades d’empreses incloïa també informació 
sobre grandària (nombre d’empleats), sector industrial i resultats financers, 
es va realitzar una anàlisi de variança (ANOVA) entre les empreses de la 
població i la mostra amb la finalitat d’identificar si existien diferències sig-
nificatives entre tots dos grups per a cadascuna d’aquestes variables.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el resultat de l’anàlisi (F = 
1,301; p = 0,176) confirma que no és possible identificar diferències signi-
ficatives entre tots dos grups.

De forma anàloga es va realitzar una comparació entre la mitjana dels 
Ingressos Operatius de la població i la mostra, i es va confirmar, com en el 
cas anterior, la no existència de diferències significatives entre les mitjanes 
(F = 1,156; p = 0,577).

Com s’observa a la taula 2, els sectors amb major participació en la 
mostra han estat el sector de mobiliari (28,14%), el sector metallmecànic 
(19,10%), el sector de l’alimentació (17,09%) i el sector plàstic (9,55%).

De forma addicional a la comparació per rang d’empleats, es va realitzar 
una comparació entre la distribució sectorial de les empreses de la mostra i la 
població. La correlació de Pearson entre el nombre d’empreses de la mostra i 
el nombre d’empreses de la població (0,759, significativa a l’1%) indica que la 
mostra és una bona representació de la població segons la distribució sectorial.
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SECTORS POBLACIÓ % MOSTRA %

AERONÀUTIC  18 0,47% 1 0,50%

ALIMENTACIÓ 668 17,52% 34 17,09%

ARTS GRÀFIQUES 190 4,98% 7 3,52%

AUTOMOBILÍSTIC 165 4,33% 5 2,51%

CALÇAT 48 1,26% 2 1,01%

CERÀMIC 44 1,15% 0 0,00%

CONSTRUCCIÓ 8 0,21% 3 1,51%

ELECTRODOMÈSTICS 27 0,71% 0 0,00%

ELECTRÒNICA-ELECTRICITAT 254 6,66% 9 4,52%

FARMACÈUTIC 9 0,24% 3 1,51%

FERROVIARI 10 0,26% 1 0,50%

ALTRES 8 0,21% 1 0,50%

MÈDIC 22 0,58% 1 0,50%

METALLMECÀNIC 1.172 30,75% 38 19,10%

MOBILIARI 388 10,18% 56 28,14%

NAVAL 30 0,79% 1 0,50%

PLÀSTIC 349 9,16% 19 9,55%

QUÍMIC 43 1,13% 8 4,02%

TÈXTIL 359 9,42% 10 5,03%

TOTAL 3.812 100,00% 199 100,00%

Taula 2. Classificació de les empreses de la mostra i població per sectors.

Una vegada descartats possibles biaixos entre la mostra i la població es 
va procedir al test de les hipòtesis plantejades. Per a això s’ha dut a terme 
una anàlisi de correlacions entre criteris agents i resultats.

En primer lloc, per analitzar la relació que existeix entre cadascun dels 
criteris agents i els resultats mesurats de forma global, es va efectuar una 
anàlisi de correlacions realitzada entre cadascun dels agents i els criteris 
resultats (mesurats en el seu conjunt). La taula 3 mostra aquests resultats.

Tal com s’observa, tots els criteris agents presenten una correlació po-
sitiva i significativa amb el total de resultats, i en particular es destaca 
l’efecte del criteri estratègia, processos i persones.
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Criteris Agents Correlació amb el total resultats

Lideratge 0,600(**)

Persones 0,677(**)

Estratègia 0,683(**)

Aliances i recursos 0,661(**)

Processos 0,678(**)

Taula 3. Correlació entre els criteris agents i la puntuació total dels criteris resultats.

Aquest resultat confirma la lògica subjacent en el model EFQM on la 
implantació per part de l’empresa d’una sèrie de bones pràctiques empresari-
als conduirà a l’obtenció d’uns millors resultats. No obstant això, en estar 
enfocats els estudis a la relació amb resultats normalment sense desglossar, la 
segona de les hipòtesis tracta d’aprofundir més en el coneixement d’aquestes 
relacions i analitza la relació individual entre cadascun dels criteris agents i els 
resultats. La taula 4 presenta les correlacions realitzades amb aquesta finalitat.

Criteris Agents

Correlació amb els criteris resultats

Resultats 
en clients

Resultats 
en persones

Resultats en 
la societat

Resultats 
clau

Lideratge 0,45(**) 0,45(**) 0,54(**) 0,55(**)

Persones 0,48(**) 0,53(**) 0,62(**) 0,59(**)

Estratègia 0,49(**) 0,54(**) 0,62(**) 0,61(**)

Aliances i Recursos 0,47(**) 0,44(**) 0,63(**) 0,63(**)

Processos 0,49(**) 0,45(**) 0,66(**) 0,63(**)

Taula 4. Correlacions entre els criteris agents i els criteris resultats del model EFQM.

Com es pot observar, totes les relacions mostren una relació positiva i 
significativa amb tots els tipus de resultats, i sustenten les hipòtesis plantejades.

Conclusions

El model EFQM s’utilitza àmpliament com una eina de gestió en les 
companyies. En conseqüència, resulta de gran importància per als directius 
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comprendre les relacions entre criteris amb la finalitat de conèixer com els 
criteris agents influeixen en els resultats empresarials.

Els resultats que es deriven d’aquest treball confirmen que, efectivament, 
la implantació per part de les empreses de les bones pràctiques incloses en els 
criteris agents del model està relacionada amb la consecució de resultats posi-
tius. Una limitació d’aquest treball és el fet que l’estudi empíric s’ha realitzat 
amb una mostra de tall transversal, és a dir, no es tracta d’un estudi longitudinal 
i per tant no podem provar que aquesta relació estadística es degui al fet que els 
millors resultats s’obtinguin de la implantació de les millors pràctiques i no a 
l’inrevés. No obstant això, en aquests casos se sol utilitzar la teoria prèvia per 
recolzar el sentit de la relació, i en aquest cas, tant el propi model com la lite-
ratura prèvia sobre aquest tema recolzaria majoritàriament el fet que la implan-
tació de les denominades bones pràctiques empresarials solen conduir a mi-
llors resultats. Així, aquest treball avança en el coneixement del model EFQM, 
i no només corrobora estudis previs (Bou-Llusar, et al., 2009; Bou-Llusar, et 
al., 2005; Heras-Saizarbitoria, et al., 2012; Santos-Vijandey Álvarez-González, 
2007) amb una mostra d’empreses espanyoles, sinó que, a més, analitza les 
relacions de cada agent amb cada resultat en un únic estudi, a diferència d’es-
tudis previs parcials que analitzen aïlladament alguna relació concreta.

A més de corroborar la lògica del model sobre que els agents influei-
xen en els resultats, aquest estudi confirma, també, que tots i cadascun dels 
agents estan relacionats amb tots i cadascun dels resultats. És a dir, l’ade-
quada gestió de les persones no té efecte únicament en els resultats de les 
persones, sinó que està relacionada positivament amb la resta de resultats 
del model. Això apunta al fet que, efectivament, el model ha de conside-
rar-se com un tot, en el qual tots els agents són importants a l’hora de gesti-
onar l’empresa, i s’intueix que, a més del seu efecte separat, possiblement 
existeixin sinergies entre els agents que influeixin també en la consecució 
de resultats, de manera que el tot és més que la suma de les parts. 

Per tot l’anterior, la recomanació per als directius de les empreses és 
clara. L’aplicació dels criteris agents de model està relacionada de manera 
positiva amb l’obtenció de resultats. No obstant això, aquest treball no està 
exempt de limitacions. Es tracta d’un estudi de tall transversal i està basat en 
percepcions subjectives dels directius. Com a futures línies es proposa un 
estudi longitudinal per analitzar l’efecte al llarg del temps.
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