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RESUM

La implementació d’un sistema de retribució variable no és una 
decisió que es pugui prendre a la lleugera atès que el seu impacte 
en el compte de pèrdues i guanys pot ser important i allargar-se en el 
temps en diferents exercicis. En aquest cas pràctic s’explica una expe-
riència d’èxit d’implantació així com la forma més correcta d’analitzar 
la viabilitat econòmica d’aquest sistema. En el present treball s’expo-
sen també els 8 aspectes clau a tenir presents quan s’introdueix per 
primera vegada un sistema de retribució variable en una organització 
així com els beneficis no financers que es poden obtenir d’una òptima 
gestió d’aquesta eina.

PARAULES CLAU

Sistema de retribució variable, viabilitat, incentius, motivació.
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ABSTRACT

The implementation of a variable pay system is not a decision that 
can be taken lightly because its impact on the income statement can 
be important and can last several accounting periods. In this case, we 
explain a successful experience of implementation together with the 
most correct way to analyse the economic viability of those systems. 
We also provide the key factors to consider when introducing variable 
remuneration systems for the first time together with the non-financial 
benefits that can be obtained from an optimal use of this tool.

KEYWORDS
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1. Introducció i aspectes previs

L’objectiu d’aquest cas pràctic és analitzar de quina manera es pot esta-
blir un sistema de remuneració variable (SRV) viable des del punt de vista 
financer i que alhora respongui simultàniament als objectius propis de l’orga-
nització que l’implanta com a motivació del personal, alineació amb l’estra-
tègia de la companyia, desenvolupament professional i/o personal, etc.

Cal deixar clar que l’objectiu d’implementar un SRV dins d’una or-
ganització ha de ser fonamentalment extraeconòmic. La motivació del per-
sonal, la creació de la sensació de repte i superació, l’alineació amb els 
objectius i estratègia de la companyia han de ser els motius principals. Re-
coneixent aquest objectiu com el principal i des del punt de vista del gestor, 
no hem de deixar d’analitzar la repercussió econòmica del sistema en el 
nostre compte d’explotació. Per estimar la viabilitat cal calcular els costos 
que el SRV comporta i si són suportables per la companyia. Alhora, seria 
desitjable que el SRV porti a un benefici econòmic superior al de la seva no 
implantació. I aquesta és fonamentalment la finalitat d’aquest cas pràctic. 
En cap cas s’intentarà establir sobre quins criteris es paga el variable al 
personal d’una organització. Existeixen infinitat de criteris per valorar el 
treball d’una persona i per arribar a la definició aquests criteris cal disposar 
d’un coneixement precís tant de l’empleat, com del seu lloc de treball i 
definir per a ell com a fita, el compliment d’aquells objectius que ajudin a 
aconseguir els objectius a curt i mitjà termini de l’empresa.
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2. Els errors més comuns dels SRV

Un empresari, en general, intenta en tot moment establir mesures de 
millora per a la seva empresa, i la motivació dels seus treballadors és un 
dels temes més recurrents. En aquest sentit el SRV es converteix en una 
eina de gestió habitualment utilitzada per optimitzar aquest factor i incre-
mentar per tant la implicació dels empleats cap a l’empresa.

El fet que existeix una clara relació causa-efecte entre SRV i benefi- 
ci econòmic pot generar al gestor una ansietat en la definició del sistema  
i quan sense donar-li les voltes necessàries decideix implementar-ho, pot 
trobar-se amb diversos problemes:

—No tenir objectius d’empresa o, millor dit, diu que en té però només 
estan circumscrits al creixement de vendes i/o beneficis. Aquest és un pro-
blema a solucionar amb anterioritat a la implantació del SRV. Si no hi ha 
estratègia, no es pot orientar el SRV cap als objectius empresarials marcats.

—La fixació d’objectius a cadascuna de les persones es fa veritable-
ment complicada.

—Al final, es pot donar el cas que la recompensa econòmica que ofe-
reix individu a individu és molt escassa, per la qual cosa si vol que sigui 
atractiva l’ha de fer més alta, amb el que incrementa els seus costos laborals 
sense haver valorat correctament l’impacte del sistema de retribució en la 
companyia a llarg termini i en circumstàncies de fluctuació de la demanda.

—S’oblida del fet que el variable d’un any afecta la tresoreria de l’any 
següent, cosa que en circumstàncies normals no hauria de ser preocupant, 
però que en circumstàncies com les actuals, en les quals costa molt mante-
nir vendes i en el qual és habitual perdre xifra de negoci o marge, pot situar 
una empresa en greus tensions de tresoreria. La provisió de fons de cara al 
pagament del variable resulta bàsica a nivell d’evitar problemes.

Per tot el que s’ha comentat fins ara convé sempre i en tot cas valorar 
no només la bondat del sistema i que aquest apunti cap a la consecució dels 
objectius globals de l’empresa, sinó també valorar l’impacte del SRV en  
les finances de l’empresa sobre la base de l’anàlisi d’escenaris. Aquesta és 
precisament la intenció del cas pràctic real que s’exposarà a continuació.

3. El cas Impremta Digital Catalunya (IDC)

Impremta Digital Catalunya és una empresa familiar de segona gene-
ració que es dedica a impressions de gran format sobre qualsevol tipus de 
suport, des de rígides com a fusta o metall, fins a flexibles com a roba o 
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lones. El seu públic objectiu va des d’agències de publicitat, fins a museus, 
passant per hotels o grans multinacionals que busquen un servei de qualitat 
màxima que solament es pot oferir si es disposa d’una maquinària específi- 
ca que a Espanya només està present en 3 companyies, IDC entre elles.

Recentment, i després de la jubilació del fundador de l’empresa el 1965, 
l’empresa queda en mans d’un nou director general, fill del creador de la 
companyia. El nou DG observa amb preocupació que la crisi ha afectat 
greument la demanda i que cada vegada costa més diferenciar-se per quali-
tat, ja que el client busca principalment preu. A aquest fet, s’ha d’afegir que 
el nou director general ha heretat una plantilla amb molta antiguitat en 
l’empresa, poc motivada i amb certa por/rebuig als canvis.

Després de donar moltes voltes a la situació actual de l’empresa i tenint 
present l’actual entorn de recessió i les particularitats de la seva plantilla, 
decideix que l’única manera d’implicar la plantilla i motivar-la al fet que 
adopti certs canvis encaminats a assegurar la viabilitat de l’empresa (man-
tenir qualitat però baixar costos) és l’establiment d’un sistema de retribució 
variable que impliqui tota la plantilla, no només la força de vendes com es 
feia fins ara. A part que està decidit a dur a terme la implantació, també té 
molt clar que aquest sistema no ha de perjudicar l’empresa en cas de fluc-
tuació de la demanda. Després de pensar-ho molt i donar-hi moltes voltes, 
planteja un SRV híbrid basat en 3 tipus d’incentius:

1)  Remuneració per negoci, basada en el principi que si l’empresa va 
bé, ha de ser per a tots. Per tant, ha d’existir una relació entre el 
resultat anual obtingut i el que es paga als empleats.

2)  Remuneració individual basada en el rendiment personal, segons el 
qual cadascuna de les persones que conformin l’equip ha de tenir 
una responsabilitat dins de l’organització i ha de ser retribuït par-
cial ment sobre la base d’aquesta.

Quant a aquests 2 primers incentius, es decideix repartir-los només si 
s’aconsegueixen els objectius de benefici marcats pel pressupost de l’esce-
nari més optimista. Es fixa un bo màxim d’un 10% del cost de personal 
com a retribució variable per aquests dos conceptes. Repartint aquest 10% 
entre un 80% de plus per negoci i un 20% per rendiment personal.

Aquests percentatges poden i han de ser variats segons interessi. Es 
podria establir un percentatge a distribuir sobre el cost salarial superior o 
inferior al 10% i mantenir els criteris de distribució en un 80/20, 50/50, 
70/30 o qualsevol altre per a la totalitat de la plantilla o personalitzant se-
gons els individus tinguin més o menys influència en el resultat del negoci.
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3)  Remuneració de la força de vendes, segons la qual els comercials 
seran retribuïts addicionalment en un 1%6 del marge brut de les 
vendes cobrades (així s’elimina la possibilitat de l’existència de dos 
comportaments no alineats amb els objectius de l’empresa: que el 
comercial faci vendes de difícil cobrament per assegurar-se la co-
missió i que el comercial no lluiti per un bon preu).

En les taules 1 i 2 es pot veure el pressupost global7 d’IDC per a l’exer-
cici en els seus diferents escenaris. En les despeses d’estructura s’inclouen 
els costos salarials sense variable que pugen a 400.000 euros.

Facturació prevista 1.000.000

Costes variables sobre vendes 15% 150.000

Marge sobre vendes 850.000

Estructura inclòs cost salarial 750.000

Resultat 100.000

% Marge 10%

Taula 1: Pressupost global anual sense retribució variable. Escenari optimista.

Facturació prevista 850.000

Costes variables sobre vendes 15% 127.500

Marge sobre vendes 722.500

Estructura inclòs cost salarial 750.000

Resultat –27.500

% Marge –3,24%

Taula 2: Pressupost global anual sense retribució variable. Escenari pessimista. 
Escenari que es donaria si no es fessin canvis. Continuista donada la situació 
econòmica actual.

6. Els percentatges són orientatius i variaran molt en funció d’empresa, sector, marge, o situa-
ció de l’empresa.
7. El pressupost en l’escenari més optimista és el que serà el punt de partida del SRV. Es 
considera que aquest escenari és només assumible en cas d’implicació total de l’organització.
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4. Anàlisi de la viabilitat del SRV en el compte d’explo- 
tació

En cas d’aconseguir els objectius pressupostaris el sistema establert 
queda com segueix quant als costos laborals (vegeu taula 3) sense incloure 
encara la força de vendes:

REMUNERACIÓ VARIABLE

Cost salarial inicial 400.000

% de remuneració variable sobre costs salarial 10%

INCENTIUS ASSOCIATS

Negoci 80% 32.000

Individual 20% 8.000

40.000

Taula 3: Remuneracions per negoci i rendiment personal.

Si s’analitza l’impacte d’aquesta primera mesura en cas d’assoliment 
d’objectius, es pot observar que el repartiment de beneficis (100.000 en 
l’escenari optimista) queda com segueix la figura 1:

Figura 1. Repartiment de beneficis entre treballadors i empresa sense variable 
en força de vendes.
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En el supòsit que ens ocupa aquesta mesura implicarà un sobrecost de 
8.500. Es pot observar, per tant, que l’aplicació d’un percentatge en aparen-
ça molt petit i raonat ja que ho estem aplicant sobre el marge de vendes, ens 
porta percentualment a una ràtio de distribució del benefici de pràcticament 
50/50, tenint en compte els pagaments a la plantilla no comercial. Partint 
del supòsit anterior i incloent ara la bonificació comercial, queda com se-
gueix (taula 3 i figura 2):

REMUNERACIÓ VARIABLE

Cost salarial inicial 400.000

% de remuneració variable sobre costs salarial 10%

Incentius associats

Negoci 80% 32.000

Individual 20% 8.000

Incentius comercials (sobre marge cobrat) 1% 8.500

TOTAL INCENTIUS 4,85% 48.500

Resultat inicial 10% 100.000

Resultat comptable després de bons 5,15% 51.500

REPARTIMENT DEL BENEFICI PRESUPOSTAT

EMPRESA 51,50%

TREBALLADORS 48,50%

Taula 3: Impacte GLOBAL del SRV en el compte d’explotació.

Figura 2. Repartiment del benefici entre treballadors i empresa.
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Observeu que una vegada incorporats els costos de la retribució varia-
ble en cas d’acompliment de tots els objectius marcats pel pressuposat es-
cenari optimista el benefici segueix sent major que en l’escenari pessimista 
(que com es veu en la taula 2 presenta pèrdues considerables). En aquest 
sentit es considera viable el SRV. El SRV porta un benefici econòmic supe-
rior al de la seva no implantació.

5. Com funciona el sistema si s’està per sota dels objectius 
marcats?

Un altre tema de discussió habitual quan es parla de SRV és l’establi-
ment de variables mínimes a complir perquè s’apliqui el SRV. Aquests mí-
nims s’apliquen generalment sobre vendes o sobre beneficis. Analitzem què 
passa si estem per sota i per sobre del pressupost optimista (escenari 100% 
en la taula 4).

Per sota 
90%

Pressupost 
100%

Per sobra 
110%

Facturació prevista 900.000 1.000.000 1.100.000

Costos variables sobre 
vendes

15% 135.000 150.000 165.000

Marge sobre vendes 765.000 850.000 935.000

Estructura inclòs costs 
salarial

750.000 750.000 750.000

Resultat 15.000 100.000 185.000

% Marge 1,7% 10,0% 16,8%

Taula 4: Escenaris per al pressupost global (sense incloure incentius).

En els supòsits representats en la taula 4 la remuneració variable es 
comporta de la següent manera:

–  Per sota del 100% no es cobra la remuneració de negoci. En 100% o 
per damunt es cobra. Es podria fer un escalat perquè la remuneració 
per negoci sigui creixent segons diversos trams.

–  La remuneració personal es cobra igual sense dependre del resultat i 
amb la sola valoració dels criteris establerts.

–  La remuneració comercial creix segons les vendes.
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D’aquesta manera:

REMUNERACIÓ VARIABLE
Per sota 

90%
Pressupost 

100%
Per sobra 

110%

Cost salarial inicial 400.000 400.000 400.000

% remuneració variable 
sobre cost salarial 10% 3,90% 12,10% 12,30%

Incentius associats
(cost empresa) mínim pressupost màxim

Negoci 80% 0 32.000 32.000

Individual 20% 8.000 8.000 8.000

Incentius comerciales
(sobre marge cobrat) 1% 7.650 8.500 9.350

TOTAL INCENTIUS 15.650 48.500 49.350

Resultat comptable després 
de bons –650 51.500 135.650

(marge % sobre vendes) –0,07% 5,15% 12,33%

% de benefici pressupostat a 
repartir a treballadors 1,74% 4,85% 4,49%

Taula 5: Escenaris post repartiment de bons.

6. Exemple de remuneració individual basada en el rendi-
ment personal

Arribats a aquest punt faltaria només posar algun exemple de com ava-
luar el rendiment individual de cada empleat. Com s’ha comentat abans, cada 
individu que forma una organització aporta el seu granet de sorra a la conse-
cució dels objectius globals de l’empresa i per aquest motiu s’ha d’avaluar 
basant-se en criteris que objectivament aportin valor a l’organització. En el 
cas de tenir establert un quadre de comandament integral (QCI) no resulta 
complicat vincular aquesta retribució per rendiment personal a la consecució 
d’una sèrie d’objectius marcats pels indicadors que controlen cadascun dels 
factors clau d’èxit de la companyia.

Així, i per posar un exemple del present cas, centrem-nos en els objec-
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tius marcats pel QCI en el departament de producció i més concretament en 
el cap de producció:

Objectiu Indicadors Resultat

1.  Compliment hores de treball 
previstes

Desviació en hores = hores reals/
hores previstes

menys del 5%

2. Lliurament en data Núm. de projectes on time/núm. 
projectes lliurats

95%

3.  Cost material utilitzat versus 
material previst

Desviació en costos = Cost 
material real/cost material
previst

menys del 10%

Aquests objectius responen a variables que IDC considera bàsiques per 
ser considerats com un partner fiable pels clients actuals i potencials. Els 
seus clients són molt exigents quant a qualitat i moltes vegades es treballa 
amb ells amb temps molt ajustats, per la qual cosa es requereix ser molt 
acurat en quant hores dels projectes, lliuraments en les dates previstes i en 
el material utilitzat. En cas d’acompliment dels 3 objectius marcats pel  
QCI el bo individual es lliuraria íntegre al treballador sobre la base de les 
condicions descrites en apartats anteriors. En cas d’acompliment de només 
2 dels 3 indicadors, el bo seria lliurat en un 50%. El bo seria 0 en cas de 
complir menys de 2 ràtios.

7. Comentaris finals al cas IDC i conclusions

En el present cas s’ha exposat com a cas d’implementació d’èxit d’un 
SRV el cas IDC. Comentar que des de la implementació del sistema (justa-
ment amb un QCI) IDC ha aconseguit les següents fites:

–  Reducció dels costos de producció en un 11%.
–  Increment de la satisfacció de clients.
–  Reducció de clients amb increment de marge (fruit de no entrar en la 

guerra de preus actual i de focalitzar-se en aquells amb més marge).
–  Un 85% dels clients que compren un any tornen a comprar el se-

güent (fidelització elevada).
–  Malgrat perdre clients (en nombre) ha incrementat lleugerament 

quota de mercat (fruit d’haver pogut sobreviure quan altres tanca-
ven).

–  Tots els indicadors de personal mostren una millora significativa.
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–  Increment del benefici d’un 6% anual de mitjana sense disminu-
cions en 4 exercicis consecutius.

–  Els esforços individuals van en consonancia amb els objectius gene-
rals de l’organització.

Tal com s’ha exposat, la implementació d’un SRV que implica tot el 
personal d’una organització ha resultat en aquest cas molt profitosa. Cal 
tenir present que cada persona que treballa a l’organització té un paper di-
ferent i per tant no totes poden ser avaluades seguint els mateixos paràme-
tres. És per això que IDC va proposar un sistema híbrid on es reconeixien 
3 tipus d’incentius: negoci, rendiment personal i força de vendes. Com s’ha 
assenyalat en apartats anteriors, resulta molt difícil, almenys inicialment, 
valorar els incentius individuals per rendiment personal. IDC va optar per 
vincular aquesta retribució als indicadors establerts per un quadre de co-
mandament integral (QCI), assegurant-se així paral·lelament diferents as-
pectes clau:

–  Els esforços individuals van d’acord amb els objectius generals de 
l’organització.

–  El QCI mesura els factors clau d’èxit de l’empresa, i amb això es té 
l’organització sota control.

–  El QCI mesura en les seves 4 perspectives aspectes clau de qualse-
vol organització com a aprenentatge o motivació dels recursos hu-
mans, processos interns, satisfacció de clients i acompliment d’ob-
jectius financers.

En aquest sentit, valorar els esforços individuals sobre la base de varia-
bles clau per al negoci resulta una bona idea de cara a garantir la supervi-
vència a llarg termini de l’organització.

8. Els 8 aspectes clau a recordar d’un SRV

1)  Un sistema de remuneració variable (SRV) ha de ser analitzat abans 
d’implementar-se a fi d’avaluar-ne la viabilitat econòmica.

2)  No cal oblidar que l’important del sistema són les motivacions ex-
traeconòmiques tipus motivació del personal, formació, ambient la- 
boral, etc. A curt termini és molt possible que no tinguem un reflex 
econòmic positiu.

3)  Cal generar un model de simulacions que aconsegueixi calcular els 
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diferents resultats, i que ens ajudi a aconseguir el millor model dins 
de les diferents possibilitats.

4)  Cal recordar que en casos de caiguda de vendes el pagament del 
variable pot suposar tensions greus de tresoreria, en aquest sentit un 
SRV no només implica control a priori sinó també previsió finance-
ra en forma de pressupost de tresoreria.

5)  No és recomanable mesurar a tothom amb els mateixos criteris. Tal 
com s’ha treballat en el cas, resulta altament recomanable un siste-
ma híbrid que reconegui incentius per negoci, individuals i per for-
ça de vendes.

6)  No és mala idea vincular un SRV a un QCI, sobretot quant als in-
centius individuals.

7)  En termes generals un SRV ha d’aportar un benefici econòmic su-
perior al de no implantar-se.

8) Si no hi ha estratègia clara a llarg termini, no pot haver-hi SRV.
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