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Presentació 

 

Les startups són empreses de recent creació (start) que presenten grans possibilitats de 

creixement (up). Normalment, tenen un component tecnològic important i solen estar 

relacionades amb el món de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) 

incloent-hi fintech, comerç electrònic i software; salut i biotecnologia; transport i 

logística; viatges... 

Les startups són molt importants per a l’economia. A part de la seva capacitat per a la 

creació de llocs de treball, aporten la capacitat d’innovació que es necessita per a ser 

viables en molts dels sectors de l’economia. Les startups també són molt importants en 

la captació de finançament.  

L’anàlisi i valoració d’una startup no és fàcil i molts estudis, com el de Small Bizz Trends 

(2008) indiquen que el 90% de les startups fracassen.  

Solen ser empreses que, en els primers anys, no generen beneficis ni tresoreria. De fet, en 

els primers anys consumeixen molta tresoreria per desenvolupar el producte (R+D), per 

introduir el producte en el mercat (pla de màrqueting, publicitat...). Com que són 

empreses, tecnologies i sectors dels quals no sol haver gaires dades històriques que 

permetin fer projeccions financeres creïbles, encara ho complica més. Per tot això, es 

tracta d'empreses amb un nivell de risc molt elevat. I les que tenen èxit sovint necessiten 

molts anys per a generar beneficis. A la figura següent es comprova que les que tenen èxit 

poden arribar a ser molt rendibles: 

 

 

Any de 

fundació 

Anys que va 

trigar a 

generar 

beneficis Sortida a Borsa 

Percentatge de 

rendibilitat des 

de la sortida a 

Borsa 

En quant s'ha convertit 

avui 1 euro invertit el 

dia que va sortir a borsa 

Empreses que generen beneficis 

Apple 1977 5 1980 56919 570,19 

Amazon 1994 4 1997 84983 850,83 

Yahoo  1995 1 1996 6523 66,23 



8 
 

Ebay 1995 4 1998 4182 42,82 

Google 1998 10 2004 1776 18,76 

Facebook 2004 1 2012 449 5,49 

Zoom 2011 9 2019 101 2,01 

Mitjana 
 

4,9 
 

22133 222,33 

Empreses que generen pèrdues 

Spotify 2006 

No genera 

beneficis 2018 –11 0,89 

Uber 2009 

No genera 

beneficis 2019 –35 0,65 

Pinterest 2010 

No genera 

beneficis 2019 –31 0,69 

Snap 2011 

No genera 

beneficis 2017 –50 0,50 

Lyft 2012 

No genera 

beneficis 2019 –61 0,39 

Slack 2013 

No genera 

beneficis 2019 –36 0,64 

Mitjana 
   

–37 0,63 

Font: Amat, O. (2020). Spotify: David (Spotify) contra Goliat (Apple, Amazon i 

Google), Món Empresarial, Segon Trimestre. 

 

 

Dades d’algunes de les principals startups tecnològiques 

 

Donada la importància de les startups en l’economia i la dificultat per a analitzar-les i 

valorar-les, hem cregut oportú dedicar un número monogràfic a aquesta temàtica. 

Aquesta monografia compta, en primer lloc, amb uns quants articles que descriuen la 

naturalesa de les startups, com es financen, les seves claus d’èxit i de fracàs; i com es pot 

fer una valoració. En segon lloc, s’inclouen una sèrie de casos pràctics basats en startups 

reals que permeten posar en pràctica les tècniques d’anàlisi i valoració proposades. 
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