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Resum 

Les empreses familiars són la principal font de generació de riquesa econòmica a nivell mundial. 
En un entorn competitiu aquestes empreses estan obligades a créixer per sobreviure, aquest 
procés de creixement sovint és accelerat i liderat pels mateixos propietaris de l’empresa. 
Aquesta ràpida evolució pot comportar l’arrossegament de certes ineficiències que en una 
empresa petita poder ser pràcticament inadvertides però que en una empresa de més dimensió 
poder afectar de forma notòria a la rendibilitat.  

Aquest és el cas d’Industrias Cárnicas Blancafort, S.A. un empresa dedicada a la producció 
d’elaborats carnis cuits que, gràcies a l’esforç i la visió del seu propietari i gestor, ha experimentat 
un creixement de dos dígits anuals durant els darrers 10 anys. Malgrat aquest esforç, que ha 
permès la consecució de xifres de negoci inimaginables fa uns anys, la rendibilitat de la 
companyia no ha millorat i la seva situació financera és crítica. 

Com moltes d’altres empreses familiars que han viscut una evolució similar, Blancafort es 
planteja ara la professionalització de la gestió mitjançant la contractació d’un Director General, 
però, pot millorar l’eficiència de Blancafort un gestor professional? A través de l’aplicació de 
quines mesures en concret? Es pot mesurar quantitativament els efectes de la 
professionalització? Aquestes són les preguntes que mira de respondre aquest estudi. 

L’estat de l’art dels treballs publicats sobre els efectes de la professionalització de la gestió en 
empreses familiars deixa clar (i) que les empreses familiars grans tendeixen a comptar amb uns 
òrgans de direcció altament professionalitzats, (ii) que la professionalització tendeix a millorar la 
rendibilitat a través de la racionalització en l’aplicació dels recursos i (iii) que la 
professionalització millora també aspectes com la internacionalització. Tanmateix, cap dels 
estudis explicita les mesures concretes que solen aplicar els gestors professionals quan 
accedeixen a liderar una empresa familiar. No és d’estranyar perquè cada empresa és un món 
amb circumstàncies molt particulars. 

Per pal·liar aquesta mancança de referents acadèmics i intentar determinar l’efecte de la 
professionalització s’han realitzat estudis interns i de l’entorn de Blancafort que han permès 
identificar aspectes de millora que podrien servir de palanca a un gestor professional per millorar 
la rendibilitat de la companyia. Bàsicament, es tracta d’aspectes relacionats amb la 
racionalització i control en l’assignació de recursos. En concret, s’han identificat aspectes de 
millora relacionats amb la política de compres, la gestió d’estocs, l’eficiència de la producció, el 
control de la qualitat i la racionalització del finançament. 

A continuació, l’estudi quantifica l’impacte individualitzat de l’aplicació de cadascuna de les 
mesures correctores sobre els aspectes susceptibles de millora a través de l’aplicació de criteris 
de racionalitat i sistematització. Finalment, s’han projectat els estat financers de Blancafort 
incorporant tots els aspectes relacionats, tant d’estalvi com de despesa i inversió, per poder 
estimar l’impacte global de la professionalització de la gestió. 

La conclusió és que una gestió tant personal com la que s’ha dut a terme a Blancafort durant les 
dues darreres dècades genera inèrcies ineficients que amb el temps suposen un llast important 
per l’empresa i perjudiquen notòriament la seva rendibilitat. L’aplicació de processos de control, 
seguiment i racionalització, fruit de la professionalització, com els que hem après a les matèries 
estudiades durant la carrera permet, en condicions de “ceteris paribus” en termes de vendes, 
millorar l’eficiència en l'aplicació de recursos i en conseqüència els resultats de la companyia.   
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Abstract 

Family businesses are the main source of economic wealth worldwide. In a competitive 
environment these companies are forced to grow to survive, this growth process is often 
accelerated and led by the business owners themselves. This rapid evolution can lead to the 
drag of certain inefficiencies that in a small company can be virtually unnoticed but can 
significantly affect profitability in a larger company. 

This is the case of Industrias Cárnicas Blancafort, S.A. a company dedicated to the production 
of processed cooked meats that, thanks to the effort and vision of its owner and manager, has 
experienced double-digit annual growth over the past 10 years. Despite this effort, the company’s 
profitability has not improved, and its financial situation is critical. 

Like many other family businesses that have undergone a similar evolution, Blancafort is now 
considering professionalizing management by hiring a CEO, but can a professional manager 
improve Blancafort’s efficiency? What specific measures must be applied? Can the effects of 
professionalization be measured quantitatively? These are the questions this study seeks to 
answer. 

The state of the art of the published works on the effects of the professionalization of 
management in family businesses makes clear (i) that large family businesses tend to have 
highly professionalized management bodies, (ii) that professionalization tends to improve 
profitability through of the rationalization in the application of the resources and (iii) that the 
professionalization also improves aspects like the internationalization. However, none of the 
studies specifies the precise measures that professional managers usually apply when they 
agree to lead a family business. This is not surprising since every business is a world with very 
special circumstances. 

To compensate for the lack of academic references, the study has tried to determine the effect 
of professionalism by analyzing Blancafort and its environment to identify aspects of 
improvement that could be used as a lever to a professional manager to improve the profitability 
of the company. Basically, these are aspects related to the rationalization and control in the 
allocation of resources. Specifically, have been identified aspects of improvement related to 
purchasing policy, stock management, production efficiency, quality control and streamlining of 
financing. 

The study then quantifies the individualized impact of the application of each corrective measure 
on the aspects to be improved through the application of rationality and systematization criteria. 
Finally, Blancafort’s financial statements have been projected incorporating all the impacts of the 
improvements, in terms of savings as well as expenditure and investment to estimate the overall 
impact of the professionalization of management. 

The conclusion is that a management as personal as that carried out in Blancafort during the last 
two decades generates inefficient inertia that over time is a major burden for the company and 
significantly damage its profitability. The application of control, monitoring and rationalization 
processes, the result of professionalism, such as those we have learned in the subjects studied 
during the degree allows, in conditions of "ceteris paribus" in terms of sales, to improve efficiency 
in the application of resources and consequently the results of the company.  
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1. Introducció 

Els efectes de la globalització han produït un descens important a la major part de l’activitat 
industrial del nostre país. Tanmateix, existeixen sectors com el de l’alimentació, en el que ja sigui 
per tradició, per característiques de clústers locals o per la tipologia de producte final, encara 
conserven una part important del teixit industrial a casa nostra, aquest és el cas de bona part de 
la indústria càrnia. 

Industrias Cárnicas Blancafort, S.A. (en endavant “Blancafort”) és una empresa familiar fundada 
el 1908 a La Garriga (Vallès Oriental) que es dedica a la producció d’elaborats càrnis cuits - 
d’entre els que destaquen el pernil dolç i el bacon-, per posteriorment comercialitzar-los 
principalment a distribuïdors del sector de l’Hosteleria, però també a la gran distribució i a d’altres 
productors d’elaborats càrnis. De la mà de la quarta generació familiar, Blancafort  ha registrat 
un creixement espectacular; en els darrers 10 anys ha passat dels 3 milions als 20 milions d’euros 
de facturació. 

A pesar d’aquest creixement significatiu de les vendes i de la producció, la viabilitat de la 
companyia ha estat en una posició sensible durant tot aquest cicle. El sector industrial dels 
elaborats càrnis cuits requereix de mà d’obra intensiva i d’una inversió important, tanmateix 
genera uns marges nets molt reduïts; (i) pel poc poder negociador amb clients i proveïdors, (ii) 
per la poca rellevància del factor marca en comparació amb factor el preu i (iii) per les despeses 
financeres que s’assumeixen per finançar les necessitats de circulant.  

L’anàlisi d’aquest cas és interessant pels dos factors que integra. Per una banda, Blancafort és 
una empresa familiar que està en una fase d’intens creixement de facturació dirigida pel seu 
propietari. Per altra banda, i com veurem, el sector càrni és dels sectors més potents a l’economia 
del país que genera una ocupació important i que compta amb perspectives de continuïtat 
sòlides.  

2. Justificació 

4.1. La situació actual de Blancafort  

L’any 2016 Blancafort va adquirir un nou centre productiu a Granollers per poder garantir un 
volum de producció que acompanyés el creixement orgànic de les vendes. L’operació era a priori 
profitosa perquè la nau adquirida estava en un procés concursal d’un antic escorxador (La 
Vanguardia, 2012) i el preu acceptat pels administradors va ser raonable, tanmateix les posteriors 
actuacions d’adequació de les instal·lacions van superar en escreix les expectatives de 
l’empresa, fet que va debilitar encara més la fràgil situació financera de la companyia. 

Fruit d’aquest fet, juntament amb d’altres decisions estratègiques poc encertades preses 
respecte a l’organització de la producció a la nova planta, entre el darrer trimestre de 2017 i el 
primer trimestre de 2018 l’empresa va entrar a una situació financera extremadament sensible. 
En aquell moment, Joan Josep Blancafort i Villar, propietari i gerent de Blancafort, va prendre 
dues decisions.  

En primer lloc, va decidir aplicar una política de xoc a curt termini per intentar salvar l’empresa 
d’un pre-concurs voluntari a base d’eliminar els productes menys rentables, de renunciar als 
clients amb menys marge i de renegociar l’endeutament amb l’entitat que va concedir la hipoteca 
per adquirir l’immoble de Granollers. 

En segon lloc, va decidir cercar un comprador per l’empresa. Aquesta decisió es pot entendre si 
es considera l’enorme desgast que provoca liderar un empresa durant 20 anys amb una 
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dedicació exclusiva i intensiva. En Joan Josep Blancafort té 56 anys i la seva descendència no 
està interessada en continuar en el negoci (Blancafort Villar, 2020). 

Així les coses, entre 2017 i finals de 2019 es va realitzar un procés de recerca de possibles 
compradors. Es van contemplar diversos plantejaments a través de consultores especialitzades 
en aquest tipus de transaccions; des de la venda de del negoci complert fins a un operació de 
sale & leaseback sobre la planta. El procés però va quedar desert, perquè la valoració de la 
companyia realitzada pels experts distava molt de les expectatives del Sr. Blancafort a causa de 
l’escàs marge operatiu i l’elevat endeutament. 

Davant d’aquesta situació, a principis de 2020 la direcció de Blancafort ha optat per recórrer a 
un Director General amb àmplia experiència professional que reemplaci gradualment al Sr 
Blancafort al capdavant de l’empresa. El repte que se li planteja al nou Director és el de 
professionalitzar la companyia, revisar les polítiques comercials, ordenar tant els processos 
administratius com els productius i millorar la gestió de l’endeutament. L’objectiu és, en primer 
terme, assegurar la viabilitat de l’empresa sense posar en ric l’ocupació de les 101 persones 
que actualment treballen a Blancafort i, a mig i llarg termini, consolidar l’increment de rendibilitat, 
revaloritzar l’empresa i fer-la més atractiva al mercat per potencials inversors. 

4.2. La gestió de l’empresa familiar  

Segons l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar el 88% de les empreses catalanes són 
familiars (ASCEF, 2020), en la majoria d’elles la propietat i la gestió està en mans de membres 
de la pròpia família. Molts d’aquests propietaris i gestors d’empreses familiars ostenten una 
excel·lent preparació i demostren dia rere dia la seva vàlua professional. Aquest és el cas del Sr. 
Blancafort, la trajectòria de la seva empresa així ho avala.  

Tanmateix, és molt freqüent que la cultura de les empreses familiars s’adapti a la manera de fer 
dels seus propietaris. Amb el pas del temps els processos, els recursos organitzatius i les àrees 
funcionals de la companyia acaben altament influenciades per les visions, els valors, les 
prioritats, els estigmes i els principis dels propis propietaris. 

En casos de creixement com el que ens ocupa -Blancafort ha passat dels 12 als 101 empleats 
en 10 anys- els efectes generats per aquesta diguem-ne “visió personalista” de la gestió 
s’accentuen, es fan molt més visibles i poden arribar a posar en qüestió la continuïtat de la 
companyia perquè poden distar de l’eficiència.  

El tema d’aquest projecte rau en analitzar si el fet de prescindir d’aquesta visió personalista a 
través d’un procés gradual de professionalització de la gestió té un impacte significatiu en els 
resultats de la companyia. 

4.3. La motivació personal 

La motivació personal per seleccionar aquest tema té un vessant emocional important. D’ençà 
de final de 2008 que col·laboro professionalment de manera puntual amb Blancafort. Aquest 
seguit de col·laboracions m’han permès conèixer amb profunditat tant la pròpia família Blancafort 
com l’evolució de l’empresa i els reptes que se’ls han anat presentant al llarg del temps. 

Blancafort va tancar l’exercici 2019 amb una facturació rècord de 19.921.739 euros (+28,85% 
s/2018), una producció de 5.743.947 quilos (+16,89% s/2018) i un resultat d’explotació de 
368.116 euros (+90,60% s/2018), el marge net sobre les vendes que l’empresa ha assolit és tant 
sols d’un 1,84%.   

Unes xifres de tancament com les de 2019 eren simplement inimaginables el 2008. El seu 
assoliment només ha estat possible gràcies l’esforç, la dedicació, el compromís i la 
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responsabilitat del Sr. Blancafort al capdavant de l’empresa. L’any 2008 Blancafort va entendre 
que l’única possibilitat de sobreviure al sector dels elaborats carnis era créixer, la fita s’ha 
aconseguit parcialment; s’ha crescut de manera espectacular però els marges sobre vendes 
segueixen estant per sota del 2% i la viabilitat no està assegurada a mig termini. El camí per 
aconseguir sobreviure no ha estat fàcil ni exempt de riscos; la família propietària ha aportat bona 
part del patrimoni personal amb la finalitat d’aconseguir el finançament necessari per créixer. 

Al març de 2018 la situació financera de l’empresa es va deteriorar molt ràpidament a causa de 
l’alt nivell l’endeutament, fins al punt que un simple endarreriment en el pagament d’un client 
important va estar a punt de provocar la sol·licitud d’un pre-concurs de creditors. Aquest fet 
hagués suposat que tot l’esforç i patrimoni de la família se n’anés a norris, però sobretot que les 
persones que hi treballen -la majoria des de fa dècades- haguessin perdut la feina. Aquest darrer 
fet em va fer reflexionar sobre la descompensació entre la importància de les Pymes familiars en 
el nostre teixit econòmic i la seva altíssima vulnerabilitat i exposició a tercers. 

El que m’empeny a triar aquest tema és el convenciment que trencant algunes de les inèrcies de 
gestió per establir processos ben definits i ordenats l’empresa pot esdevenir més eficient i 
consolidar la seva posició de manera que no estigui tant exposada a tercers. El que em proposo 
analitzar en aquest treball de recerca és si l’impacte de les millores derivades de la 
professionalització és suficient per arribar a fer l’empresa atractiva a mig termini.    

En el cas de Blancafort, cal esmentar que el seu propietari no només ha incidit en la cultura 
d’empresa, sinó que en els darrers 20 anys s’ha responsabilitat personalment de les funcions 
més crítiques del negoci, com ara, la de la política de recursos humans, la compra de fresc, la 
planificació de la producció o, fins i tot, de les relacions comercials amb els clients més 
importants, inclosos els d’exportació. En conseqüència, independentment de la cultura 
d’empresa, és d’esperar que pel sol fet de descentralitzar a rols especialitzats impliqui una millora 
de l’eficiència perquè permetrà analitzar els temes amb més detall. 

Així doncs, la rellevància  econòmica del projecte rau en valorar l’efecte de la professionalització 
de la gestió d’una empresa de tradició i cultura familiar molt similar a la d’un nombre important 
d’empreses del teixit industrial català. Cal tenir en consideració que l’empresa familiar aglutina el 
76% de la ocupació privada de Catalunya (ASCEF, 2020) i que, com veurem, el sector carni és 
un dels motors de la indústria catalana i espanyola amb poca probabilitat de  deslocalització a 
curt termini. 

3. Plantejament de la recerca i estat de l’art 

5.1. Pregunta clau i hipótesis a contrastar 

L’objectiu del projecte és avaluar si la professionalització de la gestió pot tenir repercussions 
significatives a mig termini en la viabilitat i consolidació de la posició d’una empresa familiar com 
Indústrias Cárnicas Blancafort, S.A. Entenent com a “professionalització de la gestió” l’aplicació 
de solucions basades en fonts acadèmiques -com les estudiades a les diferents assignatures del 
Grau Administració i Direcció d’Empreses- o en les millors pràctiques a nivell professional en 
l’aportació de rigor, qualitat de la informació i eficiència.  

La pregunta clau és:  

“quina és l’estratègia més efectiva i eficient per tal de professionalitzar l’empresa 
mantenint la cultura familiar?’ 

Les hipòtesis que pretén contrastar aquest estudi són les següents: 
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• La hipòtesis bàsica, vinculada amb la pregunta clau, passa per verificar quantitativament 
que la professionalització de Blancafort pugui ajudar a millorar la seva rendibilitat. 

• Pel que fa a l’anàlisi intern: Quins són els principals punts dèbils i les amenaces de 
Blancafort? Quines són les oportunitats que es presenten en el futur proper? 

• També respecte l’entorn: Quina és l’estructura dels Estats Financers de les empreses de 
la competència que tenen una gestió professionalitzada? Quines mesures o polítiques 
apliquen? Aquests empreses han adoptat alguna política estratègica específica per 
superar situacions similars a les de Blancafort? 

• Selecció de les àrees de millora; en funció de les polítiques i mesures identificades 
anteriorment, definir quins són els punts febles/amenaces de Blancafort que presenten 
oportunitats de millora en funció dels recursos i capacitats existents. 

• Anàlisis quantitatiu: quin efecte individual tindrà l’aplicació de cadascuna de les 
polítiques/mesures vinculades amb la professionalització de la gestió que es considerin 
factibles d’aplicar? 

• Projecció i determinació de resultat global: quin és el marginal teòric al conjunt de 
l’empresa de professionalitzar la gestió?. Aquest marginal justifica la contractació d’un 
Director General professional? 

Els descriptors clau que defineixen el tema són: Empresa familiar, Blancafort Foods, 
professionalització de la gestió, direcció general, anàlisi de viabilitat, empresa centenària, sector 
carni, elaborats carnis, alt nivell d’endeutament, pool bancari, exportació, finançament del 
circulant, capacitat de negociació, marge net.  

 

5.2. Estat de l’art sobre l’impacte de la professionalització de la gestió. 

Durant l’elaboració de l’estudi hem comprovat que tot i haver-hi moltíssima bibliografia sobre 
l’empresa familiar no hi ha estudis que intentin identificar de manera concreta les mesures més 
comunament aplicades en processos de professionalització de la gestió, ni tampoc estudis que 
intentin quantificar de manera específica la bondat de l’aplicació d’aquestes mesures sobre 
l’eficiència de l’empresa familiar. 

Aquest fet no ens ha de sorprendre perquè les millores concretes introduïdes per un gestor 
professional depenen d’un munt de variables que en cap cas són homogènies; depèn de les 
característiques de la pròpia empresa, dels coneixements del nou gestor professional, de les 
corrents acadèmiques i professionals en l’àmbit d’administració d’empreses de cada moment, de 
les limitacions financeres que hi hagi en cada cas, de la competència i del sector, entre molts 
d’altres factors. 

Per tant, era improbable que a través de la bibliografia sobre el tema, que sol tenir un caire 
general i en conseqüència qualitatiu, trobéssim solucions concretes i pautes qualitatives de 
l’efecte en un cas tant concret com el que es planteja en aquest treball; que no és altre que 
determinar si a través de la professionalització de la gestió, Blancafort té recorregut per ser una 
empresa més eficient i amb potencial d’incrementar el seu valor al mercat.   

El que sí que es recull en la revisió de l’estat de l’art que segueix són inputs que recolzen 
conceptualment la idea de que a través dels coneixement que aporta la gestió professional d’una 
empresa es pot incrementar la seva rendibilitat i, també, que aquesta professionalització és 
habitual a mesura que les empreses van creixent. En conseqüència tot apunta a que la 
incorporació d’un Director General professional pot ser beneficiosa per Blancafort, però ho serà 
prou com per compensar el cost directe i indirecte de la incorporació? Permetrà aquesta 
incorporació una millora substancial en l’eficiència en un sector tan competitiu?. 
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Per respondre a totes aquestes preguntes, s’ha proposat un treball de recerca que ha volgut 
analitzar amb profunditat la situació actual de Blancafort amb la finalitat d’identificar els principals 
punts de millora per, a continuació, simular els efectes de l’aplicació de les polítiques de gestió 
més acceptades per cada punt. Per tant, es pretén definir quines mesures concretes cal implantar 
i l’estratègia a seguir per implantar-les per, a continuació, quantificar el seu impacte en els Estats 
Financers de Blancafort de forma que se’n pugui avaluar la seva contribució. 

Rellevància de l’empresa familiar al teixit econòmic mundial 

La major part de la riquesa produïda a nivell mundial està generada per empreses familiars, hi 
ha estimacions que indiquen que entre el 70% i el 90% del producte interior brut (PIB) a nivell 
mundial està generat per empreses familiars (Tharawat Magazine, 2013).  

Per comprendre l’abast de la seva rellevància, només cal posar de manifest que: 

• Als Estats Units hi ha més de 5,5 milions d’empreses familiars que generen el 57% del 
PIB i 63% de la ocupació (Family Enterprise USA, 2020).  

• Al Regne Unit hi ha 4,8 milions d’empreses familiars, el que representa el 85% de les 
empreses privades que ocupen al 50% de la població activa ( Institute for Family 
Business, 2020).  

• A Alemanya el 90% de les empreses són familiars, aquestes ocupen el 58% de la 
població activa i aglutinen el 52% del PIB (Stiftung Familienunternehmen, 2020).  

• Pel que fa a Espanya, el 90% de les empreses són familiars, ocupen el 70% de la 
població activa i aporten el 60% del PIB (Instituto de la Empresa Familiar, 2020).  

Tipologia d’aproximacions al tema de la recerca. 

Atesa l’evident rellevància de l’empresa familiar en el context econòmic de les principals 
economies aquesta ha atret l’atenció de nombrosos investigadors i es pot tenir accés a una 
extensa bibliografia sobre el tema. A grans trets podem citar tres grans fonts d’informació 
respecte a les empreses familiars:  

a) En primer lloc hi ha la informació publicada per les institucions públiques nacionals o 
supranacionals tals com els instituts nacionals d’estadística, els respectius ministeris 
d’economia i ocupació, així com també pel propi Parlament Europeu. La naturalesa 
d’aquest tipus de publicacions sol ser descriptiva i constitueix la base sobre les qual es 
construeixen polítiques reguladores. En altres casos s’empra per avaluar l’evolució de les 
economies emergents.  

b) En segon lloc cal destacar que les principals economies compten amb associacions 
empresarials d’àmbit estatal i territorial creades per aglutinar i representar els interessos 
dels empresaris familiars. En l’àmbit d’influència de l’estudi destaquen sobretot dues 
organitzacions, per una banda, l’Instituto de la Empresa Familiar (IEF) que té caire estatal 
i, per l’altre, l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF), que agrupa el 
interessos a Catalunya. Ambdues associacions, en especial  l’IEF, publiquen 
periòdicament estudis de diferent naturalesa que permeten aprofundir en la situació i les 
principals preocupacions d’aquest grup d’interès en cada moment. 

c) En tercer lloc, i no menys important, cal tenir en consideració les tesis universitàries, els 
estudis i articles científics, que investigadors d’arreu centrats en la recerca econòmica han 
publicat al respecte de l’empresa familiar. Aquestes publicacions poden tenir una 
naturalesa variada que va des de l’àmbit merament descriptiu fins a l’analític i de recerca. 
Els temes tractats per aquestes publicacions és molt variat, solen tenir en comú, això sí, 
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que estan centrats en la informació recopilada en economies locals concretes, no abunden 
publicacions de recerca sobre l’empresa familiar d’àmbit supranacional. 

La major part de l’extensa bibliografia publicada sobre l’empresa familiar es concentra en grup 
reduït de temes d’estudi que ha aglutinat l’interès dels investigadors per sobre de tota la resta, 
per la seva rellevància, es tracta dels següents: 

• La successió en l’empresa familiar i aspectes fiscals derivats. 

• El creixement/la dimensió de l’empresa familiar. 

• La internacionalització de l’empresa familiar. 

• La innovació a l’empresa familiar.  

• El govern de l’empresa familiar (a nivell organitzatiu). 

Observem doncs que els efectes de la professionalització de la Direcció d’una empresa familiar,  
tema que ens ocupa en aquest treball de recerca, no és dels temes que s’aborden directament 
amb més freqüència, sinó que aquest queda inclòs dins de l’àmbit més ampli de l’estudi del 
govern de l’empresa familiar que incorpora moltes més coses. En adició, la majoria d’estudis que 
fan referència a la professionalització de la gestió tenen un caràcter descriptiu, és a dir, 
contemplen la professionalització del Director com a input a nivell estadístic sense aprofundir en 
excés sobre els aspectes que això té sobre l’eficiència i la millora de resultats de les pròpies 
companyies. 

Pel que fa a l’estat de l’art de l’estudi del govern de l’empresa familiar, cal destacar l’enorme 
quantitat de citacions i la influència que té sobre la majoria de textos publicats el “Model dels tres 
cercles de l’empresa familiar” (Davis & Tagiuri, 1982). Aquest model identifica tres sistemes dins 
l’esfera de l’empresa familiar que se superposen, es tracta de la família, la propietat i l’empresa. 
De les interseccions dels tres sistemes neixen 7 grups diferenciats (i) membres de la família, (ii) 
membre de la família i propietaris, (iii) propietaris que no són membres de la família, (iv) 
propietaris que no són membres de la família i que treballen a l’empresa (v) treballadors que no 
són membres de la família, (vi) treballadors que són membres de la família no propietaris i, 
finalment, (vii) membres de la família que treballen a l’empresa i que són propietaris. 

Cadascun d’aquests grups té els seus propis interessos, perquè l’empresa funcioni correctament 
és necessari que els interessos convergeixin cap a una direcció única, fet que acostuma a no ser 
senzill. En cas de no aconseguir la confluència d’interessos  es generaran tensions que afectaran 
negativament a l’empresa i deterioraran les relacions familiars. 

Figura 1 The Three-Circle Model of the Family Business (Davis et al., 1978) 

 

Font: johndavis.com 

El model plantejat permet identificar d’una forma molt gràfica on s’ubica cadascun dels actors. 
Això facilita entendre millor els interessos de cada implicat. Davis proposa comunicar amb 

https://johndavis.com/three-circle-model-family-business-system/
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claredat el model a totes les parts interessades per ajudar a comprendre quin és el rol de cadascú 
amb la finalitat d’evitar problemes derivats de la confusió que hi ha entre propietat, empresa i 
família. El cas que ens ocupa, el Director General professional s’inscriuria dins del grup (v) 
treballadors que no són membres de la família, ja que en principi no percebria remuneració en 
accions. Un dels riscos de la professionalització de Blancafort és que el Sr. Joan Blancafort 
envaeixi atribucions inicialment cedides al nou Director General, per tant, caldrà parar atenció 
per detectar a temps possibles confusions de rol, l’altre risc són els costos d’agència derivats 
dels interessos del nou Director.  

Estudis de referència 

D’entre els estudis que analitzen els efectes de la professionalització de la gestió destaca 
“Empresa familiar: análisis estratégico” (Corona, 2015). L’estudi caracteritza el cas de les 
empreses familiars que han deixat la gestió del negoci en mans de professionals aliens confiant 
en l’experiència i les bones pràctiques adquirides en els anys que han treballat a d’altres 
empreses. Defineix les relacions entre la família i el directiu de naturalesa individualista, en el 
sentit que els directius professionals estan orientats a la consecució d’objectius a títol individual. 
Es destaca també que sota una direcció professional els empleats de l’empresa són avaluats 
d’una manera impersonal i neutre en funció de la seva capacitat de contribuir al beneficis de 
l’empresa. 

Segons el llibre el resultat d’aquest procés de professionalització sol ser la posada en pràctica 
de programes dirigits a incrementar la eficiència i a retallar els costos, just el tema d’anàlisis del 
treball de recerca. Al respecte es menciona que el Director General professional encoratja als 
treballadors a treballar de manera més ràpida i eficient. La propietat espera dels nous gestors 
que introdueixin una nova manera d’entendre el negoci així com les tècniques de gestió més 
avançades. Aquesta, segons Corona, és la principal avantatge de l’aplicació d’una cultura 
professional ja que els directius professionals no tenen vincles amb el passat de la companyia i 
tenen una visió objectiva que els permet detectar noves oportunitats per avançar en nous camins. 
Els principals inconvenients identificats per Corona en la professionalització de la gestió són els 
riscos derivats de la rotació en el càrrec i de la competència deslleial.  

“Empresa familiar: análisis estratégico” analitza amb molta profunditat el context del govern de 
les empreses familiars, i com hem vist, fa referència a les virtuts de la seva professionalització. 
Tanmateix, no tracta els temes en els que volem profunditzar que són justament determinar quins 
són els programes que es posen marxa per incrementar l’eficiència a través de la 
professionalització i com impacta la professionalització de la gestió sobre els resultats de les 
empreses familiars. 

Una altra font de rellevància pel nombre de citacions que acumula  l’article “Family Business 
Performance from a Governance Perspective: A Review of Empirical Research” (Pindado & 
Requejo, 2015). Aquest estudi, que al seu torn compila nombrosa bibliografia pre-existent, 
conclou alguns aspectes interessants per l’estudi que ens ocupa. 

L’article especifica que el control de l’empresa per part dels propietaris es tradueix en un 
enfocament  a la presa de decisions a llarg termini, aquest fet pot generar costos d’agència quan 
el Director General és professional ja que aquest sol tenir una perspectiva i uns interessos més 
centrats en el curt termini, ja que se’l sol avaluar en funció d’objectius anuals.    

Els autors indiquen també que les empreses governades per membres de la família propietària 
tendeixen a tenir poca sensibilitat respecte a l’impacte de l’execució d’inversions i de la necessitat 
de generació de cash-flow. Aquesta sensibilitat augmenta quan s’incorporen a les empreses 
Directors Generals professionals. Aquests dos punts són un fet a Blancafort.   

L’article conclou que es freqüent que els beneficis de la gestió dels Directors Generals 
professionals, o independents, es dilueixin per la impossibilitat de contrarestar la posició de la 
família al Consell d’Administració. Al mateix temps, és considera necessària la presència de 
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membres de la família al Consell d’Administració perquè ajuden a transmetre, els valors, la 
història de l’empresa i la cultura empresarial. 

Es dona també importància als Directors generals professionals en la seva figura d’assessors als 
Consells d’Administració. Si bé a les empreses petites i mitjanes aquest assessorament està 
centrat en compensar les deficiències en el coneixement sobre la gestió de les empreses, en les 
empreses grans aquest assessorament es centra en tasques de supervisió dels plans 
estratègics.  

Finalment, considero rellevant mencionar les dades descriptives de l’informe “Factores de 
Competitividad y anàlisis Financiero en la Empresa Familiar” (Instituto de la Empresa Familiar, 
2018) perquè ajuda a comprendre a grans trets la caracterització de la professionalització de les 
empreses familiars a España. 

Segons l’informe, les empreses familiars estan gestionades majoritàriament per un Director 
General  masculí amb una antiguitat mitjana al càrrec de 17,9 anys, un període molt considerable. 
En el 90% dels casos el Director General pertany a la família propietària i en un 48% dels casos 
no té estudis universitaris. 

A mesura que augmenta la mida de la companyia la presencia de familiars en el càrrec de 
Director General disminueix. Segons l’estudi, a igualtat de nivell formatiu en l’àmbit econòmic-
empresarial, no s’observen diferències significatives entre les empreses liderades per un Director 
General professional o un Director General de la família. S’exceptuen dos factors d’aquesta 
tendència. Per una banda, les vendes creixen més ràpidament el lideratge d’un Director General 
familiar, sobretot si aquests tenen formació universitària i es tracta d’empreses petites. Per altra 
banda, sota el govern d’un Director General professional creix la rendibilitat, segons l’estudi 
aquest fet també és més representatiu en les empreses petites. 

Així doncs, a mesura que l’empresa creix els resultats de la gestió d’un Director General familiar 
o professional es van igualant. Això és així perquè la tendència indica que a mesura que 
l’empresa creix es van incorporant a la Direcció General responsables amb millor formació en 
l’àrea econòmica-empresarial, siguin de la família o no. En canvi, les empreses el Director 
General de les quals no compta amb estudis universitaris en l’àrea econòmica-empresarial no 
registren les mateixes taxes de creixement.  

Taula 1: Tipologia del Director General en funció de la mida de l’empresa 

Tipus d'empresa DG familiar DG no familiar 

Micro 93,0% 7,0% 

Petita 90,3% 9,7% 

Mitjana 84,1% 15,9% 

Gran 55,6% 44,4% 

Font: (Instituto de la Empresa Familiar, 2018) 

Com comentat anteriorment l’estudi observa que les empreses que compten amb un Director 
General que no pertany a la família compten amb unes rendibilitats superiors, per tant, s’avala la 
idea de que les empreses familiars no han de descartar la possibilitat de nomenar un Director 
General professional -en cas que es puguin permetre la despesa-. El més important dels 
Directors Generals professionals és, com hem vist, que compten amb la qualificació necessària 
per garantir l’èxit de l’empresa familiar. Els autors assenyalen que per garantir els resultats cal 
que el gestor professional incorporat s’integri correctament acceptant la cultura familiar existent.  

Taula 2: Rendibilitat de l’empresa en funció de la tipologia de Director General. 

Rendibilitat DG familiar DG no familiar 

ROA 6,0% 7,0% 

ROE 9,0% 12,0% 

Font: (Instituto de la Empresa Familiar, 2018) 
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Pel que fa al nivell de formació dels Directors Generals en funció de la seva procedència familiar 
o professional l’estudi demostra que el nivell de formació dels Directors Generals professionals 
és superior. 

Taula 3: Rendibilitat de l’empresa en funció de la tipologia de Director General 

Estudis DG familiar DG no familiar 

No universitaris 51,4% 20,4% 

Universitaris de perfil econòmic 27,6% 58,2% 

Altres estudis universitats i de postgrau 20,6% 21,4% 

Font: (Instituto de la Empresa Familiar, 2018) 

Es pot concloure de l’estudi “Factores de Competitividad y anàlisis Financiero en la Empresa 
Familiar” (Instituto de la Empresa Familiar, 2018) que la Direcció General professional es va fent 
necessària a mida que l’empresa va creixent, perquè s’assoleix una mida crítica en la que els 
mètodes intuïtius de presa de decisió es tornen ineficaços. Davant d’aquesta situació sorgeix la 
necessitat de cedir el pas a una gestió més professionalitzada amb la finalitat de buscar talents i 
habilitats necessaris que siguin difícils de trobar en el nucli familiar. 

5.3. La recollida d’informació. 

Per resoldre aquestes hipòtesis s’ha estructurat la recopilació de la informació de la següent 
manera: 

• Fase 1: Recopilar informació i analitzar en detall la situació interna i de l’entorn de la 
companyia. Anàlisi de recursos i capacitats, Anàlisi PESTLE, anàlisi DAFO, identificar 
indicadors i dades que es puguin recollir al respecte. 

• Fase 2: Identificar les oportunitats de millora en funció dels resultats de  l’anàlisi anterior, 
identificar indicadors i dades que es puguin recollir al respecte. 

• Fase 3: Estimar de manera raonada l’impacte individual de l’aplicació de cadascuna de 
les oportunitats i seleccionar les més positives. 

• Fase 4: Projectar els Estats Financers de Blancafort considerant els efectes de les 
mesures proposades per valorar si l’efecte d’aquestes noves polítiques té un impacte 
significatiu, o no, en la millora de la rendibilitat de l’empresa. 

4. Anàlisis intern de Blancafort 

A continuació es presenta part de la informació recopilada fins al moment. En el cas de la 
informació interna de Blancafort les dades tenen origen en A3ERP, A3BI, i en les entrevistes amb 
els Sr. Joan Blancafort. 

6.1. Història i l’evolució de Blancafort  

La seva missió és “l'elaboració de productes innovadors i diferenciats, aplicant tecnologia puntera 
a partir de l'experiència i saber fer acumulat des de la nostra fundació”. La seva visió és 
“identificar les necessitats del consumidor i adaptar-se a les oportunitats de mercat en cada 
moment, a través de l'evolució dels nostres productes. Innovant dia a dia per aconseguir la plena 
satisfacció dels nostres clients”. 

Al compte de resultats s’hi pot observar el marge reduït del negoci, el pes dels aprovisionaments 
respecte la venda i l’evolució de la despesa financera necessària per cobrir les necessitats de 
circulant. 
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Taula 4: Evolució del Compte de Pèrdues i Guanys 

 

Al Balanç de situació hi destaca l’efecte la incorporació de la nau a l’actiu (2016) i el pes de la 
incorporació de la inversió en adequació de la nau el 2017. El cost d’inversió de les instal·lacions 
van superar amb escreix les previsions més pessimistes i va generar una crisis financera molt 
severa entre finals de 2017 i mitjans de 2018.  

Un altre aspecte rellevant, a contrastar amb les empreses de la competència, és l’alt volum 
d’existències generades pel creixement i la necessitat de cobrir el servei als clients. La tresoreria 
està en negatiu per efecte de les pòlisses de crèdit. 

Cuenta de pérdidas y ganancias (milers d'euros) 2015 2016 2017 2018 2019

  1. Importe neto de la cifra de negocios. 10.358 12.275 14.673 15.458 19.922

  2. Variación de existencias -178 -63 834 934 161

  4. Aprovisionamientos. -6.494 -7.535 -9.433 -9.642 -12.477

  6. Gastos de personal. -1.434 -1.809 -2.344 -2.525 -2.671

  7. Otros gastos de explotación. -1.684 -2.297 -3.061 -3.423 -3.841

    a) Servicios exteriores. -1.673 -2.267 -3.011 -3.352 -3.755

Arrendamientos y cánones -172 -186 -216 -245 -239

Reparaciones y conservación -198 -265 -317 -364 -331

Servicios profesionales independientes -252 -501 -716 -713 -781

Transportes -481 -515 -610 -672 -983

Primas de seguros -120 -97 -130 -123 -126

Servicios bancarios y similares -25 -55 -63 -118 -159

Publicidad, Propaganda y relaciones públicas -50 -174 -96 -122 -170

Suministros -195 -228 -542 -573 -537

Otros Servicios -180 -245 -321 -422 -429

    b) Tributos. -11 -22 -50 -54 -70

    c) Pérdidas por deterioros 0 -8 0 -17 -15

EBITDA 569 572 669 803 1.094

  8. Amortización del inmovilizado. -199 -259 -355 -518 -537

Otros Resultados 6 14 1 17 -1

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBIT) 376 327 314 301 555

  14. Ingresos financieros 0 1 0 0 0

  15. Gastos financieros -130 -146 -218 -293 -304

18. Deterioro Instrumentos Financieros 0 -60 0 -1 0

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) -130 -204 -218 -294 -304

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 246 123 96 7 251

  20. Impuestos sobre beneficios. -14 -33 -22 -2 0

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 232 89 74 5 251
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Taula 5: Evolució del Balanç de Situació 

 

 

  

ACTIVO (milers d'euros) 2015 2016 2017 2018 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.390,13 6.376,85 7.654,24 7.357,90 6.976,26

    I. Inmovilizado intangible 450,00 405,00 360,00 315,00 270,00

        4. Fondo de comercio 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

        6. Investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        7. Otro inmovilizado intangible 0,00 -45,00 -90,00 -135,00 -180,00

    II. Inmovilizado material 1.814,35 5.827,28 7.060,61 6.790,35 6.409,69

        1. Terrenos y construcciones 31,96 3.155,74 3.112,29 3.110,45 3.108,36

        2. Instalaciones técnicas y otro inm 1.782,39 2.671,54 3.948,32 3.679,90 3.301,34

    IV. Inversiones en empresas del grupo 89,36 130,36 169,86 197,66 238,16

        2. Créditos a empresas 89,36 130,36 169,86 197,66 238,16

    V. Inversiones financieras a largo plazo 36,42 14,20 63,76 54,88 58,40

        1. Instrumentos de patrimonio 25,10 0,00 0,00 0,00 0,00

        5. Otros activos financieros 11,32 14,20 63,76 54,88 58,40

B) ACTIVO CORRIENTE 3.198,06 3.597,61 5.585,44 6.782,45 8.464,39

    II. Existencias 1.836,21 1.821,23 3.045,22 4.332,96 4.623,17

        1. Comerciales 93,62 94,77 212,18 300,74 344,71

        2. Materias primas y otros aprovisionamientos 757,54 785,46 1.081,77 1.321,93 1.424,42

        3. Productos en curso 187,24 213,18 130,94 257,47 271,16

        4. Productos terminados 788,13 699,35 1.615,77 2.423,24 2.570,07

        6. Anticipos a proveedores 9,68 28,46 4,55 29,58 12,80

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.221,39 2.604,11 2.913,36 3.211,90 4.473,56

        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.127,92 2.399,83 2.683,78 3.042,25 4.166,97

        4. Personal 0,00 0,56 1,44 0,96 0,15

        6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 93,47 203,72 228,14 168,69 306,44

    V. Inversiones financieras a corto plazo 22,25 16,25 16,25 20,85 12,65

        1. Instrumentos de patrimonio 22,25 16,25 16,25 20,85 12,65

    VI. Periodificaciones a corto plazo -40,61 -48,92 36,42 7,16 0,00

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -841,18 -795,07 -425,81 -790,41 -644,99

        1. Tesorería -841,18 -795,07 -425,81 -790,41 -644,99

Total activo: 5.588,20 9.974,46 13.239,68 14.140,35 15.440,65

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (milers d'euros) 2015 2016 2017 2018 2019

A) PATRIMONIO NETO 922,84 937,59 1.021,37 1.220,36 1.471,25

    A-1) Fondos propios 922,84 937,59 1.021,37 1.220,36 1.471,25

        I. Capital 525,89 525,89 525,89 626,86 626,86

            1. Capital escriturado 525,89 525,89 525,89 626,86 626,86

        II. Prima de emisión 221,64 221,64 221,64 321,02 321,02

        III. Reservas 133,79 176,71 274,72 342,26 347,48

            1. Legal y estatutarias 79,25 83,41 104,68 112,10 112,10

            2. Otras reservas 54,54 93,31 170,03 230,17 235,38

        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio) 0,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00

        VII. Resultado del ejercicio 41,53 88,36 74,13 5,21 250,89

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.918,48 5.603,21 6.948,58 6.975,66 6.565,98

    II. Deudas a largo plazo 1.918,48 5.603,21 6.948,58 6.975,66 6.565,98

        2. Deuda con entidades de crédito 1.540,65 5.204,60 6.629,12 6.722,67 6.379,35

        3. Acreedores por arrendamiento financiero 192,18 175,46 96,31 29,84 0,97

        5. Otros pasivos financieros 185,65 223,15 223,15 223,15 185,65

C) PASIVO CORRIENTE 2.746,88 3.433,65 5.269,73 5.944,34 7.403,42

    III. Deudas a corto plazo 650,37 447,30 1.455,08 1.311,08 1.175,33

        2. Deuda con entidades de crédito 650,37 430,05 1.436,73 1.310,53 1.162,73

        5. Otros pasivos financieros 0,00 17,25 18,35 0,56 12,60

    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.096,51 2.986,35 3.814,64 4.633,25 6.228,09

        1. Proveedores 1.737,32 2.245,60 2.792,16 3.727,28 4.945,94

        3. Acreedores varios 301,09 639,07 810,61 685,24 1.031,30

        4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) -0,76 2,50 111,71 117,15 131,02

        5. Pasivos por impuesto corriente 0,00 27,12 18,79 0,00 0,00

        6. Otras deudas con las Adm Públicas 58,67 71,86 80,75 86,25 103,37

        7. Anticipos de clientes 0,20 0,20 0,62 17,34 16,46

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.588,20 9.974,46 13.239,68 14.140,35 15.440,65
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6.2. L’organització 

El 85,9% de les accions d’'Indústrias Carnicas Blancafort, SA són propietat de Joan Josep 
Blancafort Villar i el 14,1% restant pertany a la pròpia companyia en autocartera després de la 
compra de les accions que estaven en poder de R.C.ALIMENTACIÓN (Corporación ONCE) a 
finals de 2016. 

Prèvia la declaració de l’estat d’alarma per la crisis sanitària del Covid-19 l’empresa ocupava a 
101 persones, totes elles en plantilla. Des de 2017 que l’empresa no ocupa a persones en règim 
d’ETT.  

Arrel de la caiguda de comandes per efecte de l’estat d’alarma -la gran majoria dels clients són 
del sector Horeca- l’empresa es va veure forçada a presentar un ERTE sobre el 40% de la 
plantilla i a buscar opcions de finançament que li permetessin mantenir la resta de costos 
d’estructura. 

Figura 2: L’organigrama, prèvia incorporació del nou Director General. 

 

És pot observar que és un organigrama molt pla en el que la gran majoria de persones depèn 
del responsable d’operacions, persona sense formació. Pràcticament no hi ha càrrecs intermedis 
i la formació de la majoria del personal no és destacable. 

En Joan Blancafort Villar n’ha estat el Director General fins a l’incorporació del nou Director 
General. Compta experiència anterior en el Grup Schweppes, primer al Departament d'Auditoria 
Interna i posteriorment al Departament de Tresoreria. Es va incorporar el 1990 a l'empresa 
familiar ocupant durant 10 anys el càrrec de director comercial fins que l'any 2000 va adquirir el 
51% de la societat i va passar a la Direcció General de la companyia, càrrec que ha ocupat durant 
els últims 17 anys. 

A destacar tres aspectes de la cultura eminent familiar de l’organització; (i) es caracteritza per 
les relacions de confiança i fidelitat, això influeix en la poca rotació excepte en el cas del 
treballadors sense càrrec a la planta productiva, (ii) el Sr. Blancafort està acostumat a cobrir per 
defecte les mancances dels càrrecs intermedis, això genera certa “deixadesa” de responsabilitats 
sobretot en tasques del dia a dia i (iii) la organització és extremadament flexible en el sentit que 
té una alta capacitat d’adaptació i d’intercanvi de tasques entre les persones i rols que la integren. 

6.3. El procés de producció. 

El procés de producció s'organitza per lots en funció del producte. La quantitat de producte per 
lot dependrà de la capacitat de forn de cocció. 
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Figura 3: esquema del procés de producció 

 

 

Resumint el procés de producció d’elaborats càrnics cuits és el següent: 

1. La recepció de matèries primeres (carn fresca de porcí), es porta a terme a l’àrea de recepció. 
Després de la descàrrega, es realitza el control de recepció, la inspecció sanitària i l'assignació 
de lots de matèria primera (traçabilitat). 

2. Es traslladen les carns a la cambra refrigerat on romandran fins a l’inici del procés productiu. 
Les matèries auxiliars arriben degudament envasades i es traslladen al magatzem de matèries 
auxiliars. 

3. L'elaboració de producte en peça sencera segueix el següent procés: 

a. Control i pesatge de cada un dels components (Sistemes de pesatge). 

b. Picat de les carns i greixos per separat a la picadora (Picadora). 

c. Pastada de les carns picades i els greixos fins a obtenir una massa homogènia 
(Pastadora). 

d. Se li afegeixen sal i espècies (pebre, etc ...). (Injectora) i posterior es macera 
(Bombo). 

e. S’emboteixen les peces en intestí gros, es lliguen pels dos extrems i es tallen, 
quedant formades unitats independents. (Embotidora). 
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f. Disposició del producte en motlles i posteriorment s’acumulen els motlles en 
gàbies per introduir al forn. 

g. Cocció dels embotits mitjançant caldera oberta fins a aconseguir la coagulació 
total de les proteïnes. Aproximadament durant dues hores a 80°C (Forn). 

h. Desemmotllat i emmagatzemat de la peça sencera en cambra frigorífica tot 
esperant l'expedició. 

4. En el cas dels llescats. 

i. Trasllat del producte acabat en peça sencera a la sala blanca de llescats. 

j. Selecció de el programa de toppings / llescat / pretallat / meitats (gramatge, núm. 
de talls, etc) a la llescadora. 

k. Supervisió del procés de tall i d’envasat de la llescadora. 

l. Addició de les etiquetes en els paquets i emmagatzemat en cambra frigorífica tot 
esperant l'expedició. 

Les matèries primeres són en la immensa majoria carns fresques de porc, però també poden ser 
carns de gall d’indi o pollastre. BLANCAFORT compta amb una única línia de producció de peça 
sencera amb la que produeix tota la seva gamma de productes en peça sencera. 

A la fi de 2016 va adquirir una segona línia de llescats per poder donar sortida a la creixent 
demanda d'expedicions en aquest tipus de formats. Actualment un 43% de les vendes es 
concentren en productes llescats (llescats, pretallats, meitats i toppings), la resta es comercialitza 
a peça sencera. 

Taula 6: Evolució del número de persones per secció (FTE) 

 

6.4. El Producte 

Blancafort es dedica a la producció d'elaborats carnis entre els quals es destaquen el bacó i el 
pernil cuit que es comercialitzen principalment al sector HORECA (hotels, restaurants i 
cafeteries). Per complementar el portafoli de producte BLANCAFORT comercialitza també 
productes curats produïts per tercers. 

Blancafort va registrar un creixement orgànic fins el 2009, quan la Societat va adquirir amb un 
fons de comerç d'una empresa de el sector que va suposar passar des dels 4 als 6 milions de 
facturació anual. Des de llavors BLANCAFORT ha acumulat creixements anuals de dos dígits 
(excepte els exercicis 2014 i a 2018) per tancar l'exercici 2019 amb una facturació de 
pràcticament 20 milions d'euros. 

Els darrers anys el gran motor de creixement de les vendes ha estat la exportació a Cuba, 
aquestes vendes es realitzen emprant la marca Pirene fet que justifica la seva evolució 
ascendent.  

Secció 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Injecció 7 11 9 12 14

Cuits 21 23 26 30 30

Llescat 8 13 18 15 15

Pre-tallat i Meitats 3 3 1 1 1

Alimentació i logística sala llescats 1 1 1 1 1

Expedicions 7 11 8 10 10

Qualitat/Neteja 4 6 5 8 10

Manteniment 2 3 3 3 3

Personal de estructura 12 18 17 16 17

Total 65 89 88 96 101
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Taula 7: Evolució de les vendes per família per Marca (en milers d’euros). 

 

Pel que fa a productes, fins a l’any 2016 les famílies de Bacon, Pernil Cuit i Paleta Cuita 
aglutinaven el 76% de les vendes. D’aleshores ençà s’han començat a produir ad hoc productes 
com el Picadillo i s’han començat a comercialitzar productes com el Frankfurt a demanda del 
mercat cubà. 

Taula 8: Evolució de vendes per família de producte (en milers d’euros) 

 

Marca (milers d'euros) 2015 2016 2017 2018 2019 %19

Pirene 3.714 4.929 5.540 7.271 11.753 59,0%

Marca Blanca 2.400 3.063 4.349 3.992 4.203 21,1%

Blancafort 1.452 1.266 1.319 1.060 940 4,7%

Casabon 656 789 942 929 789 4,0%

BIO_ORGANIC 202 305 364 418 394 2,0%

MB Coralbe 185 240 304 329 365 1,8%

MASQTOPS 0 0 1 26 321 1,6%

PirenFood 146 139 201 213 198 1,0%

Portavella 363 437 475 270 184 0,9%

Sin Marca 220 206 210 206 158 0,8%

Gustdor 240 295 277 194 116 0,6%

MB Organic Sans 0 0 55 103 112 0,6%

Marca Anedilco 180 138 153 128 104 0,5%

Selec Mardis (MON) 178 149 148 103 101 0,5%

Mericci 81 98 100 78 69 0,3%

MB Pizzarama 0 0 10 37 49 0,2%

MB Abordo 37 31 27 22 31 0,2%

MB Oblanca 41 21 37 22 22 0,1%

MB Serrano 91 18 7 45 5 0,0%

MB Señorio de Cotillas  (Diper) 0 0 0 2 4 0,0%

Altogenil 103 111 116 11 3 0,0%

Comebem 70 41 37 0 0 0,0%

Total general 10.358 12.275 14.673 15.458 19.922 100%

Familia 2015 2016 2017 2018 2019 %19

BACON 4.885 6.470 7.172 6.417 5.999 30,1%

JAMON COCIDO 1.633 1.894 2.465 2.616 2.618 13,1%

PICADILLO 0 0 0 438 2.502 12,6%

FRANKFURT 5 54 43 74 1.779 8,9%

PALETA COCIDA 1.351 1.322 1.169 1.238 1.390 7,0%

PAVO 912 955 1.181 1.067 1.165 5,9%

CARNE FRESCA 0 0 0 737 870 4,4%

LOMO 1.184 991 977 765 574 2,9%

PASTAS FINAS 17 62 127 214 560 2,8%

PALETA PRIMERA 423 534 740 658 556 2,8%

JAMON CURADO 19 48 407 530 445 2,2%

BURGUER FRESCA 0 0 0 41 434 2,2%

ALBONDIGAS FRESCA 0 0 0 27 382 1,9%

CHORIZO 12 27 209 267 258 1,3%

OTROS CURADOS 4 15 138 149 186 0,9%

OTROS PRODUCTOS 6 6 6 150 147 0,7%

SALCHICHON 6 20 111 128 77 0,4%

POLLO 0 7 7 34 71 0,4%

PATE 0 0 0 0 40 0,2%

OTROS COCIDOS 0 0 7 28 39 0,2%

MAQUILA 0 0 0 0 9 0,0%

SUBPRODUCTOS 0 0 9 3 2 0,0%

CARNE PICADA 0 0 0 17 0 0,0%

MUESTRAS/PROYECTOS 0 0 0 0 0 0,0%

VARIS -100 -130 -96 -136 -65 -0,3%

ATIPICOS 0 0 0 -3 -118 -0,6%

Total general 10.358 12.275 14.673 15.458 19.922 1
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La demanda del producte comercialitzat ha incrementat de manera espectacular perquè aquest 
tipus de producte ha estat inclòs progressivament als contractes de subministrament que 
Blancafort ha signat amb el govern cubà.  

Per altra banda, val la pena destacar que els més de 5.000 tones produïdes de producte propi 
justifiquen l’aposta de la Direcció en la compra de la nau que es va posar en funcionament a 
març de 2017, aquesta quantitat de quilos hagués estat impossible de processar a les anteriors 
instal·lacions (amb capacitat màxima de 4.200 tones).  

Taula 9: Evolució de les vendes segons producte produït internament o comercialitzat (en milers d’euros). 

 

6.5. Les vendes. 

Històricament Blancafort ha organitzat les seves vendes a nivell Península Ibèrica en 5 zones, 4 
de les quals -les corresponents a Espanya- per representants en nòmina i Portugal a través d’un 
agent comercial. La venda d’exportació està coordinada per una persona en nòmina que se 
n’encarrega de l’exportació arreu menys a Cuba. Cap dels comercials en nòmina percep 
retribució variable. 

Es dona la circumstància que els representants més potents estan prop de la jubilació i que 
d’ençà dels problemes financers experimentats a finals de 2017 van perdre molta venda (per 
pujada de preus i per problemes de servei derivats del canvi de nau) que no han recuperat 
posteriorment. En addició, els dos principals clients de Blancafort, que treballen amb la 
companyia des de 2010 i 2016 respectivament, els ha aconseguit i els manté directament el Sr. 
Blancafort. 

Taula 10: Evolució de les vendes per representant (en milers d’euros). 

 

La Distribució Tradicional, entesa com a vendes a distribuïdors dedicats al sector HORECA 
(Hosteleria, Restaurants i Cafeteries), va ser el principal de les darreres dècades fins l’any 2018. 
Data en el que va ser superat per les Centrals de Compres (a Cuba s’hi ven a centrals de 
compres). Per altra banda, destaca l’increment de vendes a d’altres fabricants. Això és així 
perquè el segon client en volum és un gran actor de la competència que encarrega a Blancafort 
la producció de sèries que per ells són curtes però que per Blancafort són rentables.  

Classificació 2015 2016 2017 2018 2019 %19

PRODUCTO PROPIO 10.426 12.272 13.917 13.571 15.452 77,6%

PRODUCTO COMERCIALIZADO 32 133 844 1.878 4.348 21,8%

OTROS INGRESOS -99 -130 -89 10 122 0,6%

Total general 10.358 12.275 14.673 15.458 19.922 100%

Representant 2015 2016 2017 2018 2019 %19

BLANCAFORT VILLAR, JOAN JOSEP 1.644 3.774 6.018 8.119 13.399 67,3%

ROBERTO M. 2.170 1.917 2.092 1.957 1.780 8,9%

RAFAEL F. 1.717 1.838 1.957 1.705 1.773 8,9%

JOSEP C. 2.780 2.675 2.651 2.010 1.609 8,1%

PEDRO F. 1.323 1.435 1.348 827 716 3,6%

BELEN G. 694 559 507 633 476 2,4%

KEY ACCOUNT 16 59 69 160 145 0,7%

SENSE REPRESENTANT 15 16 32 47 25 0,1%

BARBARA V. 0 0 0 0 0 0,0%

VICENTE T. 0 2 0 0 0 0,0%

Total general 10.358 12.275 14.673 15.458 19.922 100%
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Taula 11: Evolució de les vendes per tipologia de client (en milers d’euros). 

 

L’any 2019 per primer vegada les vendes d’exportació superen a les vendes nacionals gràcies a 
Cuba. A Cuba es ven a tres centrals de compra estatals diferents, la concentració és igualment 
rellevant però no tant preocupant com si es tractés d’un sol client.  

A banda d’això cal mencionar la caiguda de vendes nacionals des de 2017, com comentat 
anteriorment, per efecte de la pujada de preus i els problemes de servei, que no s’han recuperat 
des d’aleshores. Des de fa més de 10 anys que Blancafort compta amb un recurs especialitzat 
en vendes d’exportació, aquesta persona va ser substituïda fa dos anys, malgrat això és palès 
que -excepte a Cuba- les vendes d’exportació no augmenten. 

Taula 12: Evolució de les vendes per país (en milers d’euros). 

 

6.6. Els recursos  

Pel que fa als recursos de Blancafort, d’acord amb la anàlisis de la informació recopilada fins al 
moment, sobretot gràcies a les aportacions del Sr. Blancafort durant les entrevistes i a la pròpia 
valoració personal, comentar el següent: 

a) Recursos Humans:  

La política de recursos humans prioritza la contractació de persones que treballin a planta i 
intenta evitar l’increment dels costos d’estructura (personal d’administració). La Direcció no dubta 
a contractar puntualment les persones que són necessàries per cobrir la producció i de la mateixa 
manera s’encarreguen hores extres i quan cal s’obren torns, no hi ha hagut mai restriccions en 

Tipus Client 2015 2016 2017 2018 2019 %19

Central de Compras 587 2.009 2.816 5.018 7.994 40,1%

Dist.Tradicional 5.998 5.525 5.212 4.168 5.279 26,5%

Fabricantes 1.174 1.887 3.250 3.231 3.811 19,1%

Dist. Directa a Consumidor 1.724 1.914 2.162 1.961 1.903 9,6%

Dist. Tradicional Asociadas 666 626 704 588 498 2,5%

Dist Especialista 159 280 460 483 434 2,2%

Otros 50 33 69 8 3 0,0%

Total general 10.358 12.275 14.673 15.458 19.922 100%

Pais 2015 2016 2017 2018 2019 %19

CUBA 552 1.965 2.895 5.026 9.946 49,9%

ESPAÑA 9.097 9.723 11.230 9.766 9.495 47,7%

FRANCIA 0 0 67 153 173 0,9%

PORTUGAL 555 425 363 175 98 0,5%

GRECIA 2 0 0 34 78 0,4%

INDIA 0 0 0 71 57 0,3%

ANDORRA 37 43 41 40 40 0,2%

LÍBANO 31 50 28 56 33 0,2%

CHINA 0 0 0 0 2 0,0%

BENIN 0 0 0 0 0 0,0%

AUSTRALIA 0 0 0 35 0 0,0%

GHANA 0 0 0 32 0 0,0%

ITALIA 0 0 0 16 0 0,0%

JORDANIA 0 0 0 0 0 0,0%

MALTA 83 68 43 9 0 0,0%

PANAMÁ 0 0 6 1 0 0,0%

QATAR 0 0 0 4 0 0,0%

CHILE 0 0 0 39 0 0,0%

Total general 10.358 12.275 14.673 15.458 19.922 100%
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aquest sentit. Les persones que treballen a planta tenen una retribució baixa -en línia amb el 
sector- i la rotació és considerable tot i que no tant alta com a empreses de la competència, ja 
que la remuneració de “peó” a Blancafort tot i ser bàsica és superior a la mitjana.  

En canvi, la gran majoria de càrrecs intermedis de planta i tot el personal d’administració són 
persones que tenen molta antiguitat a l’empresa. Aquests mantenen una relació de confiança 
amb el Sr. Blancafort, dinàmica molt habitual en una empresa familiar. El Departament 
d’Administració aglutina un volum de treball molt considerable que és cobert gràcies al 
compromís dels treballadors amb l’empresa que en part és resposta a la conducta 
exemplerificadora del Sr. Blancafort. 

La majoria de tasques s’han desenvolupat de manera orgànica per part de les persones que les 
porten a terme. Això provoca que les persones s’acabin adaptant a la manera de funcionar dels 
seus interlocutors sense considerar si aquesta manera de procedir és òptima o no (les persones 
són més importants que les tasques). Per altra banda, el volum de feina del dia no deixa temps 
a les persones per distanciar-se el suficient per tenir una visió objectiva dels processos per tal de 
definir tasques més eficients.  

Com comentat anteriorment i, excepte en comptades excepcions, no hi ha càrrecs intermedis 
que assumeixin la responsabilitat complerta sobre les tasques que tenen encomanades. Sovient, 
es té la sensació de que els problemes es generin espontàniament sense que sigui 
responsabilitat de ningú. 

b) Recursos Materials 

Blancafort compta des de 2017 d’unes instal·lacions en perfecte estat que han obtingut les 
certificacions de qualitat més exigents (Tüuv, IFS, Halal). Aquestes tenen una capacitat actual 
de producció de 7.000 tones/any de producció i considerant una expansió complerta a tota la 
superfície disponible aquesta quantitat podria ascendir fins a les 11.000 tones/any fet que 
assegura un llarg recorregut a les instal·lacions inicials. 

L’enorme inversió (1,8 milions d’euros) que es va consignar durant 2017 per adequar la nau a la 
producció d’elaborats càrnis garanteix a dia d’avui el bon funcionament del sistema elèctric i de 
fred. Per altra banda, Blancafort destina entre 30 i 40 mil euros mensuals al manteniment 
preventiu de la maquinària que conforma la línia de producció de cuits i les dues línies de 
producció  de llescat. L’empresa compta amb 3 persones en nòmina dedicades al manteniment 
i sovint, en funció del cas, es recorre a la contractació de recursos externs per determinades 
tasques. 

c) Recursos Financers 

Aquest és el punt més crític de Blancafort, l’endeutament bancari -comptant les pòlisses de crèdit 
com a passiu a curt termini- és 6 vegades superior als Fons Propis. La hipoteca per la compra 
de la nau i una préstec posterior d’ampliació de la mateixa per poder cobrir els sobre costos 
d’adequació de la nau van posar a Blancafort en una situació molt sensible. 

En adició, a mesura que es va creixent es va comptant amb clients més potents que tenen unes 
polítiques de període de pagament més agressives que els clients tradicionals, és el cas, per 
exemple de les vendes a Cuba que es paguen a 180 dies. Aquest fet provoca la necessitat 
d’haver d’aplicar tota mena de polítiques de descompte així com de manteniment de pòlisses de 
crèdit que tenen un cost financer alt per Blancafort. 

Cal mencionar la pressió afegida que generen les asseguradores de risc. Els escorxadors 
proveïdors de fresc són limitats i la demanda és alta, això provoca que aquestes empreses 
venguin només dins del rang de risc assegurat per les seves asseguradores. El criteri que 
aquestes apliquen per valorar Blancafort és volàtil i canvia sovint, de manera que el departament 
de tresoreria ha de fer mans i mànigues per pagar a aquests proveïdors de manera que el saldo 
de Blancafort estigui sempre dins de la part assegurada, i així evitar el tall de subministrament.  



Industrias Carnicas Blancafort, S.A. Diagnosi situació  i estudi de viabilitat en context de professionalització 

 

24 

 

 
 

Finalment mencionar que els esforços realitzats els darrers anys en l’àmbit financer han 
compromès els recursos com a font de garanties per a nous préstecs, tant pel que fa als de 
l’empresa com dels recursos personals del Sr. Blancafort. 

d) Recursos Immaterials 

El gran recurs immaterial de Blancafort és la cartera de clients, en concret la cartera de clients 
que depèn del propi Joan Blancafort i molt especialment els contactes que ha cultivat a Cuba 
durant els darrers 10 anys. 

És igualment un recurs immaterial en know how en la producció d’una referència específica de 
Bacon (Bacon Plus), una referència amb preu de venda econòmic i una qualitat molt acceptable 
que ha aportat marge a la companyia durant força temps.   

Finalment comentar que malgrat l’enorme creixement experimentat en les vendes del producte 
més bàsic, l’empresa ha estat capaç de seguir desenvolupant nous productes al seu petit 
Departament d’I+D.  A més, la gama alta del producte de Blancafort, en especial el pernil dolç 
1908 i Bio, és un dels millors del mercat i és comercialitza a la Gran Distribució a través de la 
marca “Blancafort” (Veritas, Carrefour Bio, Alcampo), a través d’aquest canal la marca i l’empresa 
guanyen certa presència al mercat.  

Informació relativa als l’Anàlisi intern de les capacitats   

Un cop examinats els recursos, ens centrarem a analitzar les capacitats de Blancafort. 

Respecte a les capacitats existents: 

• La flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de la demanda és la principal capacitat 
existent a Blancafort. La pròpia cultura de l’empresa porta a aquesta capacitat 
d’adaptació sense la qual no s’hagués impossible créixer al ritme que l’empresa ho ha 
fet. 

Respecte a les capacitats que necessita millorar: 

• La dinàmica de treball fomenta que pràcticament totes les decisions de l’empresa les 
prengui personalment el Sr. Blancafort. Els responsables d’àrea o càrrecs intermedis no 
exploten la seva autonomia alhora de prendre decisions. Això és així, des del meu punt 
de vista, perquè l’empresa ha crescut molt de pressa i l’estructura ha crescut per sota, 
de tal manera que essent 100 persones en plantilla es manté la dinàmica que quan a 
2008 hi havia 10 persones en plantilla. Manca massa crítica en càrrecs intermedis. 

• La filosofia d’empresa està centrada en l’obtenció d’unes economies d’escala en la 
producció que, en principi, han d’aportar estalvis i millorar el marge. L’efecte d’aquestes 
economies d’escala no s’ha fet notar mai, bàsicament per tres motius; (i) la flexibilitat 
característica obliga a un canvi constant de premisses que no tenen temps de consolidar-
se i (ii) per obtenir economies d’escala cal ser molt rigorós en política de preus, despesa 
i inversió, (iii) el creixement constant ha impedit fases d’estabilització. 

• Dependència absoluta del Sr. Blancafort. El fet que tot depengui d’una sola persona 
dificulta l’aplicació de criteris homogenis consensuats i compartits i que, per tant, estiguin 
dissenyats per tenir una perdurabilitat en el temps. A més, el Sr. Blancafort té una 
altíssima vinculació amb els clients i amb els representants i, per tant, està exposat a 
multitud d’inputs que poden arribar a significar canvis de criteri constants en les polítiques 
de preus, de despesa i d’inversió. 

• Manca de visió de la finalitat última de l’empresa. Des del meu punt de vista, la finalitat 
d’una aventura empresarial és generar valor i obtenir un retorn de la inversió en recursos 
econòmics i en dedicació. La capacitat de lluitar per millorar el marge i generar tresoreria 
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no ha estat mai sobre la taula (només temporalment en les situacions més crítiques). 
S’ha prioritzat sempre el creixement de vendes i del volum de producció.  

5. Anàlisis DAFO 

Debilitats 

• L’estratègia de l’empresa s’adapta contínuament a les demandes puntuals de mercat. 
Aquesta dinàmica s’ha acabat imposant a qualsevol intent de construir una estratègia a 
mig o llarg termini centrada en una visió de futur. 

• Els representats nacionals tenen una forta influència sobre la presa de decisions del 
Director General i, entre els seus objectius no es valora la rendibilitat de l’empresa, 
només el creixement de les vendes. Aquest fet que comporta una lluita constant per 
l’aplicació de promocions i rappels als principals clients. A pesar d’això, les vendes 
nacionals gestionades per aquests representants estan desaccelerant des de 2017. 

• La política d’escandallat dels productes no s’ha revisat amb profunditat des de 2009, 
tot i que des de 2017 es produeix en una planta productiva totalment diferent i amb un 
volum diari molt més alt. Controls indirectes indiquen que les mermes que es registren 
en el procés d’elaboració dels principals productes són molt més elevades que les que 
preveu l’escandall. 

• L’empresa no ha invertit en eines o processos que permetin millorar el control de la 
qualitat del producte i l’eficiència de la producció. Els problemes de qualitat tenen un 
efecte terrible en un mercat de “commodities” com aquest, costa molt recuperar els 
clients. Per altra banda, es podria millorar molt la gestió de traçabilitat dels producte. 

• L’estructura organitzativa de l’empresa s’ha anat conformant orgànicament, premiant 
l’antiguitat i la fidelitat, a la pràctica els encarregats de producció realitzen les mateixes 
tasques que la resta dels treballador del seu equip. Els responsables no assumeixen 
responsabilitats ni efectuen un seguiment procedimentat de les tasques que tenen 
encomandes, tampoc se’ls ha donat instruccions clares a aquest respecte. 

• La presa de decisions està únicament centralitzada en la persona del Sr. 
Blancafort, que acaba concentrant les decisions sobre totes les àrees de l’empresa 
(excepte únicament en un parell d’àrees molt concretes amb responsables proactius). 
Aquesta tipologia de gestió era factible quan la plantilla estava conformada per 20 
persones, ara és simplement inabordable i es probable que generi ineficiències. 

• La dinàmica de Blancafort està basada en bona mesura en relacions de confiança i 
proximitat, això és positiu en molts casos. Tanmateix, aquesta complicitat emocional 
complica la presa de de determinades decisions que serien les òptimes pel negoci. Això 
implica sobrecostos per inèrcia, ja que no s’atura contractació de serveis/personal.  

• La política d’endeutament tant a llarg com a curt s’elabora en funció de les necessitats 
a curt termini. Sovint s’han pres decisions de finançament sense contemplar l’efecte del 
futurs reemborsaments de capital sobre la previsió de generació de tresoreria. Aquest 
punt està relacionat amb la volatilitat de l’estratègia. 

• Blancafort ha intentat mantenir els costos de personal d’estructura molt controlats. El 
volum de treball diari que assumeixen les persones de l’equip d’administració 
(comandes, facturació, tresoreria, comptabilitat, exportació) és molt considerable. Això 
impedeix que aquestes persones puguin disposar d’una visió global dels 
processos dels que participen i que l’ús que es dona a la principal eina de treball (A3 
Wolters Kluwer) sovint sigui ineficient. 
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• El procés d’inventariat i de control d’estoc és millorable. L’alta d’estoc a magatzem 
de producte acabat té llacunes importants i a tancament mensual es realitza un inventari 
parcial i seguint criteris no estandarditzats. El control d’estoc es porta fora del sistema 
informàtic. 

• Les compres de carn de porcí són peça clau del negoci. Aquesta despesa correspon 
entre el 60 i el 65% de les vendes. Els preus de la carn de porc cotitzen al mercat de la 
llotja. L’efecte de la fluctuació d’aquests preus sobre el resultat de la companyia és notori. 
Això aboca a una incertesa que provoca que la compra de carn es realitzi de forma 
especulativa, afectant encara més la malmesa tresoreria de la companyia. 

• La planificació de la producció es realitza per cobrir les necessitats a molt curt 
termini. Una planificació amb una perspectiva temporal més àmplia seria més eficient. 
En addició, Blancafort s’hauria de plantejar la possibilitat de comprar fora algunes 
referències de les que es ven molt poc volum.  

• La rotació de les persones que treballen a la planta -en la mitjana del sector- no ajuda 
a mantenir un estàndard de qualitat del producte/procés elevat. 

• Amb excepció feta d’un dels principals clients que paga per Confirming, el sector paga 
a un mínim de 90 dies (arribant fins als 180 dies en el cas de Cuba). En canvi, els 
escorxadors treballen amb asseguradores de risc que estableixen un límit de deute amb 
Blancafort per sobre del qual no cobreixen possibles insolvències, això obliga a 
Blancafort a pagar puntualment als seus proveïdors. D’això se’n ressenteixen les 
necessitats de circulant. 

Fortaleses 

• La flexibilitat que ha demostrat Blancafort per adaptar-se contínuament a les 
necessitats que han anar sorgint li han permès sobreviure en un sector altament 
competitiu en el que el preu i la qualitat del servei són els principals “drivers” el principal. 
L’empresa compta a més amb la “complicitat” d’alguns dels principals clients, sobretot 
els que també són productors, perquè les sinèrgies aconseguides són molt positives i 
també forma part del clúster de la carn catalana. 

• Blancafort ha estat capaç de créixer de mitjana per sobre dels dos dígits durant els 
darrers 10 anys. A més, després de l’enorme esforç realitzat en la compra de la nova 
nau ara disposa de capacitat de creixement per seguir amb el creixement orgànic durant 
un període rellevant de temps. 

• L’empresa és referència en matèria d’elaborats càrnis cuits a Cubà, compta a més, 
amb contractes signats a mig termini amb les tres centrals de compra d’aliments que 
empra el govern cubà per comprar i compta amb representants d’alt nivell a Cuba. 
L’esforç realitzat per assolir aquesta relació ha estat enorme. 

• Blancafort excel·leix en la producció i comercialització d’alguna referència 
econòmica de qualitat més que raonable amb alta sortida al mercat. És tracta del “Bacon 
Plus, la referència més venuda de l’empresa. 

• Blancafort compta amb un dels productes de més qualitat del mercat, el “Bio-
Orgànic” que es comercialitza a alguns establiments de prestigi com Veritas o “Carrefour 
Bio” sota la pròpia marca de Blancafort (també amb marca blanca). Es tracta de 
productes amb un preu de venda elevat, perquè el cost de la matèria primera és altíssim. 

Amenaces 
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• La generació de fluxos de caixa per part de Blancafort és extremadament reduida 
pel marge tant ajustat al compte de pèrdues i guanys i també per les obligacions de retorn 
del servei de l’endeutament. Això implica que la valoració de la companyia sigui 
extremadament baixa i que la sortida dels propietaris de l’accionariat de l’empresa no 
sigui un escenari plausible a dia d’avui. 

• Les grans empreses del sector han anat diversificant les seves activitats. Algunes han 
optat per la inclusió de línies de negoci desvinculades del mercat de la carn del porc -
integració horitzontal- (cas de Tarradellas o El Pozo), per evitar els riscos de 
l’increment de preus de la llotja. D’altres empreses intenten balancejar aquesta 
rendibilitat a través de la integració vertical que inclou la incorporació d’escorxadors, 
de granges de porcs o , fins i tot, de productors de pinsos. 

• Les vendes s’han concentrat molt ràpidament en els darrers 5 anys. Especialment a 
Cuba. Mercat que presenta uns riscos conjunturals enormes, una caiguda abrupta de la 
facturació a Cuba a dia d’avui suposaria el final de Blancafort. 

• Els primers passos de l’empresa cap a les vendes al canal de la gran distribució 
(Carrefour, Alcampo, Makro, Semark, Miquel Alimentació) han fet palesos els “abusos” 
que realitzen aquestes grans empreses als seus proveïdors més petits en matèria 
d’emissió d’abonaments sense justificar, de cobrament de comissions per obertura de 
botigues, i d’altres condicions imposades en el que s’anomenen “plantilles”, que posen 
en dubte la rendibilitat futura d’operacions amb aquesta tipologia de client. 

• Els períodes de cobrament i de pagament de Blancafort i l’efecte del continu creixement 
aboquen a l’empresa a unes necessitats de circulant cada cop més grans. Per aquest 
motiu l’empresa és altament depenent de les pòlisses de crèdit i del descompte de 
factures de clients. La renovació de pòlisses de crèdit o de descompte que es negocia 
anualment és doncs un procés crític de la companyia, la reducció dels límits 
d’aquestes pòlisses poden causar seriosos problemes a la companyia. 

• Blancafort deu una suma important de diners a una gran a un gran grup també 
familiar del sector carni pel traspàs d’un fons de comerç l’any 2009 i per un préstec 
concedit posteriorment que s’ha anat prorrogant. La capçalera gran grup familiar està en 
procés de transformació generacional i la confiança amb els hereus no és la mateixa. Es 
corre el risc que aquesta companyia reclami el deute amb caràcter immediat. 

Oportunitats 

• Durant els períodes de més dificultats a nivell de tresoreria l’aplicació d’una política de 
racionalització dels recursos ha estat molt positiva. En aquests períodes de “contenció” 
els marges han augmentat considerablement gràcies a la renúncia a alguns clients 
deficitaris i a la reducció de la despesa. Per tant, es dedueix que amb l’aplicació durant 
un període de temps substancial d’aquests criteris de racionalització/professionalització 
la rendibilitat de la companyia pot millorar substancialment. 

• La unitat productiva de Granollers, entesa com a la suma d’immoble i de maquinària 
estan en òptimes condicions i hi ha excedent de capacitat per produir més volum. Això 
és degut a la recent inversió en l’adequació de la nau, en la renovació constant de la 
maquinària dels processos de peça sencera i de llescat i a un manteniment preventiu 
substancial que es realitza per no parar la producció. 

• Probablement l’intangible més important de Blancafort són la penetració, els contactes i 
el coneixement que els Sr. Blancafort té del mercat cubà. El client cubà està molt 
satisfet amb els serveis oferts i compta amb l’oferta de Blancafort en cadascun dels 
“tenders” que licita. Per tant, malgrat el risc de concentració i d’impagament, el mercat 
cubà segueix presentant oportunitat de creixement. 
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• L’altre gran intangible de Blancafort és el “know how” en la producció de Bacon Plus, 
un producte econòmic i de qualitat considerable sobre el que Blancafort defensa un bon 
marge teòric i un recorregut de penetració important. 

• Sembla que les valoracions recents de la companyia han influït de manera decisiva en 
l’estratègia a prendre per part del Sr. Blancafort. Fins ara, aquesta estava basada en 
rendibilitzar el cost unitari perseguint economies d’escala, el cost de funcionar d’aquesta 
manera és elevadíssim perquè per mantenir la producció a un nivell cost/quilo unitari s’ha 
de comprar molta carn de porcí fresca, fet que malmet la tresoreria i el compte de 
resultats. 

• La gamma de qualitat “Bio” és una opció de futur al mercat de la gran distribució si el 
criteri dels consumidors avança cap al paradigma de consumir menys carn però de 
més qualitat. Cal tenir en compte que el preu quilo als punts de venda d’aquesta mena 
de producte és molt més elevat que el d’un producte de xarcuteria de qualitat alta.  

• Finalment, el compromís de les persones que treballen a Blancafort és enorme i la 
seva capacitat d’adaptació ha quedat demostrada durant el recorregut recent de la 
companyia. Per tant, aquest no ha de ser un obstacle de cara al canvi de cultura de la 
companyia que suposa la professionalització de la Direcció i tot el que d’això en deriva. 

6. Anàlisis de l’entorn de Blancafort 

Espanya és el segon productor europeu de carn de porcí per darrera d’Alemanya amb 4,5 milions 
de tones anuals produïdes per unes 3.000 empreses que ocupen a 96.237 persones. A nivell 
nacional, el sector carni registra un volum de negoci de 26.207 milions d’euros (2,2% del PIB), 
xifra que transforma en el quart sector industrial espanyol per darrera de les indústries 
automobilística, del petroli, i de l’energia elèctrica. La balança comercial és clarament positiva 
amb unes exportacions per valor de 6.000 milions d’euros i 2,35 milions de tones (Anice). 

Pràcticament un terç de la industria espanyola es concentra a Catalunya on el sector càrnic 
compta amb una abasta tradició històrica. La indústria càrnica catalana registra un volum de 
negoci de més de 7.000 milions d’euros i ocupa a més de 30.000 persones a través d’unes 650 
empreses (Prodeca, s.f.). 

Pel que fa al subsector dels elaborats càrnis, Espanya és el quart productor europeu amb 1,4 
milions de tones, per darrera d’Alemanya, Itàlia i França. El sector dels elaborats genera un volum 
de negoci de 4.610 milions d’euros. L’exportació se centra bàsicament en productes curats com 
ara el pernil i el xoriç, el volum d’exportació del producte cuit no és, per ara, significatiu (ANICE, 
sense data). 

A Catalunya, el subsector dels elaborats català acumula un volum de negoci de 2.490 milions 
d’euros, incloent tant elaborats cuits com curats. Analitzant el teixit empresarial que conforma el 
sector català dels elaborats càrnis s’observa com el 70% de la facturació s’acumula en una 
trentena d’empreses que facturen més de 10 milions d’euros l’any, mentre que el 30% del volum 
de negoci restant està en mans d’unes 370 empreses que facturen menys de 10 milions d’euros 
anualment (Innovacc , 2015). Es tracta doncs d’un sector relativament atomitzat i amb moltes 
Pymes de naturalesa familiar. 

La major part d’aquests empreses formen part de clúster carni porcí català que s’emplaça 
principalment a les comarques de La Garrotxa, el Gironès, Osona, el Pla de l’Estany i la Selva, 
però també cada cop més a Lleida i a Tarragona. Aquest clúster no està format només per 
empreses productores de carn i d’elaborats càrnis, sinó que inclou també la indústria de serveis 
auxiliars tals com productors de pinsos o fabricants de maquinària (Innovacc , 2015). 

El sector dels elaborats carnis al nostre país està en procés de transformació des de fa 
pràcticament una dècada. Destaquen dos motius principals que han forçat aquesta 
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transformació, per una banda, la crisis financera dels anys 2008 i 2009 va fer estralls a un sector 
amb una posició financera molt feble. Per altra banda, la indústria ha sofert els efectes d’un 
increment de les importacions xineses de carn porcina fresca produïda a Catalunya, el darrer cas 
motivat per la pesta porcina xinesa (La Vanguardia, 2019), fet que ha produït un augment dels 
preus de la matèria primera que alguns dels productors no han pogut suportar considerant la 
poca elasticitat del mercat respecte els preus de venda.  

El resultat d’aquesta transformació és la concentració del sector en mans de grans grups amb 
més múscul financer que les empreses familiars que, a més, o bé presenten un portafoli de 
productes diversificat que va més enllà del sector carni, o bé estan àmpliament verticalitzades 
integrant tot el procés de producció -des de la granja dels animals fins a la comercialització del 
producte elaborat-.  

Les empreses del sector de més dimensió tenen més possibilitats de defensar els marges gràcies 
a (i) la capacitat d’aconseguir finançament, (ii) la capacitat de comprar i emmagatzemar producte 
fresc quan el preu és baix, (iii) la capacitat de compensar les pèrdues d’alguna de les seves 
activitats amb els beneficis obtinguts a la resta d’activitats. 

Taula 13: Ranking de facturació d’empreses espanyoles amb el mateix CNAE que Blancafort (últimes dades 2018). 

Ranking Empresa 
Ingressos  
(2018) 

1. EL POZO ALIMENTACION SA 1.133.134 

2. CAMPOFRIO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 928.731 

3. INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS, SA 743.948 

4. RIVASAM INTERCONTINENTAL SA 635.400 

5. COOP OURENSANAS S. C. GALEGA 572.584 

6. ELABORADOS CARNICOS MEDINA SAU 310.403 

7. NOEL ALIMENTARIA SAU 277.674 

8. OMSA ALIMENTACION SA (EXTINGUIDA) 262.305 

9. ARGAL ALIMENTACION SA. 218.036 

10. AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS SL. 209.072 

11. GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACION SA 195.108 

12. FRIGORIFICOS ANDALUCES DE CONSERVAS DE CARNE SA 192.241 

13. HERMANOS MACIAS GARCIA SA 139.121 

14. EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONIMA 136.302 

15. INDUSTRIAS CARNICAS TELLO SA 134.402 

16. OSI FOOD SOLUTIONS SPAIN SL 133.439 

17. PRIMACARNE SL 124.949 

18. PALACIOS ALIMENTACION SAU. (EXTINGUIDA) 121.637 

19. EMBUTIDOS MONELLS SA 116.080 

20. CARNICAS SOLA SA (EN LIQUIDACION) 112.154 

21. EMBUTIDOS CASEROS COLLELL SL 98.413 

22. AVES NOBLES Y DERIVADOS SL 88.871 

23. PRODUCTOS IBERICOS CALDERON Y RAMOS SL 87.251 

24. APC EUROPE SL 82.091 

140. INDUSTRIAS CÁRNICAS BLANCAFORT, S.A. 15.458 

(Font: Bureau Van Dijk, 2020) 

La part més interessant de l’anàlisi de l’entorn en aquest estudi consisteix en la identificació del 
les empreses comparables de la competència que serviran d’alguna manera de referència per 
acotar quantitativament (en base a indicadors unitaris) l’efecte màxim de la professionalització 
de la gestió en cadascuna de les àrees que tinguin reflex comptable. 

La selecció de les empreses a comprar s’ha realitzat en funció de les seves característiques i en 
base al coneixement del mercat del Sr. Blancafort.  A l’Annex 1 hi ha detall dels comptes de 
resultats de les empreses seleccionades (2018).



  

Estudis d'Economia i Empresa 

Grau en Administració i Direcció d’Empresa 

 

   

Taula 14: Principals magnituds dels Estats Financers de les empreses comprables 

(Milers d'euros) 
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Vendes 913.239 276.836 217.988 115.881 74.361 55.601 32.953 15.458 

Actiu 2.016.833 181.750 179.145 53.642 77.274 21.895 26.484 14.935 

Patrimoni Net 624.104 45.888 71.681 12.808 39.094 13.084 2.319 1.220 

Deute Llarg termini 2.034 45.731 29.294 7.090 10.410 0 3.171 6.976 

Passiu Corrent 846.542 89.437 77.864 33.562 27.342 8.722 11.440 6.739 

Deute a curt termini 32.945 15.634 22.481 2.452 16.862 250 3.811 2.106 

Variació Existències -17.752 300 902 -62 -123 1.471 1.036 934 

Aprovisionaments -521.049 -179.166 -141.086 -67.019 -44.892 -39.724 -19.573 -9.642 

Personal -101.178 -28.337 -27.679 -11.661 -10.565 -5.327 -6.988 -2.525 

Altres despeses d'explotació -226.165 -54.493 -44.905 -30.455 -15.447 -6.534 -10.139 -3.423 

Resultat d'Explotació 32.739 4.282 2.315 4.590 1.266 4.686 -2.066 301 

Resultat Financer -67.268 -543 6.485 -41 -360 8 -317 -294 

Resultat de l'exercici -27.647 3.191 8.886 3.486 799 3.573 -1.760 5 
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7. Anàlisis PESTLE 

Durant el desenvolupament del treball s’ha intentat no tenir en compte els efectes de l’aplicació 
de l’Estat d’Alarma per efecte del Covid-19 perquè s’ha entès que la inclusió del seu impacte 
diluiria l’anàlisi de la professionalització de la Direcció de la companyia. Tanmateix, l’anàlisi 
PESTLE no tindria sentit sense considerar possibles efectes derivats d’aquesta crisis ja que el 
seu impacte es preveu d’una rellevància enorme. 

Factors Polítics 

• El sector de la restauració i de l’hostaleria és probablement el que ha rebut l’impacte més 
important de la crisis. Aquest sector és el principal client (directe o indirecte) de 
Blancafort. Les ajudes econòmiques que es consensuïn políticament per aplicar en el 
moment del des-confinament per afavorir la posada en marxa de l’activitat econòmica 
tindran una ascendència cabdal, ja sigui en el futur de la pròpia empresa com en el futur 
dels seus clients finals (hotels, bars, cafeteries, restaurants, ...). 

• El clima d’estabilitat política és important pel desenvolupament de l’activitat d’una 
empresa com Blancafort. Durant els períodes de tensió política que hem viscut durant 
els darrers anys s’ha experimentat un clima que podríem qualificar de “bel·ligerant” per 
part d’alguns clients, que han enrarit considerablement el clima de les relacions 
professionals. 

• Les relacions entre el govern espanyol i cubà tenen una rellevància cabdal per 
Blancafort. El govern cubà és especialment sensible a determinats gestos polítics i un 
pas en fals podria suposar la pèrdua automàtica de les vendes. Les relacions entre 
EE.UU. i Cubà són igualment importants, una obertura dels Estats Units cap a Cubà serà 
una amenaça important per Blancafort ja que introduirà nova competència amb menys 
cost de transport (actualment els principals proveïdors carnis de cubà són Canadà i 
Espanya). 

• És molt probable que a mig termini el govern apliqui correccions a l’alça sobre els 
impostos indirectes per poder afrontar les nombroses obligacions de pagament a les que 
s’haurà de comprometre. És probable que aquesta pujada de tipus impliqui una caiguda 
del consum. 

Factors Econòmics 

• La recessió posterior a la crisis posterior al Covid-19 tindrà un impacte rellevant sobre 
l’evolució de l’economia. La crisi de 2008 no va tenir un impacte rellevant en l’evolució 
de Blancafort, perquè la cultura del consumidor espanyol va variar poc i va seguir gastant 
en el sector de la restauració. En general el sector de l’alimentació és dels menys afectats 
per les crisis (tots seguim menjant) però en la situació actual haurem d’estar 
especialment atents als possibles canvi de cultura de consum de la població. 

• S’espera que els tipus d’interès del mercat del crèdit es mantinguin baixos durant molt 
de temps, les darrers previsions del Banc Central Europeu no preveu bons de rating AAA 
amb tipus positius fins d’aquí a 16 anys. És d’esperar també que el Banc d’Espanya faci 
el possible per evitar la pujada de tipus d’interès en un escenari de recessió. Per altra 
banda, l’obertura a la re-negociació que demostrin les entitats financeres serà peça clau 
per garantir la “reconstrucció” econòmica. 

• En qualsevol cas sembla inevitable que les taxes d’atur posteriors a la crisi siguin molt 
més elevades que les que s’experimentaven abans d’entrar-hi. Aquest fet té incidència 
directa en la capacitat de consum. 
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• La debilitació que la crisis provocarà a moltes de les empreses del clúster carni afavorirà 
que s’incrementi el ritme de la concentració que s’està produint al sector. En el marc 
teòric, les grans empreses que són les que vénen més a gran consum estaran menys 
debilitades que les empreses mitjanes o petites -com Blancafort- que ocupen nínxols de 
mercat de formats industrials. 

• Un altre risc molt important pel sector és la demanda de producte porcí a la Xina. El 
consum en aquest país és tant important que, en cas d’algun inconvenient al mercat 
intern, influeix de forma molt notòria al preu de mercat del producte a la llotja. 

Factors Socials 

• El canvi cap a la cultures “healthy” i veganes allunya a consumidors joves dels embotits 
i dels productes carnis en general. En termes de consum global aquest fet no sembla 
tenir per ara un impacte rellevant pel sector, ara bé, si aquest canvi d’hàbits es aquí per 
quedar-se i ampliar la base pot acabar representant una amenaça important. 

• L’envelliment de la població també pot representar una amenaça per Blancafort. Tot i 
que no es pot assegurar que les persones grans consumeixen menys productes carnis i 
embotits, és un fet que, en general, aquest segment poblacional consumeix de forma 
menys freqüent en negocis d’hostaleria o de restauració.  L’evolució de la piràmide 
poblacional que aquestes presentarà una forma encara més invertida d’aquí a 10 anys, 
en addició és de preveure que les prestacions per pensions es redueixin significativament 
(o es congelin) de manera que les persones grans perdin poder adquisitiu. 

• En un escenari post-crisis amb una taxa d’atur alta, és molt probable que Espanya deixi 
de ser atractiva als ulls dels immigrants. En addició es preveuen mesures per part de les 
Administracions per evitar la contractació de persones fora del marc de la Seguretat 
Social, l’enduriment d’aquest règim suposarà un increment de la tributació i accentuarà 
la pèrdua d’atractiu. 

Factors Tecnològics 

• La tecnologia en l’elaboració de productes carnis cuits en peça sencera ha evolucionat 
poc en els darrers temps. El que sí que ha canviat és la tecnologia en l’elaboració 
d’acabats. Les línies de llescat, per exemple, s’han desenvolupat molt en poc temps i 
comparteixen protagonisme amb tecnologies com IQF que permeten lliurar el producte 
en dauets o toppings ultracongelats que no s’adhereixen entre sí (producte MasQtops). 
Blancafort compta amb ambdues tecnologies d’última generació. No es té constància 
d’ulteriors millores tecnològiques que afectin al procés o als acabats. 

• El gap a cobrir a nivell tecnològic rau en l’automatització i control de la producció del 
procés sencer. És a dir, les màquines i processos són els mateixos però es tendeix a 
prescindir de persones per dur a terme les tasques necessàries entre procés i procés o 
entre màquina i màquina. A més, el control de pesos i de la traçabilitat dels lots està 
completament informatitzat i integrat l’ERP. La planta de Campofrío a Burgos és un 
exemple d’alt grau de tecnificació. 

• El client més rellevant històricament de Blancafort són distribuïdors que al seu torn venen 
producte a cadenes de restauració, hotels, bars, etc. Les vendes dels representants 
nacionals es centren en la gestió de les vendes a aquesta tipologia de distribuïdors, més 
que a captar nous clients. En paral·lel, estem veient que gràcies als desenvolupaments 
tecnològics, la importància dels intermediaris en el procés de venda és cada cop menys 
rellevant. És important que Blancafort faci un esforç per possibilitar les eines amb la 
tecnologia necessària per facilitar la venda directa als seus clients sense la necessitat 
d’intermediaris.  
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• Blancafort compta amb les certificacions més exigents del seu sector. Les auditories 
relacionades obliguen a la constant adquisició i posada en funcionament de nova 
tecnologia per garantir la qualitat del producte i del servei. Estar certificat garanteix estar 
al dia tecnològicament dels estàndards del sector en matèria de control de qualitat. 

Factors Legals 

• La normativa relativa als sectors per una banda carni, i per l’altra, alimentari és estricta i 
extensa.  A nivell del sector carni ho és, sobretot, pel que fa a les exigències ambientals. 
A nivell alimentari l’accent afecta a la traçabilitat dels lots i als processos de manipulació 
del producte. Els canvis en la normativa representen la re definició dels processos de 
producció i suposen un cost elevat per l’empresa. Cal dir, a més, que la normativa 
catalana és la més exigent de l’estat al respecte.  

• El factor més crític per l’empresa és la depuració de les aigües sortints. La nova nau de 
Blancafort compta amb una depuradora d’una capacitat molt sobredimensionada a les 
necessitats de l’empresa (es va concebre per un escorxador) que garanteix que no es 
produeixin abocaments de substàncies nocives. 

• A nivell fiscal l’efecte d’una eventual pujada de l’IVA tindrà un impacte limitat al 
pressupost de tresoreria de Blancafort ja que l’IVA és repercutit al 10% i suportat en bona 
part al 21%, per tant, sol sortir a compensar. No s’espera que el tipus impositiu del 
l’Impost de Societats incrementi en els propers anys, en un entorn de recessió. 

Factors Ecològics 

• Aquest és un dels factors primordials que ja fa més d’una dècada que marca l’esdevenir 
de les càrnies catalanes. Si bé aquest és un dels motors econòmics dels país, amb 
clústers molt rellevants con l’Illa Càrnia d’Osona, també és un dels principals 
contaminants. La regulació catalana ha anat incrementant el seu grau d’exigència als 
dos actors de la cadena que contaminen més per efecte dels purins; les granges de porcs 
i els escorxadors. La contaminació en processos posteriors, com l’elaboració dels 
elaborats carnis no és rellevant (la carn fresca, base de la producció, és com la que 
podríem comprar a una carnisseria) i les additius estan fortament regulats. El sector 
passa inspeccions anuals del Departament de Mediambient. 

• Tanmateix, aquest enduriment de la normativa catalana no ha anat acompanyat de 
l’aplicació de les mateixes mesures a d’altres comunitats autònomes. És per això, que 
els principals grups carnis catalans han deixat d’invertir a Catalunya per passar a fer-ho 
a Aragó que en molt poc temps ha passat a ser un territori clau pel sector. Així, les 
granges de porcs i els escorxadors més grans i moderns que nodreixen, entre moltes 
d’altres, les indústria d’elaborats catalana es concentren a Osca. 

• Blancafort ja ha fet el canvi a envasos reciclables per tots els seus productes. Tanmateix 
queda presència de plàstic en alguns dels envasos de producte llescat perquè, de 
moment, no hi ha alternativa al sector. És d’esperar que a curt termini canviï la legislació 
respecte als envasos d’un sol ús, s’estarà emetent del que disposi aquesta nova 
normativa. 

8. Benchmark d’indicadors de millora respecte empreses del sector. 

Avaluarem els indicadors dels estats financers que tenen relació directa amb les conclusions dels 
anàlisis DAFO i PESTLE que hem revisat anteriorment; és a dir, bàsicament aquells que tenen 
relació amb les compres, la gestió d’existències i la del circulant/tresoreria. Es compararan amb 
els ratis de les empreses amb activitat anàloga, de major dimensió (has crescut) i que compten 
amb la gestió altament professionalitzada.  
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El benckmark comparatiu té per objectiu identificar l’existència de recorregut de millora en cada 
cas, o si, en comparació Blancafort té ja una posició òptima. Marcats en color blau s’identifiquen 
les millors pràctiques en cada cas, el marge de millora es mesuren en punts percentuals.  

Les dades de la comparació corresponen a l’exercici 2018 perquè a data d’elaboració de l’informe 
encara no hi havia disponibles els comptes anuals corresponents a 2019 (el termini de 
presentació al Registre Mercantil s’ha ampliat en 3 mesos per efecte del Reial Decret d’alarma). 

10.1. Elements de Balanç 

• Existències.  

Les existències són rellevants en aquest sector. Blancafort presenta un nivell d’existències 
sobre actiu +2,5 punts superior a la mitjana del sector. Existeix doncs un cert marge de 
millora. En el cas de Blancafort, el gruix de l’acumulació d’existències a finals d’any es deu a 
que els mesos de novembre i desembre són mesos vall de venda i s’ha portat a terme la 
política d’acumular existències de cara a la temporada alta (març-octubre).  

Per altra banda, els cients cubans sol·liciten lliurament de mercaderia a principis de gener, 
per tant, a tancament d’any la mercaderia encara és a existències. Destaca el nivell 
d’existències que acumulen empreses con Argal o Espuña. 

Taula 15: Comparació a nivell d'Existències 

Empresa Exist/Actiu 
Rotació 
Inventari 

CAMPOFRIO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 8,60% 3 

NOEL ALIMENTARIA SAU 22,97% 4,29 

ARGAL ALIMENTACION SA. 52,65% 1,5 

EMBUTIDOS MONELLS SA 12,72% 9,82 

ESTEBAN ESPUÑA SA 39,52% 1,47 

SANT DALMAI SA 19,62% 9,25 

CASADEMONT 1956 MEAT SOCIEDAD LIMITADA. 28,36% 2,61 

INDUSTRIAS CARNICAS BLANCAFORT SA 29,01% 2,23 

Mitjana 26,68% 4,27 

• Saldo de clients. 

Pel que fa als saldos dels clients es nota la diferència entre les empreses que serveixen al 
mercat de la gran distribució, com Campofrío, Noel i Argal i els que serveixen d’altres sectors. 
Blancafort, per la seva banda, cobra a 83 dies, +26 dies per sobre de la mitjana, sobretot 
influïts per període de pagament del clients cubans. 

Taula 16: Comparació a nivell de Saldo de Clients 

Empresa 
Rotació de 
Clients 

Període mig de 
cobrament 

CAMPOFRIO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 19,00 21,13 

NOEL ALIMENTARIA SAU 7,01 57,28 

ARGAL ALIMENTACION SA. 11,59 34,63 

EMBUTIDOS MONELLS SA 9,75 41,20 

ESTEBAN ESPUÑA SA 7,05 56,98 

SANT DALMAI SA 6,89 58,26 

CASADEMONT 1956 MEAT SOCIEDAD LIMITADA. 3,76 106,81 

INDUSTRIAS CARNICAS BLANCAFORT SA 4,81 83,42 

Mitjana 8,73 57,46 

• Tresoreria. 
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El rati de tresoreria (efectiu respecte a passiu no corrent) indica que les empreses generen 
molt poc efectiu per satisfer totes les necessitats de pagament. La posició de Blancafort és 
especialment crítica en aquest sentit, el rati de Blancafort està -1,7 per sota d’una mitjana 
del sector marcada per un efecte puntual a la tresoreria de Sant Dalmai durant 2018. 

Taula 17: Comparació a nivell de Tresoreria 

Empresa 
Rati de 
tresoreria 

CAMPOFRIO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 0,459 

NOEL ALIMENTARIA SAU 0,248 

ARGAL ALIMENTACION SA. 0,260 

EMBUTIDOS MONELLS SA 0,373 

ESTEBAN ESPUÑA SA 0,027 

SANT DALMAI SA 17,006 

CASADEMONT 1956 MEAT SOCIEDAD LIMITADA. 0,069 

INDUSTRIAS CARNICAS BLANCAFORT SA 0,004 

Mitjana 1,724 

• Fons de maniobra. 

Els fons de maniobra del Blancafort es lleugerament positiu per efecte de les existències. 
Aquest és lleugerament inferior al de la mitjana de sector. Destaca que dues de les empreses 
més potents del sector, Campofrío i Monells, presenten fons de maniobra negatius. Això 
indica l’enorme exigència de finançament de circulant que es demanda. Blancafort està 
pràcticament sobre la mitjana del sector. 

Taula 18: Comparació a nivell de Fons de Maniobra 

Empresa 
Rati Fons de 
maniobra 

CAMPOFRIO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANONIMA -0,629 

NOEL ALIMENTARIA SAU 0,044 

ARGAL ALIMENTACION SA. 0,382 

EMBUTIDOS MONELLS SA -0,057 

ESTEBAN ESPUÑA SA 0,351 

SANT DALMAI SA 0,371 

 CASADEMONT 1956 MEAT SOCIEDAD LIMITADA. 0,343 

INDUSTRIAS CARNICAS BLANCAFORT SA 0,111 

Mitjana 0,175 

• Fons propis. 

A continuació analitzem els fons propis respecte el total del passiu. S’observa clarament que 
les empreses del sector tenen una capitalització molt baixa, en especial Blancafort que 
presenta una capitalització de només el 8% dels passiu, -22 punts per sota de la mitjana. 
Aquest fet complica constantment les negociacions amb les entitats financeres alhora de 
renovar les pòlisses de crèdit i de descompte. És clau doncs, generar resultats per 
incrementar els fons propis via reserves. 

Taula 19: Comparació a nivell de Fons Propis 

Empresa 
Independència 
Financera 

CAMPOFRIO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 30,65% 

NOEL ALIMENTARIA SAU 25,15% 

ARGAL ALIMENTACION SA. 39,50% 

EMBUTIDOS MONELLS SA 23,48% 

ESTEBAN ESPUÑA SA 49,96% 

SANT DALMAI SA 58,55% 

CASADEMONT 1956 MEAT SOCIEDAD LIMITADA. 8,76% 

INDUSTRIAS CARNICAS BLANCAFORT SA 8,17% 

Mitjana 30,53% 
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• Deute financer. 

Aquest rati recull la proporció de l’endeutament financers a curt i llarg termini, respecte els 
Fons Propis de la companyia. El resultat de Blancafort és espectacularment alt per dos 
factors: en primer lloc es tracta d’una empresa altament descapitalitzada i en segon lloc 
aquesta és totalment depenent del finançament extern per finançar la seva operativa. En 
aquest rati, Blancafort està +576 punts per sobre de la mitjana. 

Taula 20: Comparació a nivell d'Apalancament 

Empresa Apalancament 

CAMPOFRIO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 0,00% 

NOEL ALIMENTARIA SAU 97,70% 

ARGAL ALIMENTACION SA. 60,43% 

EMBUTIDOS MONELLS SA 74,49% 

ESTEBAN ESPUÑA SA 67,98% 

SANT DALMAI SA 0,00% 

CASADEMONT 1956 MEAT SOCIEDAD LIMITADA. 158,54% 

INDUSTRIAS CARNICAS BLANCAFORT SA 723,37% 

Mitjana 147,81% 

• Proveïdors. 

La mitjana de dies mitjos de pagament és altíssima al sector carni, se situa per sobre dels 90 
dies. En el cas de Blancafort aquest període encara és més alt -14 dies per sobre de la 
mitjana- i està relacionat, sens dubte, amb l’intent de compensació de l’efecte que provoca 
que els clients paguin a terminis molt llargs. 

Taula 21: Comparació a nivell de Període Mig de Pagament 

Empresa 
Període mig de 
pagament 

CAMPOFRIO FOOD GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 157,15 

NOEL ALIMENTARIA SAU 103,31 

ARGAL ALIMENTACION SA. 66,47 

EMBUTIDOS MONELLS SA 99,49 

ESTEBAN ESPUÑA SA 53,55 

SANT DALMAI SA 59,49 

CASADEMONT 1956 MEAT SOCIEDAD LIMITADA. 80,60 

INDUSTRIAS CARNICAS BLANCAFORT SA 104,13 

Mitjana 90,52 
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10.2. Elements del Compte de Pèrdues i Guanys  

Taula 22: Comparció vertical del Compte de Pèrdues i Guanys 

 

• Com es pot observar els marges als resultats són molt ajustats o negatius a totes les 
empreses comparables. Blancafort presenta un resultat abans d’impostos un punt 
inferior a la mitjana d’empreses del sector. S’entén doncs que disposa de marge de 
millora, de com a mínim un punt per incrementar aquest el marge net sobre vendes. 

• La partida més significativa d’anàlisis és el cost dels aprovisionament sobre vendes. 
S’observa que tot i que a Blancafort es detecten possibilitats de millora d’aquest cost per 
la reducció de les mermes -una reducció de -5 punts percentuals situaria l’empresa al 
nivell de Campofrío- la sistematització del procés de producció i les millores a nivell de 
planificació, és l’empresa que  millor compra carn fresca (“Consumo de materias 
primas”). 

• Destaca també l’elevats costos de personal que registra Blancafort en relació a la 
competència (+3 punts més que la mitjana del sector). Com comentat anteriorment, 
Blancafort és de les empreses que millor paga del sector, en addició el 2018 recull en 
part els efectes sobre els salaris derivats de la reestructuració organitzativa vinculada 
amb el canvi de nau. 

• La despesa al grup “Altres despeses d’explotació” que es situa just a la mitjana del 
sector. 

9. Selecció de mesures correctores 

Les mesures correctores tenen són els “driver” que ens permetran avaluar l’eficiència aportada 
per la professionalització de la Direcció. La seva finalitat última és desenvolupar, establir i 
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Importe neto de la cifra de negocios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Variación de existencias -2% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 1%

Aprovisionamientos -57% -65% -65% -58% -60% -71% -59% -62% -62%

Consumo de mercaderías 0% 0% 0% 0% 0% -3% -6% -5% -2%

Consumo de materias primas -57% -60% -65% -58% -54% -68% -53% -58% -59%

Trabajos realizados por otras empresas 0% -5% 0% 0% -7% 0% -1% 0% -1%

Deterioro de mercaderías, etc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Otros ingresos de explotación  2% 0% 0% 0% 2% 0% 3% 0% 1%

Gastos de personal  -11% -10% -13% -10% -14% -10% -21% -16% -13%

Sueldos, salarios y asimilados  -8% -8% -9% -8% -11% -8% -16% -13% -10%

Cargas sociales  -3% -2% -3% -2% -3% -2% -5% -4% -3%

Otros gastos de explotación  -25% -20% -21% -26% -21% -12% -31% -22% -22%

EBITDA 7% 6% 2% 6% 7% 10% -5% 5% 5%

Amortización del inmovilizado  -3% -4% -2% -2% -5% -2% -1% -3% -3%

Resultado de explotación 4% 2% 1% 4% 2% 8% -6% 2% 2%

Ingresos financieros  0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Gastos financieros  -4% 0% -1% 0% -1% 0% -1% -2% -1%

Resultado financiero -7% 0% 3% 0% 0% 0% -1% -2% -1%

Resultado antes de impuestos -4% 1% 4% 4% 1% 8% -7% 0% 1%

Impuestos sobre beneficios 1% 0% 0% -1% 0% -2% 2% 0% 0%

Resultado del ejercicio (A4 + 25) -3% 1% 4% 3% 1% 6% -5% 0% 1%
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consolidar en el temps una estratègia basada en la racionalització dels recursos i l’optimització 
de l’eficàcia. A efectes de no alterar els resultats de l’anàlisi de l’aplicació d’aquestes mesures es 
descarta aplicar mesures o criteris correctors que impliquin un increment del volum de les vendes. 

La idea original d’aquest estudi de recerca era identificar a través d’estudis existents la concreció 
de les polítiques més comunament aplicades pels gestors professionals un cop accedeixen al 
capdavant d’una empresa familiar. Com comentat anteriorment durant el període d’anàlisis de 
l’estat de l’art no s’ha identificat cap estudi ni treball amb concreció suficient com per aplicar-la 
directament al cas de Blancafort. 

Davant d’aquest fet es consideraran com a mesures correctores aquelles que permetin millorar 
l’eficiència en funció de les mancances actuals detectades durant els anàlisis interns i de l’entorn 
de Blancafort, tenint també en consideració que existeixi marge de millora respecte a empreses 
comparables amb gestió professionalitzada.  

L’aplicació de les mesures correctores es realitzarà en relació a les dades del darrer any tancat, 
que en el cas que ens ocupa és el 2019. Com comentat anteriorment, la projecció de les dades 
de l’exercici 2020 fins a finals d’any es descarta perquè a tancament d’abril ha estan tant 
afectades per l’efecte Covid-19 que esbiaixarien el resultat de l’anàlisi.  

Les mesures seleccionades són: 

1. Revisió del procés de compra de carn fresca i de la planificació de la producció. 

El procés de compra de fresc és un dels punts més crítics del negoci. El cost de la carn 
absorbeix al voltant del 60% dels ingressos, en conseqüència una bona política de compra ajuda 
enormement a que la companyia assoleixi un bon resultat. El preu de la carn fluctua en llotja, 
durant dècades ha seguit una estacionalització marcada pel consum intern de carn, darrerament 
aquesta estacionalitat ha canviat, sobretot, per efecte de les exportacions a la Xina. 

En un escenari ideal la carn es compraria quan estigués a un bon preu, s’estocaria i s’empraria 
quan els preus estiguessin alts (cas de Campofrío). El Sr. Blancafort ha intentat portar a terme 
aquesta política en els darrers anys, quan algun intermediari li ofereix producte a bon preu tendeix 
a comprar amb independència que necessiti o no el producte a curt termini. Aquesta política pot 
tenir, però, efectes negatius que poden compensar al bondat del que persegueix. 

En primer lloc, comprar més volum del que es necessita quan el preu es bo implica comprometre 
uns recursos que Blancafort no té, per tant, es generen despeses financeres per disposició de 
pòlisses que no es computa com a més cost de la compra. En segon lloc, el nivell d’inventari a 
l’actiu de Blancafort és alt i genera suspicàcies a entitats financeres i asseguradors de crèdit dels 
proveïdors -justament escorxadors- que intenten reduir la seva posició, per tant, el cost 
d’oportunitat és alt. En tercer lloc, les cambres de congelació tenen un cost substancial, la 
repercussió del cost de congelar incrementaria substancialment el bon preu aconseguit al mercat.   

La planificació de producció es porta a terme en funció de les necessitats de cada moment a 
molts pocs dies vista. En determinats moments es realitza contra comanda per garantir la sortida 
en data de grans lots dels principals clients. En d’altres moments, en canvi, es realitza contra un 
stock mínim teòric.  

Aquesta política és ineficient perquè és realitza a un termini molt curt de temps i la producció de 
les grans partides bloqueja l’expedició de comandes petites que han quedat incomplertes, mentre 
que d’altre banda, en algun cas s’han hagut d’interrompre grans tirades de producció d’una 
comanda gran per prioritzar una la sortida d’una comanda petita. Com a resultat, la política de 
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producció actual no garanteix que el servei al client sigui el correcte en data i, en períodes 
puntuals, ha suposat un autèntic caos en les expedicions per no poder servir comandes 
complertes.  

2. Sistematitzar el control de la producció per obtenir-ne feed-back. 

Actualment el control de la producció es basa en; (i) el pesatge del fresc quan arriba a la fàbrica 
i l’assignació del lot de cara a la traçabilitat, (ii) el llançament de la producció i (ii) el pesatge de 
la producció quan el producte acabat entra al magatzem. La informació recopilada durant aquests 
processos és registrada en paper de forma manual per una persona que té d’altres tasques 
encomanades, si no hi ha problemes ningú revisa aquesta informació. 

El propi ERP de la companyia compta amb un mòdul de producció que es pot alimentar a través 
de sistemes de pesatge i de traçabilitat que funcionen amb pistoles làser. La seva implantació 
seria de gran utilitat a la companyia perquè el seguiment de la producció permetria contrastar si 
el que es disposa als escandalls s’ajusta a la realitat, fet que podria ser especialment beneficiós 
a l’hora de controlar les mermes.  

3. Acotar costos derivats de no-qualitat 

Blancafort compta amb 4 persones dedicades únicament a la revisió de la qualitat del producte i 
del procés del producció. No obstant, les devolucions per problemes de qualitat dels productes 
són excessives i fet que sorprèn perquè la majoria de les referències són les mateixes des de de 
fa molts anys.  

L’explicació a aquests problemes rau en que les persones que treballen a la línia de producció 
no detecten els indicis de problemes de qualitat. En el mateix sentit, es detecta que els costos 
de reparacions i reposicions per mal ús de la maquinària i de les instal·lacions van en augment 
assolint xifres representatives. 

Hem detectat que aquest problema té dos orígens. En primer lloc la manca de comunicació dels 
encarregats als personal operatiu. Els encarregats solen ser persones amb una abasta 
experiència en les tasques productives i, per tant, amb un bon coneixement del processos i del 
producte, tanmateix tendeixen a no transmetre el seu coneixent a les persones de més recent 
incorporació que treballen a les seves unitats.  

En segon lloc hi ha el problema de la rotació de personal. Blancafort retribueix millor als seus 
treballadors que la competència, fa 4 anys que va renunciar a contractar a persones a través de 
ETTs. Això no evita que existeixi un índex de rotació considerable perquè les persones troben 
alternatives millor pagades en d’altres sectors com la restauració, a la construcció o com a 
temporers.   

4. Eliminació dels sobre-costos “per inèrcia”. 

La manca de disponibilitat del Sr. Blancafort provoca que no tingui temps de revisar amb 
profunditat les factures de proveïdors. Aquest fet projectat a llarg termini acaba generant 
sobrecostos per diferents motius; per no contrastar les tarifes, per no tenir temps de parlar amb 
un determinat col·laborador o proveïdor per aturar el servei, per considerar-se imports poc 
rellevants, per deixar-ho per més endenvant, etc. En un anàlisis preliminar fet conjuntament amb  
el Sr. Blancafort va quedar palès que l’estalvi que es pot aconseguir suprimit aquesta despesa 
innecessària a efectes productius no és gens menyspreable. 
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5. Racionalització de la política d’endeutament. 

El Sr. Blancafort té la noció de que als bancs els interessa treballar amb Blancafort perquè hi fan 
bon negoci. El cert és que només els bancs hi fan bon negoci. Durant anys s’ha sol·licitat als 
bancs tots els diners que s’ha pogut cada cop que hi ha hagut necessitat, sense dimensionar 
realment la necessitat ni la capacitat de retornar-los.  

Això fa que els compromisos adquirits fa un llustre estan comprometin a dia d’avui la generació 
de recursos de Blancafort i això que els ingressos han incrementat substancialment. La idea en 
aquest punt és racionalitzar la política d’endeutament de manera que la generació addicional 
tresoreria que s’obtingui als punts anteriors ajudi a disminuir la dependència de l’endeutament.  

 

10. Quantificació de l’efecte de l’aplicació de les mesures correctores 

1. Revisió del procés de compra de carn fresca i planificació de la producció. 

La taula següent presenta per una banda les compres realitzades de producte fresc durant 
l’exercici 2019 i per l’altre l’estoc de fresc acumulat en data 31/12/2019. Es parteix de la hipòtesi 
que si la compra de fresc s’ajustés a les necessitats de producció pràcticament no es generaria 
estoc per productes d’aquesta naturalesa i s’estalviaria tresoreria (l’estoc seria només el 
necessari per produir els primers dies de l’any entrant). 

Estimem que en cas que s’hagués portat a terme aquesta política Blancafort hagués millorat el 
seu marge en 462.684,95 euros (un 6,7% de les compres de fresc anuals). Una planificació de 
la producció més acurada hagués permès ajustar millor la despesa de compres de carn fresca. 

Taula 23: Càlcul de l'excedent d'estoc 

  Compres 2019 Stock a tancament 2019 

Codi Article Euros  Unitats Euros Unitats 

FR-103 MDM CERDO 1.009,80 € 918,00     

FR-104 JAMON  S/HUESO 5D 350.336,77 € 127.612,86 19.192,46 € 6.991,00 

FR-105 JAMON S/HUESO CON PIEL 5D 651.611,78 € 195.741,66     

FR-106 JAMON 4D 177.297,39 € 61.580,07 2.913,69 € 1.012,00 

FR-107 FALDA TERNERA (Bacon Ternera) 14.367,19 € 3.645,28     

FR-109 JAMON DUROC C/P 4.182,60 € 1.286,14     

FR-110 MAGRO SEGUNDA TRIMING 80/20 208.013,06 € 102.191,72 25.973,21 € 12.760,00 

FR-111 TOCINO LOMO S/P 856,32 € 606,30     

FR-112 JAMON  ECOLOGICO SIN HUESO 235.260,76 € 27.889,44 4.217,74 € 500,00 

FR-113 CUADRO PANCETA  CARNUDA SIN PIEL 8.708,44 € 2.442,62   2.900,00 

FR-202 PALETA SIN HUESO 4D 848.818,12 € 328.299,96 5.791,51 € 2.240,00 

FR-203 PALETA SIN HUESO 5D 96.247,94 € 38.784,70     

FR-204 RECORTE MAGRO JAMON 90/10 92.952,22 € 39.184,00     

FR-207 PALETA SIN HUESO 3D 548.933,78 € 221.893,05 1.333,41 € 539,00 

FR-208 PALETA 4D PIEL (LACON) 17.312,44 € 7.103,14     

FR-301 LOMO FRESCO SIN CORDON 237.454,14 € 81.097,71 29.280,01 € 10.000,00 

FR-302 LOMO ORGANICO 3.331,42 € 308,47     

FR-303 CHULETA 30.565,12 € 12.039,00     

FR-401 RECORTE  MAGRA 90/10 74.330,47 € 32.998,60     

FR-502 PAPADA SIN PIEL FRES/CONGE. 1.598.810,71 € 1.144.589,51 216.524,48 € 155.010,00 

FR-601 CORNES 278,96 € 309,96     

FR-701 PECHUGA DE PAVO 251.282,55 € 59.058,19 19.359,48 € 4.550,00 

FR-708 RECORTE DE PAVO CONG. 239.274,86 € 179.362,88 11.472,63 € 8.600,00 
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FR-710 CONTRAMUSLO DE PAVO 14.825,64 € 6.486,80     

FR-711 PECHUGA PAVO ECOLOGICA MAQUILA 14.147,79 € 862,67     

FR-712 RECORTE DE POLLO 117.939,86 € 57.931,48     

FR-713 PECHUGA DE POLLO 49.643,78 € 19.307,00     

FR-716 CSM-VSM PAVO-POLLO CONGELADA 169.132,48 € 332.208,10 17.425,01 € 34.226,00 

FR-717 PECHUGA PAVO ORGANICA 99.250,60 € 6.239,99     

FR-718 GRASA VACUNO HALAL 701,40 € 1.002,00     

FR-719 BAADER DE VACUNO (picadillo) 351.350,68 € 170.798,52 79.976,17 € 38.878,00 

FR-801 BACON C/P NATURAL/COSTILLA 76.480,15 € 25.933,40 12.533,67 € 4.250,00 

FR-901 CUADRO PANCETA C/PIEL 69.211,75 € 31.181,89 16.691,49 € 7.520,00 

FR-903 CUADRO PANCETA  S/PIEL 205.320,01 € 79.561,66     

FR-906 
CUADRO PANCETA ECOLOGICA 
FRES/CONG 

37.555,65 € 7.814,20     

FR-909 FALDA S/H VACUNO 2.033,13 € 521,32     

Total general   6.898.829,76 3.408.792,27 462.684,95 289.976,00 

 

2. Sistematitzar el control de la producció per obtenir-ne feed-back. 

La sistematització del control de la producció és la mesura correctora més ambiciosa que es 
planteja en aquest treball i la que més rèdits aportarà a la Direcció de l’empresa a tots nivells. 
L’èxit d’aquesta mesura depèn del canvi de cultura de Blancafort, cal passar d’anotar informació 
a mà per sortir del pas a registrar amb rigor els productes, els pesos i els lots que es van produint 
en diferents fases de la producció. La Direcció, per la seva banda, ha de comprendre que hi hagi 
persones a planta que es dediquin a controlar la producció, en comptes de produir directament, 
no fa minvar la força productiva sinó que obre el camí a una millora substancial dels processos. 

Els impactes de l’aplicació d’aquesta solució són molts, però el que més afecta a nivell de 
pèrdues i guanys i d’estat de fluxos d’efectiu és el contrast de les dades que recullen els 
escandalls en termes generals i, en termes específics, el control i possibilitat de reducció de les 
mermes. Les mermes no es llancen sinó que (a) es venen a clients especialitzats que les utilitzen 
per altres industries o (b) es re-processen. En tots dos casos el seu valor de la carn respecte al 
seu preu de compra cau en un 95%, per tant,  generar mermes destrueix valor per la companyia. 

Aquesta política està relacionada amb diverses inversions; en primer cal comprar el mòdul de 
producció d’A3 Wolter Kluwer i realitzar la formació necessària als usuaris d’administració (cost 
estimat 20.000 euros). En segon lloc, cal equipar la línia de producció amb tres bàscules de 
precisió industrials amb capacitat per alimentar l’ERP; aquestes s’emplaçarien al principi de la 
línia de producció, abans del procés de cocció i a la finalització de la línia de producció (cost 
estimat 50.000 euros, incloent instal·lació i obra civil). Finalment, caldrà instal·lar terminals 
informàtiques als mateixos punts que les bàscules dotades de lectors de làser de codi de barres 
per registrar informació de productes, lots i pesos (inversió total en implantació sistema de 
registre amb codi de barres 80.000 euros, inclou formació del personal de planta).  

La valoració de l’excedent de merma (merma superior a la ja prevista a escandall) s’ha realitzat 
comparant el cost de les compres de fresc amb la imputació de costos de fresc segons escandall 
en funció dels productes i volums realment venuts mitjançant una distribució lineal dels totals. A 
la xifra resultant (en import) se li detreu la diferència entre les existències de fresc inicials 
(tancament de 2018) i les finals (tancament de 2019). El resultat indica que el cost de l’excedent 
de merma teòric està a l’entorn dels 569.147,53 euros. 

Evidentment es preveu que aquest els estalvis derivats d’aquesta actuació es vagin assolint 
progressivament a mesura que la plantilla estigui formada en registrar i avaluar les dades. 
S’adjunta a continuació taula resumida pel càlcul de l’excedent de merma, la taula complerta amb 
les 130 referències de producció es pot trobar a l’Annex 2. 
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Taula 24: Càlcul de l'excedent de cost derivat de les mermes no previstes 

Dades 
2019   

Escandall (inclou merma 
teòrica) 

Distribució de compres 

Distribució 
Dif. 

Variació 
Existències 

Excedent 
de merma 

Articulo Descripcion Articulo Quantitat Import Quantitat Import   

UN0002 UNTAPAN DE BACON 300 GR. 2.214,95 2.858,67 2.410,56 3.217,64 93,52 265,45 

UN00001 UNTAPAN DE BACON  400 GR. 1.511,09 1.950,22 1.644,54 2.195,12 63,80 181,10 

PI00229 PICADILLO DE TERNERA 500 Gr. -35,45 -53,69 -38,58 -60,43 -1,76 -4,99 

PI00227 PICADILLO DE TERNERA 250 G 249.966,11 378.598,30 272.041,61 426.140,31 12.385,80 35.156,21 

PI00226 PICADILLO DE PAVO 400 Gr. 345.728,16 155.577,67 376.260,79 175.114,14 5.089,71 14.446,77 

(....) Fins a 130 referències de Blancafort ... ... ... ... ... ... 

Total 
general 

  3.132.177,25 6.129.167,23 3.408.792,27 6.898.829,76 200.515,00 569.147,53 

3. Acotar costos derivats de no-qualitat 

L’any 2019 s’han registrat devolucions per import de 537.705,50 euros (un 2,7% de les vendes). 
S’han analitzat els motius adduïts de tots aquells clients que han tornat més de 1.000 euros de 
producte durant 2019 i s’ha considerat la part de la devolució que correspon a problemes amb la 
qualitat del producte. 

D’aquest anàlisis n’obtenim que amb un personal més atent i millor format l’empresa s’hagués 
pogut estalviar un 49% de les devolucions de producte, és a dir, s’hauria pogut millorar el marge 
en 265.199,68 euros. Per assolir l’estalvi d’aquesta xifra contemplem formar a tots els recursos 
que formen part de la producció amb un curs dissenyat ad-hoc per comprendre bé el procés i els 
orígens dels principals problemes de qualitat de producte.  

La formació inclourà dos aspectes, per una banda aprofundirà en millorar les habilitats de 
lideratge dels encarregats de planta per tal que puguin comunicar i rebre feed-back correctament 
als/dels seus treballadors i, per altra banda, es formarà als treballadors en els aspectes bàsics 
del procés productiu perquè puguin identificar problemes de qualitat i el seu origen probable. 

El cost d’aquesta formació personalitzada per Blancafort es preveu en uns 35.000 euros a 
realitzar en els propers 5 anys. L’assoliment de les millores en la qualitat es preveuen 
esglaonades en el temps fins a assolir en 5 anys l’estalvi equivalent als 265 mil euros que 
Blancafort s’hagués pogut estalviar a 2019. La taula complerta amb els costos imputables a 
problemes de qualitat de cadascun dels clients es pot consultar l’Annex 3.  

Taula 25: càlcul dels costos derivats de problemes de No-Qualitat 

Client Import Devolució 
Imputable a 

Problemes de 
qualitat 

% 

Client 1 148.216,44 97.822,85 66% 

Client 2 77.268,71 77.268,71 100% 

Altres (152 clients) ... ... ... 

TOTAL GENERAL 537.705,50 265.199,68 49,3% 

A banda de la formació l’empresa estaria disposada en incrementar fins els salaris bruts 
anuals de les persones que treballen a planta fins a 2.500 euros bruts anuals. Es considera 
aplicar aquesta mesura als salaris de 64 persones que treballen a las diferents seccions de 
producció i a les 7 persones de l’àrea de logística. D’aquesta manera es preveu reduir les 
incidències de qualitat per efecte de la rotació del personal. 

4. Eliminació dels sobre-costos per inèrcia. 

Contrastant les partides de despesa al detall amb el Sr. Blancafort s’han identificat els següents 
estalvis potencials. 
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Taula 26: Càlcul dels costos "d'inèrcia" 

Concepte 2019 Previsió Estalvi 

Reparació i conservació fabrica 310.765,40 € 280.000,00 € 30.765,40 € 

Asesoria empresarial 80.500,00 € 62.500,00 € 18.000,00 € 

Renting de vehicles 29.644,75 € 20.000,00 € 9.644,75 € 

Transports per vendes 789.020,98 € 700.000,00 € 89.020,98 € 

Transports per emmagatzematge 157.340,61 € 100.000,00 € 57.340,61 € 

Total     204.771,74 € 

Al respecte: 

• Reparació i conservació: Hem comprovat que hi ha un excés de determinades peces 
de maquinària crítica adquirides per evitar que la línia de producció s’aturi durant molt de 
temps en cas d’averia. No caldrà seguir acumulant peces d’aquest tipus en els propers 
anys. Pel que fa a les substitucions periòdiques de peces Blancafort es cenyirà a les 
especificacions dels proveïdors de maquinària, en algunes màquines clau es porten a 
terme substitucions mensuals independentment de l’estat de la mateixa. 

• Assessoria Empresarial: dos assessors amb llarg recorregut a l’empresa segueixen 
facturant mensualment a pesar que ja pràcticament no presten serveis a l’empresa. Els 
serveis que oferien els desenvolupen altres empreses més eficients. 

• Renting de vehicles: dos dels vehicles de renting de l’empresa eren de molt alta 
gamma, aquests rentings vencien a principis de de 2020 i s’han renovat per vehicles de 
gamma mitjana. 

• Transport per vendes: Blancafort tenia un contracte molt favorable amb un transportista 
per fer la distribució a la península ibèrica. Aquest contracte va vèncer l’any passat i es 
va renovar a uns preus unitaris més desfavorables. Blancafort compta amb ofertes 
d’altres proveïdors que recuperen els preus unitaris inicials. 

• Transports per emmagatzematge: correspon als serveis de transport a una proveïdor 
de fred que acumula els contenidors abans no s’expedeixen per no ocupar espai a la 
planta. Es preveu emprar menys aquest servei en endavant.  

5. Racionalització de la política d’endeutament. 

A tancament de 2019 l’endeutament amb entitats financeres per préstecs tenia un saldo viu de  
6.379.353,80 euros, d’entre el que destaca l’endeutament relacionat amb la compra i 
condicionament de la planta de Granollers (3.807.366,03 euros). Actualment els imports inclosos 
al pool bancari per préstecs a llarg termini està en re-negociació amb les entitats financeres, el 
període de devolució resultant i els tipus d’interès establers es satisfaran com es resolgui en els 
propers mesos. 

Aquest exercici pretén doncs aprofitar l’increment de disponibilitat de recursos generat per les 
activitats descrites anteriorment per reduir parcialment la dependència del finançament del 
circulant i dels seus costos. El circulant es finança bàsicament amb pòlisses de crèdit i pòlisses 
de descompte. 

Taula 27: Càlcul de l'estalvi per la racionalització de la política d'endeutament 

2019 Disposat  Interessos Serveis Bancaris Total despesa Reducció Estalvi 

Línies de descompte 1.162.734,39 € 139.851,12 € 76.512,13 € 216.363,25 € 30% 64.908,98 € 

Pòlisses de crèdit 644.989,03 € 26.501,34 € 82.245,33 € 108.746,67 € 60% 65.248,00 € 

Total 1.807.723,42 € 166.352,46 € 158.757,46 € 325.109,92 € 0,90 € 130.156,98 € 
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S’estima que l’estalvi en matèria d’endeutament de circulant es pugui elevar progressivament 
fins a assolir una xifra equivalent a 130.156,98 euros. Aquest fet depèn de la generació real de 
recursos als punts anteriors. 

11. Estratègia d’aplicació de les polítiques correctores. 

La hipòtesis que es planteja en aquest estudi és que les mesures correctores aplicades no aportin 
de cop els seus fruits sinó que els estalvis es vagin consolidant i ampliant a mesura que la cultura 
de l’empresa va adoptant la professionalització com a premissa. L’anualització dels estalvis 
variaran en funció de cada mesura, considerant les seves especificitats. 

a) Increment dels costos de personal per la contractació del nou Director General. 

Es considera el cost fix salarial d’un Director General per una empresa industrial de facturació 
fins a 30 milions d’euros (Page, 2018). D’acord amb les taules aquest cost fix es correspon a 80 
mil euros anuals bruts, seguretat social a càrrec de l’empresa a part. A efectes de la projecció és 
considerarà la contractació del nou Director General a efectes 1 de juliol de 2020. 

L’evolució dels costos vinculats amb la decisió de contractar un nou Director General és la 
següent. 

Taula 28: Efecte anualitzat del cost de la contractació del nou Director General 

Concepte  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Salari Dir. General 0 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Seguretat Social 0 13.200 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 

Total 0 53.200 106.400 106.400 106.400 106.400 106.400 

El salari previst per al Director General està molt per sobre de les taules retributives de Blancafort. 
Per altra banda, no es considera la retribució variable en concepte de resultats perquè fins al 
moment no ha estat la política retributiva de Blancafort -ni en el cas del representants- i per tant 
és poc probable que ho sigui en un futur (els propietaris de l’empresa mai han repartit dividends). 

Els increments salarials que l’empresa aplica per equilibrar el poder adquisitiu dels seus 
treballadors amb l’increment del cost de la vida (en funció de l’IPC) es consideren directament 
sobre la projecció (Apartat 14). 

b) Revisió del procés de compra de carn fresca i planificació de la producció. 

L’anàlisi empíric ens mostra com ajustant la compra de fresc al consum demandat per la 
producció és pot assolir un estalvi anual de l’ordre de 462 mil euros. Tanmateix no es preveu que 
s’aconsegueixi aquest estalvi plenament perquè sempre s’hauran d’anticipar uns dies les 
compres per la/les setmanes següents, tot i així els estalvis poden ser importants. 

Assolir aquests estalvis no serà immediat, per aconseguir-los cal modificar de profundament la 
política de planificació de producció que ha de passar a elaborar-se amb una perspectiva a més 
llarg termini (ara es porta a terme a una setmana vista) i també cal canviar la política de compres 
per aconseguir que aquesta s’ajusti a les necessitats de la producció. Caldrà prescindir de 
compres de grans lots, encara que el preu unitari sigui raonable, per primar la compra ajustada 
de la quantitat necessària per evitar malmetre encara més la tresoreria l’empresa.  
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En aquest cas es considera que els estalvis d’aquesta política es comencen a notar mig any 
després de la incorporació del nou Director General, que poc a poc va recollint el testimoni del 
Sr. Blancafort en l’elaboració de les comandes del productes fresc. A mesura que nou Director 
vagi comprenent millor el mercat s’aniran produint més estalvis en aquesta mesura.  

Per altra banda, aquesta mesura està íntimament relacionada amb posar en funcionament la 
gestió de l’estoc des del sistema ERP de la companyia. L’ús del mòdul de producció i d’estoc, 
analitzant en el punt que segueix, requerirà d’esforç i formació però a mig termini produirà 
informació molt valuosa de cara a planificar la producció i a gestionar de manera molt més òptima 
les necessitats de compra.  

La projecció de l’estalvi assolit és la següent: 

Taula 29: Estalvi anualitzat per la racionalització de la compra de carn fresca 

Concepte  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Aprovisionaments -12.476.586 -12.476.586 -12.476.586 -12.476.586 -12.476.586 -12.476.586 -12.476.586 

Estalvi Aprov. 0 0 75.000,00 200.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 

Total -12.476.586 -12.476.586 -12.401.586 -12.276.586 -12.176.586 -12.126.586 -12.076.586 

En relació als aprovisionaments registrats a tancament de 2019 i sense contemplar l’efecte 
inflacionari es contempla que es pugui assolir un estalvi de fins a 400 mil euros aplicant la política 
correctora sobre l’excedent d’existències de la principal matèria primera que és el fresc (carn de 
porc en la majoria dels casos). 

c) Sistematitzar el control de la producció per obtenir-ne feed-back. 

Com hem vist gràcies a l’anàlisi de la informació dels escandalls i dels lots de producció hem 
pogut determinar que les mermes en el cicle de producció (injecció/macerat/cuit/llescat) són 
superiors a les estimades als escandalls. Aquest fet provoca una fuga de cost que a 2019 es pot 
estimar en 569.147,53 euros, recordem que els escandalls recullen un sobrecost per mermes 
que no estan incloses en aquest import. És a dir, assolint aquest estalvi aconseguirem situar-nos 
en línia amb la merma contemplada als escandalls. 

Per assolir aquesta fita caldrà realitzar una inversió de 150.000 euros.  

• L’ERP A3 Wolters Kluwer que empra Blancafort compta amb els mòduls bàsics de 
producció i control d’estoc, tanmateix si es vol alimentar la informació de producció des 
de les bàscules i a través de pistoles lectores de codi de barres, Blancafort ha d’adquirir 
un mòdul superior valorat en 25.000 euros, als que s’hauria d’afegir una formació a tots 
els usuaris per torns valorada en 10.000 euros.  

• En segon lloc, cal incloure bàscules industrials de precisió en tres punts claus del procés 
productiu per tal d’anar registrant les variacions del pes del producte a mesura que 
avança de fase, aquesta inversió es quantifica en 50.000 euros.  

• Finalment caldrà invertir 80.000 euros en tot el sistema informàtic necessària per recollir 
dades a la planta i per adequar la producció a la lectura de lots a través de codis de 
barres.  

Avui en dia no hi ha cultura de reportar de manera fidedigna la producció de planta. El reporting 
és la darrera prioritat de les persones que treballen a la planta; la informació no és completa, 
sovint hi ha errors a les dades/lots/productes, alguns processos queden sense control, els papers 
es perden, etc... En conseqüència es preveu que els efectes d’aquesta millora es facin notar més 
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a la part final del període d’anàlisis que a l’inici ja que, tot i la formació, sembla improbable que 
s’adopti la cultura proposada de manera ràpida.  

Taula 30: Efecte anualitzat de la inversió i l'estalvi per reducció de mermes 

Concepte  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Aprovisionaments -12.476.586 -12.476.586 -12.476.586 -12.476.586 -12.476.586 -12.476.586 -12.476.586 

Estalvi Aprov. 0 0 75.000 200.000 300.000 350.000 400.000 

Inversió   -165.000           

Estalvi Mermes     100.000 200.000 325.000 450.000 560.000 

Total -12.476.586 -12.641.586 -12.301.586 -12.076.586 -11.851.586 -11.676.586 -11.516.586 

d) Acotar costos derivats de no-qualitat 

Les devolucions derivades dels costos de no-qualitat són importants, s’han estimat en 265 mil 
euros per l’exercici 2019. Ara bé, el cost més important incorregut per la no qualitat és la caiguda 
de potencials vendes i aquest efecte és molt difícil d’estimar. És per això que la Direcció està 
disposada a apostar en la formació contínua dels càrrecs intermedis i dels treballadors i també 
en la millora de les condicions laborals de les persones amb unes remuneracions baixes, si en 
contrapartida es redueixen les incidències derivades de problemes de qualitat en el producte.  

El que es persegueix és que els encarregats aprenguin a comunicar correctament als treballadors 
i que al mateix temps puguin rebre i filtrar la informació que aquests els fan arribar, i també que 
qualsevol treballador conegui perfectament el procés en el que participa, sigui capaç de detectar 
anomalies en el producte, n’identifiqui el possible origen i adquireixi l’hàbit d’informar al 
responsable. En l’escenari actual, la rotació és alta justament en llocs de treball que estan 
permanentment en contacte amb el producte, és clau reduir la rotació, fer que els empleats se 
sentin ben valorats pels seus encarregats i incrementar el coneixement dels treballadors per 
evitar el cost que les devolucions tenen sobre la fiabilitat de la companyia.  

Taula 31: Efecte anualitzat de la reducció dels costos de No-Qualitat i de la despesa assumida per la seva millora 

Concepte  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Vendes 19.921.739 19.921.739 19.921.739 19.921.739 19.921.739 19.921.739 19.921.739 

Estalvi Devolucions 0 20.000 75.000 150.000 200.000 250.000 265.000 

Formació Contínua 0 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

Increment salarial 0 -118.925 -118.925 -118.925 -118.925 -118.925 -118.925 

Increment SS 0 -58.575 -58.575 -58.575 -58.575 -58.575 -58.575 

Total 19.921.739 19.754.239 19.814.239 19.889.239 19.939.239 19.989.239 20.004.239 

Per criteri de prudència i comparabilitat la projecció no incorporarà l’efecte de l’increment de 
vendes per efecte de la fiabilitat de la qualitat i la caiguda de les devolucions. La línia de “Vendes” 
inclou descomptades el total de devolucions anuals. 

e) Eliminació dels sobre-costos per inèrcia. 

En aquest cas es considera la reducció dels costos identificats a partir d’un trimestre més tard de 
la incorporació prevista del Director General (reducció a partir de l’1 d’octubre de 2020). Aquesta 
demora de tres mesos en l’aplicació de l’estalvi deriva del fet que serà el nou Director qui prengui 
la decisió d’aplicar les mesures necessàries per reduir costos, per tant, abans de poder prendre 
decisions ha de passar un període de temps raonable per identificar els costos suprimibles. 



Industrias Carnicas Blancafort, S.A. Diagnosi situació  i estudi de viabilitat en context de professionalització 

 

47 

 

 
 

Aquesta correcció en els costos es realitza d’entrada, per tant, els estalvis són homogenis en la 
resta de períodes de la projecció. 

Taula 32: Estalvi anualitzat per la reducció de costos "d'inèrcia" 

Concepte 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Serveis exteriors -3.755.446 -3.755.446 -3.755.446 -3.755.446 -3.755.446 -3.755.446 -3.755.446 

Reparació i conserv. fabrica   7.691 30.765 30.765 30.765 30.765 30.765 

Assessoria empresarial   4.500 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Renting de vehicles   2.411 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645 

Transports per vendes   22.255 89.021 89.021 89.021 89.021 89.021 

Transports per emmagatz.   14.335 57.341 57.341 57.341 57.341 57.341 

Total -3.755.446 -3.704.253 -3.550.674 -3.550.674 -3.550.674 -3.550.674 -3.550.674 

f) Racionalització de la política d’endeutament. 

Hem vist com, a banda dels préstecs a llarg termini (bàsicament l’hipoteca de la nau), la Societat 
compta amb un volum considerable de finançament de circulant en conceptes de línies de 
descompte de factures de client i de pòlisses de crèdit. La despesa associada al finançament de 
circulant té impacte considerable a les línies de serveis bancaris i de despesa financera. 

Conceptualment es pretén que, a mesura que es vagi generant, un major flux de tresoreria 
l’empresa sigui menys depenent del finançament de circulant per part de tercers i que, per tant, 
en condicions de “ceteris paribus” es vagi generant un estalvi progressivament.    

Taula 33: Estalvi anualitzat per la racionalització de la polítca d'endeutament 

Concepte 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Serveis exteriors Total -3.755.446 -3.660.751 -3.376.667 -3.376.667 -3.376.667 -3.376.667 -3.376.667 

Serveis bancaris pòlisses -82.245 -82.245 -82.245 -82.245 -82.245 -82.245 -82.245 

Serveis bancaris línies desc. -76.512 -76.512 -76.512 -76.512 -76.512 -76.512 -76.512 

Estalvi Serveis bancaris 0 0 12.050 24.100 36.150 48.201 72.301 

Serveis exteriors -3.755.446 -3.660.751 -3.364.617 -3.352.567 -3.340.517 -3.328.467 -3.304.367 

Despesa financera Total -303.854 -303.854 -303.854 -303.854 -303.854 -303.854 -303.854 

Interessos pòlisses -26.501 -26.501 -26.501 -26.501 -26.501 -26.501 -26.501 

Línies de descompte -139.851 -139.851 -139.851 -139.851 -139.851 -139.851 -139.851 

Estalvi Despesa financera 0 0 9.643 19.285 28.928 38.571 57.856 

Despesa financera -303.854 -303.854 -294.211 -284.568 -274.926 -265.283 -245.998 

Estalvi total 0 0 21.693 43.386 65.078 86.771 130.157 
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12. Projecció dels estats financers amb mesures correctores. 

A continuació s’ha realitzat l’exercici de projectar els Estats Financers de Blancafort, recollint 
l’efecte generat pels estalvis, costos i inversions que provoquen les cinc mesures correctores que 
acabem de proposar sobre; Compte de Pèrdues i Guanys, Balanç de Situació i Projecció de 
tresoreria. 

Per poder aconseguir una projecció que ens permeti comparar la situació actual i l’evolució de 
Blancafort amb l’aplicació de les mesures correctores, s’han mantingut les condicions de partida 
de l’exercici 2019 amb l’única excepció de l’aplicació de la inflació prevista per Espanya pel Fons 
Monetari Internacional (2019, última dada publicada). 

Taula 34: efecte onflacionari considerat a la Projecció 

Inflació 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

IPC (FMI 2019) - 1,00% 1,40% 1,50% 1,60% 1,80% 1,80% 
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Projecció del Compte de pèrdues i guanys 

Taula 35: Projecció del Compte de pèrdues i guanys 

Compte de pèrdues i guanys        

Milers euros 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. import net de la xifra de negoci 19.921,74 20.141,16 20.478,90 20.862,21 21.246,81 21.680,15 22.085,66 

2. variació d'existències 160,53 58,59 45,92 45,89 45,87 45,85 45,83 

4. contractació pública -12.476,59 -12.601,35 -12.600,32 -12.560,95 -12.533,33 -12.580,78 -12.644,35 

6. despeses de personal -2.671,19 -2.930,91 -3.025,88 -3.071,27 -3.120,41 -3.176,58 -3.233,76 

7. altres despeses d'explotació -3.840,84 -3.822,56 -3.713,20 -3.756,66 -3.804,53 -3.860,74 -3.905,70 

a) serveis exteriors -3.755,45 -3.751,40 -3.641,04 -3.683,42 -3.730,11 -3.784,99 -3.828,58 

(i) arrendaments i honoraris. -239,22 -239,18 -235,20 -238,72 -242,54 -246,91 -251,35 

II) reparacions i conservació -331,21 -326,75 -307,93 -312,55 -317,55 -323,27 -329,08 

(III) serveis de professionals independents -780,74 -794,10 -796,60 -808,55 -821,49 -836,28 -851,33 

(IV) transport. -983,34 -956,22 -858,30 -871,17 -885,11 -901,05 -917,26 

v) primes d'assegurances -126,37 -127,63 -129,42 -131,36 -133,46 -135,86 -138,31 

(vi) els serveis bancaris i com -158,76 -160,35 -150,37 -140,40 -130,40 -120,48 -98,11 

(VII) publicitat i propaganda  -170,11 -171,81 -174,21 -176,83 -179,66 -182,89 -186,18 

(VIII) subministraments. -537,09 -542,46 -550,06 -558,31 -567,24 -577,45 -587,85 

(IX) altres serveis -428,60 -432,89 -438,95 -445,53 -452,66 -460,81 -469,10 

b) impostos -70,46 -71,16 -72,16 -73,24 -74,42 -75,75 -77,12 

c) pèrdues per deteriorament -14,94 -15,09 -15,30 -15,53 -15,78 -16,06 -16,35 

Ebitda 1.093,65 844,93 1.185,42 1.519,21 1.834,41 2.107,90 2.347,68 

8. Amortitzacions de l'immoble -537,41 -553,91 -553,91 -553,91 -553,91 -553,91 -553,91 

13. altres resultats -1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EBIT 554,75 291,02 631,51 965,30 1.280,50 1.553,99 1.793,77 

14. ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. despeses financeres -303,85 -306,89 -301,41 -296,14 -291,09 -286,51 -272,03 

B) RESULTAT FINANCER  -303,85 -306,89 -301,41 -296,14 -291,09 -286,51 -272,03 

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  250,89 -15,88 330,10 669,16 989,41 1.267,48 1.521,73 

20. impostos sobre Beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) RESULTAT DE L'EXERCICI  250,89 -15,88 330,10 669,16 989,41 1.267,48 1.521,73 
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Projecció del Balanç de Situació 

Taula 36: Projecció del Balanç de Situació 

Balanç de Situació        

Actiu (euros) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A) ACTIU NO CORRENT 6.976,25 6.542,34 5.943,43 5.344,52 4.745,61 4.146,70 3.547,78 

I. immobilitzat intangible 270,00 225,00 180,00 135,00 90,00 45,00 0,00 

II. Immobilitzat material 6.409,69 6.020,78 5.466,87 4.912,96 4.359,05 3.805,13 3.251,22 

IV. Participacions en empreses del grup 238,16 238,16 238,16 238,16 238,16 238,16 238,16 

V. Inversions financeres a llarg termini 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 

B) CORRENT ACTIU 9.114,40 8.945,71 9.313,78 10.028,53 11.071,44 12.407,23 13.999,40 

II. Existències 4.623,20 4.681,79 4.727,71 4.773,60 4.819,47 4.865,32 4.911,15 

III. Deutors comercials i altres 4.473,56 4.518,29 4.581,55 4.650,27 4.724,68 4.809,72 4.896,30 

V. Inversions financeres a curt termini 12,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4,99 -254,38 4,52 604,65 1.527,29 2.732,18 4.191,95 

TOTAL ACTIU (A + B) 16.090,65 15.488,05 15.257,22 15.373,05 15.817,04 16.553,92 17.547,18 

Passius (euros) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A) PATRIMONI NETO 1.471,25 1.456,37 1.787,47 2.457,63 3.448,04 4.716,51 6.239,25 

A-1) Fons propis 1.471,25 1.456,37 1.787,47 2.457,63 3.448,04 4.716,51 6.239,25 

I. Capital 626,86 626,86 626,86 626,86 626,86 626,86 626,86 

II. Prima d'emissió 321,02 322,02 323,02 324,02 325,02 326,02 327,02 

III. Reserves 347,48 598,37 582,49 912,59 1.581,75 2.571,16 3.838,64 

1. Reserva legal 112,10 112,10 112,10 112,10 112,10 112,10 112,10 

3. Altres reserves 235,38 486,27 470,40 800,49 1.469,65 2.459,06 3.726,54 

IV. (Accions pròpies i participacions accionarials) -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 

VII. Resultat de l'exercici 250,89 -15,88 330,10 669,16 989,41 1.267,48 1.521,73 

B) PASSIU NO CORRENT 6.565,98 5.915,98 5.265,98 4.615,98 3.965,98 3.315,98 2.665,98 

II. Deutes a llarg termini 6.565,98 5.915,98 5.265,98 4.615,98 3.965,98 3.315,98 2.665,98 

C) PASSIU CORRENT 8.053,42 8.115,70 8.203,77 8.299,44 8.403,03 8.521,43 8.641,96 

III. Deutes a curt termini 1.825,33 1.825,33 1.825,33 1.825,33 1.825,33 1.825,33 1.825,33 

V. Creditors comercials i altres deutes 6.228,09 6.290,37 6.378,43 6.474,11 6.577,70 6.696,09 6.816,62 

PATRIMONI TOTAL NET I PASSIU (A + B + C) 16.090,65 15.488,05 15.257,22 15.373,05 15.817,05 16.553,92 17.547,19 
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Projecció del Tresoreria 

Taula 37: Projecció del Tresoreria 

Tresoreria        
Milers euros 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingressos totals 19.921,74 20.141,16 20.478,90 20.862,21 21.246,81 21.680,15 22.085,66 

Var. Ingressos (%)  1,09% 1,65% 1,84% 1,81% 2,00% 1,84% 

Despeses totals -18.828,09 -19.296,23 -19.293,48 -19.343,00 -19.412,40 -19.572,25 -19.737,98 

Var.Despeses (%)  2,43% -0,01% 0,26% 0,36% 0,82% 0,84% 

% s/vendes 95% 96% 94% 93% 91% 90% 89% 

EBITDA 1.093,65 844,93 1.185,42 1.519,21 1.834,41 2.107,90 2.347,68 

% s/vendes 5% 4% 6% 7% 9% 10% 11% 

Amortitzacions i altres resultats -538,90 -553,91 -553,91 -553,91 -553,91 -553,91 -553,91 

% s/vendes 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

EBIT 554,75 291,02 631,51 965,30 1.280,50 1.553,99 1.793,77 

% s/vendes 3% 1% 3% 5% 6% 7% 8% 

Impostos s/EBIT -138,69 -72,75 -157,88 -241,33 -320,12 -388,50 -448,44 

NOPLAT (Bº Operatiu després d'impostos) 416,09 218,28 473,66 724,02 960,43 1.165,56 1.345,41 

Amortitzacions 537,41 553,91 553,91 553,91 553,91 553,91 553,91 

Cash Flow Operatiu 953,50 772,19 1.027,57 1.277,93 1.514,35 1.719,47 1.899,32 

% s/vendes 5% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 

Inversions Cap Ex -126,00 -165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variació de Working Capital -8,89 17,55 24,81 26,95 29,18 33,35 33,95 

Free Cash Flow 818,66 624,77 1.052,43 1.304,95 1.543,60 1.752,91 1.933,36 

Resta IS 138,69 72,75 157,88 241,33 320,12 388,50 448,44 

Despesa Financera -303,85 -306,89 -301,41 -296,14 -291,09 -286,51 -272,03 

Reemborsaments de principal -650,00 -650,00 -650,00 -650,00 -650,00 -650,00 -650,00 

Cash Flow Accionista 3,49 -259,37 258,90 600,13 922,64 1.204,90 1.459,77 

Saldo Inicial de Caixa 1,50 4,99 -254,38 4,52 604,65 1.527,29 2.732,18 

Saldo Final de Caixa 4,99 -254,38 4,52 604,65 1.527,29 2.732,18 4.191,95 
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13. Conclusions 

La hipòtesis a contrastar en aquest treball és la demostració quantitativa a través d’un cas concret 
-el de Blancafort- del que la bibliografia acadèmica existent sobre el tema apunta en termes 
generals; que la professionalització de la gestió esdevé una alternativa eficaç per millorar 
l’eficiència de les empreses familiars després d’una fase important de creixement.  

Hem constatat que els estudis existents sobre l’efecte de la professionalització sobre la 
rendibilitat d’empreses familiars no aprofundeixen en determinar quines són les mesures més 
comunament aplicades per als nous responsables a fi i efecte de millorar la rendibilitat de la 
companyia. Aquest fet té lògica perquè cada empresa i cada sector són casos diferents, per tant, 
els estudis empírics existents es limiten a presentar informació descriptiva al respecte de l’efecte 
de la professionalització de la gestió en àmbits generals de l’empresa com són el creixement, la 
internacionalització i la rendibilitat. 

La manca de referències en l’estat de l’art de la bibliografia publicada respecte mesures 
correctores a aplicar durant la professionalització de la gestió, ha forçat a la recerca d’un mètode 
alternatiu consistent en un profund anàlisi empíric dels processos de Blancafort a través del qual 
s’han identificat aspectes sobre els que existeix recorregut de millora en cas d’implantar 
tècniques i processos de racionalització, control i seguiment de l’aplicació de recursos. En la 
major part les mesures detectades corresponen a àmbits de l’ERP que estan infrautilitzats. Es 
tracta d’aspectes sobre els que el Sr. Blancafort no ha considerat mai alternatives, ni necessitat 
d’aprofundir-hi i sobre els que, en l’anàlisi quantitatiu preliminar, s’ha obtingut un estalvi potencial 
més important.   

Per altra banda, s’ha contrastat la viabilitat del recorregut de millora en base als indicadors 
d’empreses amb una estructura comparable, per assegurar que els efectes de les millores 
proposades fossin possibles i estiguin correctament dimensionats. Finalment s’ha realitzat un 
profund estudi empíric per quantificar, en un escenari de prudència, els estalvis globals que es 
podrien donar pel fet de professionalitzar la gestió. 

Les cinc mesures correctores identificades estan relacionades amb la manca d’aprofundiment en 
aspectes claus del negoci, aquestes són; (i) optimització de la política de compres i de la 
planificació de la producció per optimitzar l’aplicació d’uns recursos que són limitats, (ii) 
sistematizació del control de la producció per mesurar els processos intermedis i reduir les 
mermes, (iii) la reducció dels costos de no qualitat a través de la formació dels encarregats i dels 
empleats per evitar devolucions, (iv) eliminació dels sobrecostos per inèrcia, entesos com els 
costos als que s’incorre per la manca d’anàlisis de la seva necessitat i per procrastinar la decisió 
de prescindir-ne i (v) la reducció de la despesa financera, fruit de l’increment de la generació de 
recursos de les quatre mesures anteriors per la reducció de la dependència amb les entitats 
financeres.   

La projecció dels Estats Financers demostra que la millora de marge produïda per l’efecte de 
l’aplicació de mesures de racionalització en l’assignació de recursos i en l´ús de sistemes 
d’informació que facilitin la presa de decisions, compensa abastament la contractació d’un 
Director General professional a cost de mercat i la inversió necessària en tecnologia i sistemes 
d’informació. 

Avaluant el darrer any de la projecció (2025) observem que els estalvis produïts per les cinc 
mesures correctores respecte l’any de partida (2019) són considerables i compensen el salari del 
nou Director General i l’increment salarial de la plantilla. 

 

A nivell de Compte de Pèrdues i Guanys: 

• Les vendes incrementen un +11%, fruit de la disminució de devolucions. 
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• L’EBITDA millora un en +115% per la disminució de devolucions, per l’optimització de 
les compres de fresc, per la reducció de les mermes, per l’estalvi en altres serveis 
exteriors. 

• El resultat financer es redueix en un -10% per efecte de l’estalvi en despeses financeres 
per la reducció de la dependència del finançament de circulant. 

• El resultat de l’exercici 2025 es multiplica per 5 (sense incrementar les vendes). 

A nivell de tresoreria 

 

• A tancament de 2025 pràcticament es generen 1,5 milions d’euros anuals de caixa per 
l’accionista, incloent la devolució de l’endeutament tal i com previst inicialment (sense 
estimar els efectes de la re-negociació en curs), incloent la inversió necessària per posar 
en marxa el sistema de lectura de codis de barres. 

• El saldo de tresoreria al final de la projecció es situa a l’entorn dels 4,2 milions d’euros. 

Des del meu punt de vista, les conclusions principals són dues. En primer lloc, la principal virtut 
de la professionalització de la gestió rau en l’aprofitament dels recursos disponibles per mesurar 
i millorar l’eficàcia de l’empresa.  En aquest sentit resulta fonamental el coneixement que un 
gestor professional disposi en matèria de sistemes d’informació, de control de processos, gestió 
de recursos humans i de procedimentació de les tasques. Gràcies a aquestes tres aspectes, que 
impliquen el canvi de cultura de tota l’empresa, és més senzill prendre decisions optimitzant 
l’eficiència.  

En segon lloc, hem de tenir present que les persones gestionem el nostre dia a dia en funció de 
les prioritats i del temps disponible. El Sr. Blancafort ha estat els darrers 20 anys ocupant-se al 
més alt nivell de totes les àrees funcionals de la companyia, des de les vendes fins a 
l’endeutament, passant per la producció. Una responsabilitat tant àmplia no ha permès al Sr. 
Blancafort disposar de temps per baixar a analitzar amb detall la manera d’optimitzar els 
recursos de l’empresa, tampoc li correspon. Des del meu punt de vista, el problema ha estat que 
les persones amb responsabilitats a l’empresa han seguit funcionant com fa 10 anys, han fet la 
seva feina però no han adoptat una actitud proactiva per millorar l’eficiència.  

Crec que facilitar la generació de massa crítica, és a dir, modificar la cultura de l’empresa actual 
a una de més professionalitzada que assigni responsabilitats clares i diàfanes perquè 
prenguin decisions autònomament pot contribuir enormement a millorar la rendibilitat de la 
companyia.    

Finalment, destacar que si l’aplicació de les mesures correctores donen el fruit previst a les 
projeccions la valoració de la companyia a tancament de 2025 podria rondar els 6 milions d’euros. 
Per tant, la companyia s’hauria re-valoritzat enormement des del tancament de 2019, 
pràcticament no tindria endeutament a llarg termini, generaria cash flow i seria molt menys 
depenent de les entitats financers pel finançament del circulant. 

14. Autoavaluació 

Per mi el desenvolupament d’aquest treball ha estat un procés d’aprenentage interessantíssim 
sobre l’aprofundiment en el món de la gestió empresarial. Ha estat frustrant no trobar més 
informació sobre les mesures concretes aplicades durant la professionalització, però crec que 
aquest factor -esperable d’altre banda- ha quedat més que compensat per l’aprofundiment en els 
processos de Blancafort. Seria interessant seguir l’estudi per contrastar si les mesures 
correctores reals aplicades pel nou Director General (quan s’incorpori) coincideixen amb les 
descrites a aquest treball i si els estalvis generats són de les magnituds que aquí es preveuen.  
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