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Introducció

D'un temps ençà, el programari lliure ha superat les barreres que el mantenien

molt més proper a l'àmbit tecnològic o acadèmic que al teixit empresarial o a

la societat en general. Amb aquest procés, el programari lliure ha guanyat un

bon nombre d'adeptes en mercats en què mai no havia tingut una presència

massiva, com els usuaris domèstics o les petites i mitjanes empreses.

Sens dubte, la proliferació de solucions basades en programari lliure no sola-

ment són conseqüència de les seves pròpies característiques (com per exemple

la seguretat, la qualitat o la fiabilitat), sinó també per l'aposta de grans multi-

nacionals del programari, com IBM o SUN Microsystems. La seva particular

estratègia de suport al desenvolupament del programari lliure els ha portat a

integrar-lo plenament a la comercialització dels seus productes i serveis, quan

en un passat recent ni tan sols s'oferien alternatives lliures a les solucions pro-

pietàries integrades que comercialitzaven.

Si bé les característiques econòmiques del mercat del programari no han estat

profundament remodelades en general, el programari lliure explota models

de negoci alternatius a la venda tradicional per llicències de molts models

propietaris. En aquest sentit, el programari lliure permet explotar de manera

eficaç les mateixes necessitats del mercat, proposant una diferenciació en les

capacitats del producte i en l'estructura d'inversions dels clients potencials, i

també en la qualitat i l'adequació de les diferents solucions.

El projecte�final�del�màster�d'Economia�del�programari�lliure es de-

dica íntegrament a l'estudi, l'anàlisi, el disseny i el desenvolupament de

les oportunitats de negoci basades en programari lliure.

La combinació entre models de negoci basats en programari lliure i el mercat

objectiu poden donar lloc a diferents projectes empresarials, basats en idees

o plantejaments que permetin construir un negoci viable i lucratiu explotant

les particularitats del programari lliure.

Perquè el projecte empresarial pugui ser una realitat tangible, cal considerar

i reflexionar sobre cada aspecte concernent al nou negoci, de manera que

s'avaluï la seva adequació a l'oportunitat detectada. Aquest procés ha de per-

metre discernir, en un primer moment, sobre la viabilitat del negoci, però

també elaborar criteris, estratègies i procediments que garanteixin la solidesa

i el futur de l'empresa.
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Totes aquestes actuacions es tradueixen en un pla d'empresa, també anomenat

estudi de viabilitat empresarial o projecte empresarial (en anglès, business plan). El

pla pren forma de document en què s'examinen detalladament tots els aspec-

tes rellevants de l'oportunitat de negoci concreta i es posa en relleu la viabilitat

de l'empresa en termes objectius, realistes i precisos.

El pla d'empresa que plantegem en aquests materials es fonamenta en els tra-

dicionals estudis de viabilitat econòmica d'oportunitats de negoci, tot i que

orientats al negoci tecnològic i a les particularitats del programari lliure. A

grans trets, es consideren les àrees següents:

• El�màrqueting�estratègic, que analitza el mercat objectiu, la demanda i

la competència.

• El�màrqueting�operatiu, que complementa el màrqueting estratègic de-

finint els productes i els serveis, i també la seva comercialització i les es-

tratègies de promoció i publicitat.

• La�producció, que descriu el procés i la metodologia de producció, i també

la gestió de la qualitat i del risc lligats a la metodologia.

• L'organització�i�els�recursos�humans, que considera l'organització fun-

cional i les polítiques de gestió dels recursos humans.

• L'economia�i� les�finances, que analitza el finançament, els costos i els

ingressos relatius al funcionament empresarial.

• La�legalitat, que concreta les qüestions legals i jurídiques lligades a la po-

sada en marxa i funcionament del negoci.

Els materials es componen de dos mòduls per a facilitar l'estudi, la comprensió

i l'aplicació dels conceptes que s'hi plantegen:

• El primer mòdul es dedica a l'emprenedor i a la idea de negoci com a base

fonamental per al desenvolupament del projecte empresarial en un mercat

i un entorn concrets, i també la seva formalització en un pla d'empresa.

• El segon mòdul es dedica íntegrament a desenvolupar el pla d'empresa

basada en programari lliure detallat anteriorment. Per a facilitar-ne

l'aplicació, les unitats d'aquest mòdul adopten l'estructura que hem con-

siderat per al pla (annexos inclosos).
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Objectius

Aquest material pretén ser una guia per a desenvolupar un pla d'empresa

basada en programari lliure. Concretament, els objectius particulars que ha

d'assolir l'estudiant en finalitzar el projecte són els següents:

1. Comprendre la importància d'analitzar els factors que incideixen en el pro-

jecte empresarial, i també de reflexionar sobre les seves possibilitats i al-

ternatives.

2. Entendre la relació entre el pla d'empresa, la viabilitat del negoci i la gestió

dels riscos, així com les conseqüències que se'n deriven.

3. Analitzar les àrees funcionals que integren el pla d'empresa, i també la seva

importància pel que fa al risc associat al negoci i a la viabilitat empresarial.

4. Planificar les àrees funcionals del negoci amb estratègies i polítiques ade-

quades a l'oportunitat de negoci i per a garantir l'èxit empresarial.

5. Adquirir destresa en avaluar la coherència, l'eficàcia i el rigor general del

projecte, i també planificar i organitzar les àrees funcionals i la seva evo-

lució en el temps en funció d'objectius concrets.

6. Aplicar a un cas concret la metodologia i estructura del pla d'empresa ba-

sada en programari lliure, així com tots els coneixements apresos al llarg

del màster de Programari lliure.
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