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Resum executiu 

L'objectiu d'aquest treball és descobrir quina és l'afectació que pot tenir l'actual crisi 

econòmica en una empresa tradicional de galetes que ha aconseguit mantenir-se al llarg dels 

anys. Fem aquest treball amb l'objectiu també d’avaluar les possibles estratègies que pot 

afrontar l'empresa en qüestió per tal de fer front a l'actual crisi i analitzar totes les possibles 

solucions als problemes que puguin sorgir davant la conjuntura econòmica actual. 

El mètode que pensem utilitzar per realitzar aquest treball consistirà en la recopilació de 

dades, tant de la mateixa empresa, com del mercat en el que competeix, fins a dades 

macroeconòmiques de Catalunya i Espanya que poden afectar el nostre cas, i estudiar, 

observant tots els resultats, quin és el possible impacte d'aquestes circumstàncies 

extraordinàries en els futurs resultats de l'empresa, presentant possibles solucions per tal de 

fer front a la crisi. 

 

Introducció 

En un inici ens vam trobar amb una infinitat de temes, sent molts d’ells seriosos candidats per 

a ser estudiats. Galetes Birba ens va semblar des d’un principi una proposta interessant però a 

mesura que ens vam anar informant i recopilant informació vam veure que no es tractava d’un 

tema qualsevol. La recerca ens va portar a esbrinar com de complexa és l’organització en tots 

els àmbits d’una empresa alimentària i per una altra banda les conseqüències de l’actual crisi. 

Aprofitar aquest dos conceptes esmentats és la base del nostre treball. 

No obstant nosaltres volíem participar d’una forma creativa i activa, això ens va dur a pensar 

en un recull d’estratègies que hem distribuït de forma clara i didàctica en el treball plantejant 

com afrontar la crisi actual. 

Hem estructurat el treball en dos parts molt diferenciades. La primera part és un recull de la 

situació actual de l’empesa. Cal recordar que l’empresa es troba en un període d’expansió cap 

al mercat espanyol i que ha inaugurat en el darrer any una nova fàbrica que permet triplicar la 

seva anterior producció, per tant l’afectació de la crisi, es veurà condicionada per la situació 

excepcional en que es troba l’empresa. En la segona part hem volgut plantejar una sèrie de 

mesures per tal d’afrontar la crisi, estudiant la viabilitat de cada una d’elles i analitzant 

detalladament els pros i els contres de cada proposta per arribar finalment a una conclusió.  

Les propostes i idees han sorgit a causa de la informació prèviament adquirida i que en tot 

moment ens ha facilitat l’empresa. En ocasions no deixen de ser hipòtesis de les que no podem 

estar totalment segurs que funcionaran si no es posen en pràctica però podem garantir que en 

tot moment estan sotmeses sota la lògica empresarial.  

Un característica important d’aquest treball ha sigut el continu i permanent esforç per donar 

claredat a la informació mostrada. La utilització de gràfics, taules, dibuixos i imatges 

acompanyen en més d’una ocasió les nostres explicacions.  
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Història 

Per entendre l’estratègia que ha d’emprendre l’empresa per superar els futurs reptes que se li 

presentin és necessari primer observar el passat i comprovar com va salvaguardar tots els 

obstacles que van sorgir en anys anteriors. El fet de que Galetes Camprodon fos fundada l’any 

1910 comporta una recerca més extensa que en qualsevol empresa normal, una marca amb 

gairebé 100 anys d’història registra un historial extensíssim que requereix un anàlisis precís per 

tal d’extreure tots els punts clau que ens ajudaran alhora de realitzar una estratègia per 

afrontar la situació econòmica actual. 

L’empresa va començar com un negoci familiar ara fa 99 anys fabricant galetes de forma 

tradicional i en pocs anys es va situar com l’empresa líder en aquest sector a Catalunya. 

Durant els complicats anys de la guerra civil i els primers anys del franquisme Birba va patir un 

descens de vendes molt important degut a un sistema econòmic basat en l’autarquia que va 

destruir l’economia espanyola i va fer disminuir el producte interior brut dràsticament. Les 

vendes es van ressentir però l’empresa va saber adaptar-se a les noves circumstàncies, tant 

polítiques com econòmiques i va aconseguir tirar endavant, l’únic objectiu que tenien les 

empreses durant aquells anys, continuar la producció tot i les dificultats econòmiques, 

sobrevivint a un dels períodes més complicats de la història moderna d’Espanya. 

 

El veritable canvi de l’empresa es va produir amb l’entrada de nous accionistes i la gran 

injecció de capital corresponent. Aquest fet es va produir durant la dècada dels 80, en la qual 

l’empresa va aprofitar també per actualitzar la seva producció amb nova maquinària per tal de 

garantir les noves exigències que demandava el mercat, amb l’objectiu de competir amb les 

grans distribuïdores de galetes nacionals. Es començava un procés d’actualització i 

modernització tant dels envasos i presentació del producte, com dels processos de producció, 

instal·lació i maquinària. 

Posteriorment l’any 2005, amb l’entrada de la família Nadal en l’accionariat de l’empresa  i la 

posada en marxa del nou projecte de la nova fàbrica de 7.000 metres quadrats en la localitat 

de Camprodon, l’empresa va començar el seu projecte d’expansió.  

Finalment l’any 2008 la nova fàbrica va entrar en funcionament, triplicant la capacitat de 

producció anual de l’empresa i  augmentant així les possibilitats de Birba en el mercat. 

Actualment l’empresa ocupa el lloc número 20 per volum de fabricació en el ranking espanyol 

d’empreses fabricants i distribuïdores de galetes i és líder del segment d’assortits de galetes a 

Catalunya. 
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Sector i Competència 

El sector de les galetes a Espanya va tancar l’any 2008 amb un creixement del 10% en valor 

respecte l’any 2007, valorat en uns 743,82M€. Podem dividir el sector de les galetes entre les 

galetes dolces i les galetes salades, les primeres acaparen el 97% de la producció, mentre que 

el 3% restant correspon a les galetes salades. Per categories, les galetes destinades a 

l’esmorzar, amb un 45,9% de la quota de mercat,  són la família de productes amb més vendes, 

seguides per les especialitats amb un 22,4%, les galetes destinades a la salut amb un 21,2%, els 

assortits amb un 6,5%, les salades amb un 3,2% i finalment els cereals amb un 0,8% de les 

vendes. El sector es caracteritza per una elevada concentració de capitals internacionals, un fet 

que ens indica aquesta alta concentració de la inversió estrangera en el mercat espanyol de 

galetes és que l’empresa Kraft, una filial d’una companyia multinacional, sigui líder del sector a 

Espanya.   

   
IRI Espanya Sem 52 07 

A continuació es mostren les principals empreses del sector, entre les quals destaquen 

marques de companyies internacionals; tot seguit es situen diversos grups estatals de menor 

mida però de vocació innovadora, com pot ser el cas de Birba. 

 
Alimarket 
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6 4,6 3,8 3,5 2,9 2,2 1,8 1,5

Principals empreses galeteres a Espanya per volum de producció (milers de tones)
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L’oligopoli de les galetes Premium a Catalunya 

Si existeix alguna empresa que tingui una estructura semblant a la de Birba, aquesta és sens 

dubte, l’empresa galetera de Santa Coloma de Farners Trias S.A.  

Trias va ser fundada l’any 1908 (curiosament un any abans que Birba, que va néixer l’any 1909) 

i ha crescut d’una forma molt similar a la seva competidora més directa; primer va començar 

venent galetes en el municipi de Santa Coloma de Farners, després la venda es va estendre per 

la comarca de La Selva, i finalment, amb la construcció d’una fàbrica nova, l’empresa va 

començar a distribuir galetes per tot Catalunya. El producte que ofereix Trias és una galeta que 

destaca per la seva qualitat, amb una elaboració basada en la tradició de l’empresa i d’una 

qualitat final molt elevada, si la comparem amb la que ofereixen les grans distribuïdores 

nacionals. La diferència principal entre les dues marques la trobem en la distribució de les 

vendes, mentre que Birba ven el 95% de la seva producció en el territori català i l’altre 5 % fora 

les fronteres catalanes, Trias té un 60% de les seves vendes repartides al mercat català i del 

40% restant, la meitat d’aquest va dirigit a Espanya, mentre que l’altre 50% va destinat a les 

exportacions. 

Les similituds entre les dues marques son molt elevades, totes dues tenen una quota de 

mercat molt semblant (encara que Birba està lleugerament per davant en el volum total de 

vendes), ambdós tenen uns clients molt concrets, amb una fidelitat a la marca molt forta, les 

dues ofereixen un producte basat en la qualitat que es ven a un preu  superior al de la resta de 

marques i totes dues tenen la majoria dels seus clients en territori català. Tot i les moltes 

semblances, l’àmplia demanda de galetes premium a Catalunya fa que la producció de les dues 

marques no sigui excessiva, de manera que Trias i Birba conviuen en el mercat català de 

manera eficient. Podríem dir per tant, que el mercat de les galetes premium a Catalunya, 

format per les empreses Trias i Birba, és a priori un exemple d’un oligopoli. Estudiarem a 

continuació si l’afirmació anterior és certa. 

La teoria econòmica ens diu que un oligopoli és un mercat dominat per unes poques empreses 

que controlen el mercat  i que fixen un  preu per sobre de l’eficiència aprofitant el fet de ser 

els únics productors d’un determinat bé (si observem la paraula oligopoli traduïda directament 

del grec significa “pocs venedors”). Com que el mercat està format per unes poques empreses, 

les decisions d’una empresa en particular afecten d’una forma molt més directa les seves 

competidores que si estiguessin competint en contra d’un major nombre d’empreses en un 

mercat més diversificat. A vegades tenim també empreses que ocupen el rol de líders en el 

mercat, i en situació d’oligopoli, fan que la resta, les seguidores, passin a dependre de forma 

directa de les seves decisions, mentre que l’empresa líder no es veu afectada per les decisions 

de les seguidores; aquest però no és el cas de Birba i Trias ja que les dos empreses tenen un 

quota de mercat molt similar. 

Ho explicarem amb l’exemple següent: Imaginem el cas de dos fabricant de sabates que 

conviuen en un mateix poble de 100 habitants, on tots els habitants es compren unes sabates 

cada any, i  en el que venen els dos productors les sabates a un preu de 70€ (un preu 

lleugerament superior al preu mundial de les sabates situat a 60€, els venedors aprofiten que 

son els únics venedors en un mercat amb molta demanda per posar un preu lleugerament 
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superior). Recordem que tenim un producte en els dos casos d’una qualitat idèntica en el 99% 

dels casos, significa que les sabates son exactament les mateixes independentment de qui les 

fabriqui. Si el fabricant 1, que anomenarem Camper, decideix disminuir el preu de les seves 

sabates dels 70€ inicials fins al preu de 45€, el que acabarà passant en el nostre mercat (el 

poble on es venen les sabates) és que la majoria de la població comprarà ara les seves sabates 

al senyor Camper en detriment del fabricant 2, que anomenarem Clarks, que veurà com perdrà 

la majoria dels seus clients per culpa de la baixada de preus del primer. 

Veient l’exemple de forma numèrica tenim que en el nostre poble de 100 habitants els dos 

sabaters tenien, abans del moviment estratègic de Camper, uns ingressos de 3500€ (70 preu x 

50 compradors), després del canvi de preu de Camper els ingressos es distribueixen de la 

manera següent, el senyor Camper obté uns ingressos de 5850€ (65 preu x 90 compradors), 

molt més grans que en la situació anterior, i el senyor Clarks aconsegueix uns ingressos de  

700€ (70 preu x 10 compradors), molt inferiors respecta la situació inicial, i que encara serien 

més baixos sinó fos pel fet que els 10 amics del senyor Clarks al poble li segueixen comprant 

les sabates a ell per pura compassió, és a dir, que en un mercat sense amics ni sentiments 

entre els habitants del poble els seus ingressos serien de 0€. La resposta de Clarks davant la 

decisió de Camper de vendre les sabates a 65€ serà lògicament posar les sabates que fabriqui 

el senyor Clarks a un preu de 65€ per recuperar altre cop els 50 clients que tenia anteriorment. 

Aquest fet es produeix perquè els dos fabricants competeixen en un oligopoli on les empreses 

depenen de forma directa del comportament de les seves rivals, això fa que el mercat acabi 

sempre en un punt d’equilibri de preus anomenat equilibri de Nash.  

Veurem ara que passa si entren més empreses fabricants de sabates en el poble, i si els 

senyors Camper i Clarks poden també vendre les seves sabates als pobles veïns, és a dir, 

observarem que passa en una situació de lliure comerç en un mercat mundial. 

Si les empreses xineses, tailandeses, coreanes i vietnamites entressin a competir en el mercat 

de sabates del nostre poble  amb unes sabates exactament idèntiques que les que oferien els 

senyors Camper i Clarks, però a un preu de 60€ (equivalent al preu mundial de les sabates), 

veuríem com els dos fabricants haurien de baixar el seu preu anterior fins a aquesta quantitat. 

Si després d’això, el senyor Camper volgués encara rebaixar el seu preu, es trobaria que li seria 

impossible, ja que es situaria per sota del preu mundial de les sabates i a un preu inferior a 60€ 

no li sortiria a compte produir. Sempre li quedaria l’opció de rebaixar el preu de les sabates 

aplicant una retallada en els costos de fabricació, però en aquest cas el senyor Clarks no es 

veuria afectat, ja que el senyor Camper estaria disminuint la qualitat del seu producte i 

passaria a competir en un altre mercat diferent al seu, el mercat de les sabates de baixa 

qualitat. 

Les conclusions que podem extreure son les següents:  

1. Que els dos fabricants de sabates venien en l’oligopoli a un preu superior que en el lliure 

mercat (70€ > 60€) aprofitant el fet de ser els únics productors d’un producte amb una 

demanda important. Utilització de l’anomena’t poder de mercat per augmentar els beneficis. 

2. Les decisions d’una empresa en l’oligopoli afectaven de forma directa als resultats de l’altre, 

fet que no passava en el lliure mercat.  
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3. Es mantenia una constant lluita de preus per obtenir la major quota de mercat possible. Els 

dos fabricants trobaven el seu equilibri en la situació d’oligopoli en l’equilibri de Nash, que no 

sempre resulta Pareto eficient. 

És la situació de Trias i Birba un oligopoli?  

La resposta és que sí, encara que hi hem d’afegir una gran quantitat de matisos.  

Per començar, Birba i Trias si que compleixen la situació d’un oligopoli, estem parlant d’un 

mercat amb poques empreses productores per una demanda molt important on les decisions 

d’una empresa afecten directament en el rendiment de les altres empreses.  

Podríem dir també que Birba i Trias no utilitzen el poder de mercat posant uns preus més 

elevats com faria qualsevol empresa racional en una situació d’oligopoli, no perquè no vulguin 

(ja que si tinguessin una demanda completament inelàstica estarien encantades de pujar el 

preu fins el punt on el ingrés marginal fos igual al cost marginal, punt de màxims beneficis per 

l’empresa competitiva) sinó perquè no poden, ja que tenen un bé substitutiu com son les 

galetes de menor qualitat. És a dir que Birba i Trias competeixen aparentment en un oligopoli 

de les galetes premium, però no tenen poder de decisió sobre els preus en el mercat perquè 

els seus consumidors davant d’un preu excessivament alt per sobre de mercat es decantarien 

ràpidament cap al bé substitutiu mencionat abans. 

Hem de dir que és veritat que els preus de les dues empreses son lleugerament més elevats 

que al de les seves competidores, però aquesta diferència de preus es deguda a que Trias i 

Birba ofereixen un producte de major qualitat que les seves rivals, i no degut a que s’estigui 

fent un abús del poder de mercat. 

Una altra característica dels oligopolis que no compleix el cas de Trias i Birba, son les fortes 

barreres d’entrada que acostumen a trobar-se les empreses que volen entrar a competir en un 

oligopoli. En un cas d’oligopoli clar com seria el mercat de la telefonia a Espanya, les barreres 

d’entrada per a qualsevol empresa amb aspiracions d’entrar-hi son exageradament altes, en 

canvi, en el nostre cas de les galetes premium, qualsevol empresa amb cert capital podria crear 

una empresa i entrar d’una forma relativament fàcil en el nostre mercat. 

La situació de Trias i Birba manté una relació amb la situació d’un oligopoli amb la lluita de 

preus que mantenen les dues marques per tal de captar clients, és a dir, les dues empreses no 

estan constantment en una guerra de preus però si que és veritat que si Birba baixés en una 

determinada quantitat el preu del seu assortit Trias es veuria obligada a respondre per tal de 

no perdre molts clients cap a la marca rival. El fet que els compradors de Trias i Birba siguin 

molt tradicionals i comprin sempre la mateixa marca faria potser que una estratègia de captar 

clients mitjançant un canvi en els preus tingués un resultat poc efectiu al curt termini, però al 

llarg termini si la diferència de preus fos molt important la majoria de compradors s’acabarien 

decantant per la marca més barata. 

Per últim, només afegir que les dos empreses mantenen un equilibri de Nash respecte els 

preus, per tal de no entrar en guerres de preus que portarien represàlies i que no interessen a 

cap de les dues empreses. 
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Compte de resultats 

Concepte 31/12/2008 % 31/12/2007 % 31/12/2006 % 

Ingressos 4.642.024 100% 4.349.358 100% 3.827.320 100% 
Creixement AA 
Consum 

9% 
1.3053627 

 
28% 

11% 
1.172.424 

 
28% 

0% 
997.908 

 
26% 

Marge brut 3.336.397 72% 3.076.934 72% 2.829.412 74% 

Consum Personal 
Altres Desp. Expl. 

1.535.883 
1.557.661 

33% 
34% 

1.371.403 
1.370.527 

32% 
32% 

1.250810 
1.246.972 

33% 
33% 

EBITDA 242.853 5% 335.004 8% 331.630 9% 

Amortitzacions 
Provisions 

108.125 
- 

2% 
0% 

92.153 
- 

2% 
0% 

85.619 
- 

2% 
0% 

EBIT 134.728 3% 242.851 6% 246.011 6% 

Consum Financer 
Ingressos financers 

328.822 
10.653 

7% 
0% 

150.177 
15.683 

4% 
0% 

119.423 
8.906 

3% 
0% 

Rtat. Financer (318.469) -7% (134.494) -3% (110.517) -3% 

Rtat. Extraordinari 28 0% 4.335 0% (5) 0% 

Rtat. Abans Impostos (183.413) -4% 112.692 3% 135.489 4% 

IS - 0% 28.173 1% 41.412 1% 

RTAT. EXERCICI (183.413) -4% 84.519 2% 94.077 2% 

 

En els últims anys, el fet que l’empresa hagi augmentat la seva producció ha significat un 

augment important de les vendes que s’ha traduït lògicament en un creixement dels ingressos. 

El fet  d’augmentar la producció ha comportat també una major despesa, tant en les compres 

als proveïdors, com en la major quantitat de salaris a pagar, fins al augment d’altres despeses 

extraordinàries relacionades amb l’empresa.  

L’objectiu que busca qualsevol empresa és que al produir-se aquesta expansió que totes les 

marques volen realitzar, els ingressos provinents de l’expansió siguin majors a les despeses 

derivades d’aquesta. En el cas de Birba, com observarem a continuació, l’empresa ha sabut 

aprofitar les economies d’escala que apareixen amb els augments de producció per tal 

d’augmentar els ingressos. Tot hi això l’empresa acaba aquest any amb unes pèrdues 

considerables, pèrdues originades per la construcció de la nova fàbrica i que no tenen res a 

veure amb un descens de les vendes. 

Si observem els comptes de resultats del últims tres anys podem veure com l’empresa es troba 

clarament en una fase d’expansió, els ingressos han augmentat de forma important, però això 

s’ha traduït també en un augment dels costos de consum, les despeses de personal i les 

despeses d’explotació, que han augmentat de forma més o menys proporcional a la forma que 

ho han fet els ingressos de l’empresa durant els darrers anys.  

Si restem les despeses derivades de la producció a els ingressos que obtenim del nostre 

producte, ens trobem amb l’EBITDA, és a dir, Earnings Before Interest Taxes Depreciation and 

Amortization, o traduït al català, Ingressos Abans d’Interessos Impostos Depreciacions i 
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Amortitzacions. Veiem com en els darrers anys l’EBITDA ha sigut clarament positiu, tot i que 

mostra una clara trajectòria decreixent en el darrer any amb un resultat de 242.853€. 

Un cop tenim l’EBITDA, passem a calcular l’EBIT, que simplement representa l’EBITDA un cop li 

hem restat les amortitzacions i les depreciacions, que no fan variar (en el nostre cas) de forma 

molt important els resultats de l’empresa. Veiem com tenim en compte les amortitzacions de 

la construcció de la fàbrica nova, fet que determina els beneficis posteriors de l’empresa. 

Després d’obtenir l’EBIT de 134.728€, restem els interessos per conèixer ja si l’empresa obté 

beneficis, o si per el contrari se situa en pèrdues. Altre cop, i degut als interessos bancaris que 

l’empresa ha de suportar per tal de poder tornar el préstec de la construcció de la fàbrica el 

resultat final de l’any 2008 acaba sent clarament negatiu (183.413€). Veiem també com 

aquesta és una situació excepcional, ja que els anys anteriors els beneficis abans d’impostos de 

l’empresa havien estat notables. 

Els impostos sobre els beneficis durant l’any 2008 són zero ja que l’empresa obté un resultat 

de l’exercici negatiu i l’estat no pot, únicament en aquesta ocasió, carregar amb més impostos 

els resultats de l’empresa. 

 

Balanç de situació 

El balanç de situació dels darrers tres anys mostra un creixement espectacular dels totals del 

passiu i de l’actiu, que passen dels 2.650.664€ l’any 2006 als 11.602.622€ l’any 2008. Aquest 

fet és degut principalment a l’expansió de capital que es va dur a terme l’any 2007 i al canvi de 

política de l’empresa, que va apostar clarament per l’expansió. 

L’aspecte que destaca més en els comptes de l’actiu el trobem en l’augment de l’immobilitzat 

material per la construcció de la nova fàbrica, finançada en el passiu mitjançant  l’augment del 

capital social mencionat abans, com en els deutes a llarg i curt termini, principalment amb 

entitats bancàries. Veiem també com els deutes amb els clients augmenten també degut al fet 

que l’empresa comença a obrir mercat i obté un major nombre de clients. 

El punt que volem destacar d’aquest balanç és el limitat fons de maniobra de Galetes 

Camprodon. Recordem que el fons de maniobra és la part de l’actiu circulant d’una empresa 

finançada per passiu circulant, fet que ens indica la posició financera a curt termini de 

l’empresa i de si disposa de gaire liquiditat.  

Les suspensions de pagaments de la majoria d’empreses solen vindre relacionades per 

problemes amb el fons de maniobra, ja que encara que l’empresa vengui molt, si els diners de 

la venda no arriben, els problemes de liquiditat acaben forçant a l’empresa a tancar. Si 

mesurem aquest fons de maniobra sobre el total de les ventes podem obtenir una idea bastant 

acurada de la situació financera en el curt termini de l’empresa.  

El problema que l’empresa té en aquest punt és que el passiu circulant és en l’actualitat major 

que l’actiu circulant i això fa que obtinguem un fons de maniobra de 463.000€ negatius, fet 
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que fa que l’empresa no pugui disposar de la liquiditat que voldria per tal de funcionar en el 

dia a dia.  

La solució per tal de resoldre aquesta situació seria demanar un crèdit a llarg termini a una 

entitat bancària que confiés en el projecte de l’empresa i que permetés retornar el crèdit amb 

un nombre d’anys determinat sense carregar l’empresa amb uns interessos molt elevats, per 

així augmentar en el curt termini el cash-flow de forma immediata (entrades i sortides de 

diners en un període de temps determinat) i poder així continuar funcionant per tal de 

retornar el crèdit al cap d’uns anys, un cop la fàbrica estigui del tot amortitzada i els resultats 

de l’empresa siguin clarament positius. 

 

ACTIU  

Concepte  31/12/2008  31/12/2007  31/12/2006  
ACTES DESEMBOLSAMENT  -  1.971.215  -  

TOTAL IMMOBILITITZAT 8.775.988  3.631.820  474.008  
Despeses establiment  
Immobilitzat immaterial  
Immobilitzat material  
Immobilitzat financer  

26.283  
265.861  

8.464.229  
19.615  

150.732  
3.460.878  

20.210  

14.917  
452.313  

6.778  

GADVE  1.160    

TOTAL CIRCULANT  2.815.473  2.281.865  2.176.656  
Stocks  
Clients  
Inversions  
Tresoreria  
Ajustos per periodificació  

299.646  
2.439.628  

-  
78.562  

7.637  

197.358  
1.804.851  

-  
272.009  

7.637  

248.614  
1.062.235  

750.000  
115.807  

-  

TOTAL ACTIU  11.602.622  7.884.900  2.650.664  
 

PASSIU  

   

Concepte  31/12/2008  31/12/2007  31/12/2006  
TOTAL FONS PROPIS  4.500.175  4.683.590  1.970.784  
Capital social  
Reserves  
PL  

3.903.302  
780.287  
183.413  

3.903.302  
695.769  

84.519  

1.275.016  
601.689  

94.079  
DEUTES L.P.  3.823.667  740.000  -  

DEUTES C.P.  3.278.777  2.461.311  679.879  
TOTAL PASSIU  11.602.622  7.884.900  2.650.664  
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Proveïdors 

A continuació podem observar una relació cega dels nostres 10 primers proveïdors. Aquests 

ens subministren tots els ingredients necessaris per al procés de fabricació de tots els tipus de 

galetes i especialitats com ve a ser la farina, el sucre i l’oli. Cal destacar que Birba no utilitza 

aromes, ni colorants, i per tant amb proveïdors de tipus químic l’empresa no treballa. 

 
2008 2007 2006 

Proveïdor Euros % Euros % Euros % 

A 217107 15,70% 220768 19,70% 202584 19% 
B 187167 13,50% 142111 12,70% 125791 11,80% 
C 183313 13,20% 120611 10,80% 91181 8,60% 
D 68789 5% 84696 7,60% 37237 3,50% 
E 68302 4,90% 83898 7,50% 56813 5,30% 
F 66107 4,80% 56389 5% 58313 5,50% 
G 65259 4,70% 54623 4,90% 29310 2,80% 
H 60780 4,40% 50658 4,90% 86375 8,10% 
I 60711 4,40% 47991 4,90% 41507 3,90% 
J 59813 4,30% 37394 4,90% 31481 3% 

Total Top 10 1037348 75% 899140 80,20% 760593 71,40% 
Resta Proveïdors 346367 25% 221307 19,80% 305093 28,60% 
Total 1383715 100% 1120447 100% 1065685 100% 

 

Durant els últims anys els subministres s’han incrementat amb una estreta relació amb les 

vendes. Durant l’any 2008 el total dels 10 primers proveïdors van suposar el 75% de les 

compres realitzades. 

Formes de pagament 

El 100% dels nostres proveïdors va pagar per domiciliació bancària en un termini mig de 75 

dies. La distribució del termini de pagament de les compres a proveïdors es distribueix de la 

següent manera: 

- El 12,0% del total dels proveïdors paga a 30 dies. 

- El 57,2% del total dels proveïdors paga a 60 dies. 

- El 30,8% del total dels proveïdors paga a 90 dies. 

 

 

Clients 

En la taula adjunta mostrem una relació dels principals clients de l’any 2008 i de les vendes 

realitzades a aquests mateixos clients durant els anys 2007 i 2006. 

Veiem que el client A destaca en aquesta relació. En aquest cas Birba ha fet una excepció i ens 

a transmès que el client A és Caprabo que és distingeix dels altres supermercats per la qualitat 
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que presenten els seus productes. Per tant, Birba amb la fabricació de galetes Premium 

sempre està present a tots els supermercats de la cadena. 

Avui en dia l’empresa Birba centra gran part dels seus esforços en diversificar els clients 

perquè en cas de perdre un client el shock en la demanda sigui menor. L’últim exemple de 

diversificació el trobem en l’acord que l’empresa ha fet recentment amb El Corte Inglés per tal 

de subministrar la multinacional espanyola amb una marca de distribució pròpia, com més 

endavant explicarem. 

 2008  2007  2006  

Client Euros % s/Total Euros % s/Total Euros % s/Total 

A 855490 18,40% 921339 21,70% 847003 22,10% 
B 381694 8,20% 393596 9,30% 377785 9,90% 
C 368337 7,90% 326208 7,70% 288516 7,50% 
D 309846 6,70% 285919 6,70% 235437 6,20% 
E 286307 6,20% 252013 5,90% 225158 5,90% 
F 223634 4,80% 226836 5,30% 203587 5,30% 
G 206262 4,40% 178260 4,20% 155299 4,10% 
H 177497 3,80% 118857 2,80% - 0% 
I 124278 2,70% - 0% - 0% 
J 111587 2,40% 100627 2,40% 100423 2,60% 

Total Top 10 3044932 65,6% 2803656 66,00% 2433208 63,60% 
Resta Proveïdors 1597092 34,4% 1445702 34,00% 1394112 36,40% 
Total 4642024 100,0% 4249358 100% 3827320 100% 

 

Els 10 principals clients de l’any 2008 van suposar el 65,6% de les vendes totals. Els clients de 

Galetes Camprodon realitzen els pagament, principalment, mitjançant el confirming, pagaré o 

a través de la central de reserves Euromadi.  

A continuació expliquem els conceptes de pagament: 

- Confirming: És un servei financer que ofereix una entitat financera per a facilitar als 

seus clients la gestió del pagament de les compres. S’utilitza per a cobrar factures amb 

anterioritat a la data venciment d’aquestes. 

- Pagaré: És un valor que conté la promesa incondicional de la persona (subscriptor) que 

pagarà a una segona persona (beneficiari o tenedor) la suma de diners en un 

determinat termini de temps. 

- Central de reserves Euromadi: És una central de compres dedicada a la prestació de 

serveis d’outsourcing en distribució comercial. 

 

El termini mig de pagament és de 92 dies. La distribució del termini de cobrament als client és 

distribueix de la següent manera: 

- El 25,0% dels clients ens paga a 30 dies. 

- El 10,0% dels clients ens paga a 60 dies. 

- El 65,0% dels clients ens paga a 90 dies. 
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Vendes  

A continuació es mostra la distribució de les vendes de Birba per producte. Els consums per a 

cadascun dels productes i per tant el marge brut aportat per cada un d’ells, és proporcional al 

volum de les vendes dels mateixos. 

 
Import vendes% Import consums % Import Marge Bº Prod. % 

Assortits 2924481 63% 689003 53% 2235478 67% 
Especialitats 544351 12% 112615 9% 431736 13% 
Núria 1005178 22% 411620 32% 593558 18% 
Mini Birba 105296 2% 76304 6% 28992 1% 
Chocobirba 33746 1% 7169 1% 26577 1% 
Birba Chips 3531 0% 232 0% 3299 0% 
Altres 25441 1% 8684 1% 16757 1% 

Total 4642024 100% 1305627 100% 3336397 100% 

 

El total de les vendes van ser l’any 2008 de 4.642.024€. Els assortits són amb diferencia el 

producte que més benefici aporta a l’empresa, el marge de benefici és el més alt. Veiem 

clarament com un dels avantatges de comercialitzar galetes premium és l’elevat marge que 

obtenim en la majoria de productes. Podríem dir que els assortits son el producte més popular 

de la marca Birba. 

 

 
Empresa Birba 

 

DAFO 

Per analitzar l’empresa Birba el mètode que creiem que més adequat és el DAFO que divideix 

l’empresa, l’estructura i el seu entorn classificant-ho en Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 

Oportunitats. 
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Les nostres debilitats provenen en part de la crisi que està present a dia d’avui ja que ens fa 

més difícil aconseguir crèdits bancaris per afrontar l’expansió que l’empresa vol fer cap al 

mercat espanyol. A més l’empresa té poc marge de maniobra degut a la nova fàbrica que ha 

comportat un cost total de 8 milions d’euros. 

Com a amenaça distingim totes les empreses de galetes, especialment les del sector premium 

com per exemple galetes Trias. Un altre factor important són les marques de distribució, que 

en període de crisi global incrementen les vendes i tenen un creixement superior a la mitja. Per 

combatre l’amenaça de l’augment en vendes de les marques de distribució Birba té un acord 

firmat de marca blanca. Birba subministrarà galetes a El Corte Inglés i aquest s’encarrega del 

packaging, creiem que aquest acord pot fer augmentar les vendes de l’empresa entre un 40 i 

50%. En un futur no es descarten més aliances com per exemple amb Caprabo, que és el major 

comprador de l’empresa. Les marques blanques són molt interessants de cara a diversificar les 

vendes. 

Cal destacar les moltes fortaleses que ens ofereix el mercat de galetes premium, ja que 

aquestes galetes d’alta qualitat ens donen uns elevats marges. Una altra característica és que 

l’empresa Birba, fundada l’any 1910, és concebuda i coneguda com a marca tradicional de 

galetes de tota la vida, és familiar i transmet confiança. Per últim dir que els nostres productes 

estan presents a la majoria d’establiments de Catalunya. Existeix una gran capil·laritat de les 

nostres galetes, és a dir, en distribució moderna (grans superfícies com Carrefour o Caprabo) i 

en distribució tradicional (botiga de queviures). 

Finalment trobem les oportunitats en el fet que l’empresa Birba és de les poques que fabrica 

galetes premium. Això s’ha d’aprofitar, és un toc de distintiu que ens diferencia positivament 

de la competència. El motiu pel qual hi ha pocs productors és principalment perquè per 

fabricar aquest tipus de galetes els forns han d’anar a una velocitat més lenta (entre 1,5 i 3 

torns) ja que a una velocitat més alta la qualitat del producte disminueix. 

 

Debilitats:

•Finanançerament 
l’empresa té limitada la 
capacitat per poder fer 
front a projectes 
d’expansió.

Fortaleses: 

•Producte “Premium” 
Elevats marges.

•Producte que és rebut 
com a tradicional, de 
tota la vida.

•Molt present a totes 
les zones de Catalunya.

Amenaçes:

•Creixement de les 
vendes de les marques 
de distribució.

•Players nacionals i 
internacionals amb 
forta presència a tota 
Espanya (cap segment 
premium).

Oportunitats:

•Expansió al mercat 
espanyol gràcies als 
nous acords amb 
clients nacionals

•Únic fabricant del 
segment premium a 
nivell nacional.



GALETES BIRBA   
 

 
18 

 

Matriu BCG 

És un mètode gràfic que utilitzarem per classificar a l’empresa Birba. Aquesta matriu es va 

desenvolupar durant els anys 70 per a l’anàlisi estratègic. Ens ajudarà a saber de quin tipus de 

producte es tracta el que comercialitza Birba. 

 

En la matriu 2x2 observem una situació de producte Estrella “gran creixement i participació del 

mercat”, un segon cas anomenat Incògnita amb “gran creixement i poca participació de 

mercat”, un tercer que és la Vaca de “poc creixement de i gran participació de mercat” i una 

quarta situació que s’anomena producte Gos de “poc creixement i poca participació de 

mercat”. 

Classificar els productes Birba en una casella o a una altra pot semblar subjectiu, però mirant el 

creixement i la participació d’aquests podem determinar el següent: 

Galetes Núria: És un producte Vaca, des de fa anys té poca presència als establiments catalans 

i gairebé no creix. Genera ingressos tot i que presenta un dels marges de beneficis més reduïts 

de l’empresa.  

Assortit de galetes: És un producte Vaca. Es troba a la majoria d’establiments catalans, les 

vendes no creixen gaire, tot i així la seva marca va associada a tradició i és reconeguda per la 

majoria dels catalans. Cal destacar que amb l’expansió de l’empresa a la recerca del mercat 

espanyol (i no només el català) s’espera que el creixement i la participació creixin a un bon 

ritme, per tant en una futura fase el producte podria esdevenir producte Estrella. En aquesta 

fase calen diners, però també s’esperen grans ingressos. És el producte que ara mateix 

presenta millor marge de benefici. 

Boston Consulting Group 
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Cubanitos: És un producte relativament nou, amb un creixement bo i constant, però encara 

amb una participació en el mercat petita. Estem parlant d’un producte Incògnita i no podem 

predir amb exactitud el seu futur. A simple vista i amb la futura política d’expansió, creiem que 

pot aspirar a ser producte Estrella. 

Fruits d’Or: És un producte que creix de manera molt paral·lela als Cubanitos. És producte 

Incògnita i pot aspirar a Estrella. 

Chocobirba: Va sortir al mercat pensant que tenia una gran oportunitat per tots aquells clients 

consumidors de cereals. El problema va venir de que Birba no li havia donat la suficient 

importància a una empresa com Kellogg’s que produeix una gran varietat de cereals. Les 

vendes i les seves expectatives de futur són molt baixes. És clarament un producte Gos. 

Que l’empresa es fundés l’any 1910 i hagi sobreviscut fins els nostres dies és degut a que 

l’empresa té absència de productes gos. Els productes que produeix aporten beneficis capaços 

de crear fons propis vitals per poder mirar cara endavant. 

 

Nova Fàbrica 

Com hem explicat abans, Birba actualment es 

troba en un període de creixement. Per tal de 

dur a terme aquesta fase d’expansió, 

l’empresa ha creat un pla d’operacions, que 

es basa principalment en la construcció d’una 

fàbrica nova i en crear una nova imatge per 

l’empresa. 

L’empresa Galetes Camprodon ha dut a 

terme la construcció d’una nova fàbrica al 

mateix poble de Camprodon, la qual cosa li permetrà ampliar la seva producció i ampliar la 

seva plantilla. La fàbrica esta situada en el terme municipal de Camprodon, en la carretera C-

38, km 8,2. La planta es troba en una parcel·la de 21.000 m2. Amb la construcció de la fàbrica 

s’han assolit 4 objectius, que són: 

1. Dotar a l’empresa d’una nova planta amb els últims avenços tecnològics que li 

permetin elaborar nous productes adequats amb les noves necessitats del mercat. La 

nova fàbrica tindrà noves màquines que permetran fer nous tipus de galetes. Per 

exemple, amb la nova màquina de cubanitos l’empresa podrà produir 10 galetes 

farcides a la vegada, la qual cosa la màquina antiga no permetia. 

2. Dotar a l’empresa de noves línees mes eficient en el rendiment i la qualitat. En la nova 

fàbrica s’ha aprofitat i s’han comprat màquines d’última tecnologia que permetran ser 

més eficients i produir més en menys temps. Per exemple, en el cas del forn de les 

galetes Núria; abans amb l’antic forn es produïen 100 kg per hora i actualment se’n 

produeixen 440 kg. Això és degut a que el nou forn és 4 vegades més gran que els 

antics. 
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3. Millorar les condicions del medi ambient, fomentar el millor us dels productes, així 

com l’eliminació de subproductes i residus. 

4. Arrelar-se a Camprodon, símbol de Denominació d’Origen, col·laborant en el 

desenvolupament econòmic de la zona mitjançant la creació de llocs de treball. Amb la 

construcció de la nova fàbrica i l’expansió al mercat espanyol, es vol i es necessita 

ampliar la producció, la qual cosa comportarà un gran augment de llocs de treball. 

Recordem que actualment el 95% de les vendes es realitzen a Catalunya. 

  

A continuació presentarem una breu descripció que ha hagut de dur a terme l’empresa pel que 

fa a les inversions realitzades. 

Obra Civil: la fàbrica consta de dos plantes, una planta baixa rectangular de 6.135 m2, i una 

planta alta de 865 m2. La planta baixa es destina a la recepció de matèria prima, producció, 

emmagatzematge de productes acabats, així com a ús d’oficines i serveis, mentre que la planta 

alta estarà destinada en un futur pròxim fundamentalment a usos socials, com pot ser la 

creació d’un  petit museu. 

Instal·lacions: s’han complert totes les lleis pel que fa a instal·lacions elèctriques, fluids, 

frigorífics i climatització, contra incendis, comunicacions i pretractament d’aigües. 

Maquinària: com hem explicat anteriorment s’han 

instal·lat noves màquines que permetran a 

l’empresa millorar l’eficiència respecte la producció. 

Com per exemple el nou forn, quatre vegades més 

gran que l’antic. Apart de el que hem esmentat 

abans s’ha fet la instal·lació de sitges de farina i 

sucre i la s’ha encarregat maquinària per a la creació 

de noves galetes. 
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•Compra de Matèries Primes

•Formulació

•Adequació de la massa

•Fornejat

•Bany de Xocolata

•Embolcall

•Envasat

•Emmagatzematge

•Operador logístic

Actualment la nova fàbrica no està acabada, la qual cosa fa que l’empresa hagi de fer altres 

inversions en un futur pel que fa a maquinària i tecnologies de la informació i comunicació.  

Maquinària: en un futur es vol comprar maquines de línia de xocolata i línia completa de 

galeta dipositada i una amasadora. 

Tecnologies de la informació i comunicació: vivim en un món en que la comunicació i la 

informació són molt importants. Galetes Camprodon en aquest aspecte està una mica 

enrederida, per això l’empresa vol fer una bona inversió pel que fa a l’actualització i ampliació 

de ERP i en la construcció d’una nova pàgina web. 

 

Procés productiu 

El procés de fabricació de les galetes Birba es 

compon de múltiples fases que permeten obtenir, al 

final de tota la cadena, la capsa de galetes tal com la 

coneix el mercat. A continuació parlem més 

acuradament de cada una de les fases: 

- Compra de matèries primes: L’empresa compra 

als proveïdors tots aquells productes 

completament necessaris per a la elaboració de 

les galetes. Principalment aquests són la farina 

de blat, el sucre, la mantega, la xocolata, els ous 

frescos, l’ametlla, l’avellana, els olis vegetals, els 

cocos, la llet, el llevat, la sal, el formatge, el cafè i 

els aromes naturals. La gran varietat de galetes 

que Birba produeix per als seus assortits, 

cubanitos, ametllats o d’altres productes, fa que 

l’aparició d’un producte com el cafè no ens hagi 

d’estranyar en la producció ja que l’objectiu de Birba és que cada tipus de galeta tingui un 

sabor diferenciable. 

- Formulació: És aquella quantitat de matèria prima assignada i utilitzada per fer cada galeta 

en el procés productiu. Els quilograms utilitzats de farina de blat combinats amb altres 

productes són formules restringides, que només saben unes poques persones de la fàbrica. 

- Adequació de la massa: Avui en dia existeixen més modalitats de galeta que fa uns anys. 

Durant aquest període l’empresa s’ha hagut d’adaptar, i s’està adaptant, intentant incloure 

el màxim de varietats possibles sempre que sigui viable econòmicament. En el procés 

d’adequació de la massa en una galeta que destinada als cel·líacs, s’exclourien totes 

aquelles matèries primes que portessin gluten i en el procés de producció de les galetes 

integrals s’hauria de precisar en quin percentatge les galetes tindrien d’integrals. Seria 

necessari també en l’etiquetatge posterior a la caixa de galetes, anotar les característiques 

especifiques de cada galeta. 
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-  Fornejat: Aquesta etapa és la més 

important de totes ja que caracteritza la 

nostra galeta denominant-la premium. La 

qüestió és que com més lenta va la cinta 

del forn més alta és la qualitat de la 

galeta. Amb la nova fàbrica el forn és igual 

de lent però les cintes són el doble 

d’amples, és tradueix en un nombre més 

gran de galetes per hora. A data d’avui les 

galetes és fornegen a una mitja de 1,5 

torns. Els cubanitos, que són petites 

neules farcides de xocolata, és fornegen a  2 torns i hi ha hores del dia en que no poden 

fornejar- se degut a la calor, ja que la xocolata es fondria. 

- Bany de xocolata:  Algunes galetes és recobreixen de xocolata com poden ser els Cubanitos, 

els Fruits d’Or o els Russos. 

- Embolcall: Està pensada sobretot per tota galeta que a passat pel bany de xocolata. 

L’embolcall és de plàstic i ens indica de quin producte és tracta. 

- Envasat: En alguns casos pot arribar a ser un 50% del cost total del producte, per tant és de 

màxima importància. Fer un ús exhaustiu del marketing és essencial per incrementar les 

vendes, un bon exemple, és que al 

renovar les antigues caixes, les vendes 

es van incrementar entre un 5 i un 30%, 

depenent del producte.  

- Emmagatzematge: La nova fàbrica, 

entre altres característiques, té una 

capacitat d’emmagatzematge major, 

això significa que al disposar de més 

espai, les mercaderies poden estar 

millor ordenades o repartides i 

l’entrada i sortida és més ràpida. 

- Operador logístic:  Aquest punt està explicat a distribució. És un tema complex i varia 

segons la zona o territori d’operació. 

 

Nova Imatge 

Birba ha dut a terme una renovació de la marca degut a que la imatge corporativa de 

l’empresa havia quedat antiga i obsoleta, i l’empresa va creure pertinent fer un cavi d’aquesta. 

Per tal de dur a terme aquest canvi d’imatge Birba va subcontractar l’empresa Carrots. Es va 

dur a terme una inversió de 280.000€ en el canvi d’imatge.  
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Aquest canvi d’imatge es va aplicar en totes les capses menys en les dels assortits, que 

requerien conservar la imatge antiga per mantenir la idea de producte tradicional, i després es 

va realitzar un canvi en el logotip de l’empresa. Pel que fa el canvi de logotip es pot veure en la 

imatge inferior que el nou logo presenta un aire més modern amb colors més vius. La nova 

imatge de la marca també es centra més en la figura del pont de Camprodon. Si ens fixem en la 

orla on està escrita el nom, a diferència de l’antiga, en aquest cas va cap amunt, això és una 

tàctica que utilitzen les empreses per tal de captar més clients, ja que els clients al veure el 

logotip en forma somrient a les lleixes dels supermercats estan més predisposats a comprar el 

nostre producte. Per exemple podem veure el cas de Danone que va fer el mateix canvi 

d’imatge que l’empresa Birba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació podem veure el canvi d’imatge de les capses de galetes. Podem observa 

clarament que les capses noves denoten un aire de modernitat ja que hi ha més colors i el 

logotip nou dona també una imatge més actual. Realment creiem que es un canvi que han fet 

cap a millor. 
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SEGONA PART 

Mesures per afrontar la crisi 
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Teoria de l’oferta i la demanda 

Introducció 

Per entendre millor com pot afectar la crisi a l’empresa de galetes Birba em construït un model 

econòmic extremadament simple per explicar les diferents situacions en les que ens podem 

trobar durant el període econòmic actual, i poder trobar així, d’una manera més fàcil, les 

solucions adequades per afrontar amb millors garanties aquesta crisi. 

Imaginem primer  un mercat fictici de galetes, amb un únic producte, els assortits tradicionals; 

després afegim  les corbes d’oferta i de demanda d’aquest producte i trobem el punt 

d’equilibri, és a dir, el punt on el comprador i el productor es posen d’acord per fer el 

intercanvi.  

Hem de dir que quan parlem de la corba d’oferta de l’empresa competitiva entenem el cost 

marginal de l’empresa. Afegim també que abans de veure l’exemple gràfic, que aquest mercat 

imaginari ha estat pensat sense impostos ni externalitats, tant positives com negatives, per tal 

de facilitar el model que volem explicar, i que la demanda i l’oferta s’acaben trobant sempre 

en el punt d’equilibri, és a dir que en el model inicial no es produeixen ni excedents  ni 

escassetats d’oferta. Ja per acabar, només dir que normalment la corba d’oferta a llarg termini 

és totalment elàstica, mentre que la corba d’oferta a curt termini és més inelàstica, en el 

nostre model suposarem el curt termini.  

 
Elaboració pròpia 

Corba de Demanda: p = -q + 10 

Corba d’Oferta: p = q 

Quantitats d’equilibri: q = 5, p = 5 

Un cop tenim les dues corbes (rectes en el nostre exemple) situades en el gràfic, el que hem de 

fer és adaptar aquest mercat a les peculiaritats del nostre producte i dels nostres consumidors, 

començarem adaptant la demanda a les característiques especials dels nostres clients: 
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Hem suposat una demanda més inelàstica degut a la gran clientela de tota la vida que tenim, 

recordem que venem galetes tradicionals a consumidors també tradicionals, traduït en un 

llenguatge econòmic,  a un preu molt baix aproximadament el mateix nombre de compradors 

ens  compraria les galetes, però a un preu molt elevat mantindríem encara una gran quantitat 

de clients pel simple fet de ser un producte molt arrelat en algunes llars, i que per tant, alguns 

dels compradors més fidels al nostre producte no estarien disposats a deixar de consumir les 

galetes encara que es produís un important augment del preu. 

 
Elaboració pròpia 

Passarem ara a analitzar l’oferta de l’empresa i la seva variació respecta la recta inicial (p = q) 

fins a la nova recta que obtindrem. En l’estudi de la variació de l’oferta hem de diferenciar dos 

moviments diferents: 

El primer moviment és un desplaçament de la recta inicial cap a la dreta fins arribar a la recta 

Oferta ‘. Aquest primer moviment està explicat per l’obertura de la nova fàbrica que hem 

comentat anteriorment, això ens dóna una major capacitat de producció gràcies a la millora de 

la tecnologia, la millora de la maquinària i la utilització d’un sistema de producció més eficient.  

 
Elaboració pròpia 
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El segon moviment de l’oferta és simplement la reducció del pendent de la recta anterior, és a 

dir, una major elasticitat de la producció fins assolir la recta Oferta ‘’. Aquest moviment està 

explicat pels 1,5 torns actuals en els que està produint l’empresa, podríem dir per tant, que en 

circumstàncies extraordinàries estaríem disposats a produir més aprofitant els 3 torns sencers 

(3 torns x 8 hores = 24 hores, fàbrica a ple rendiment). Disposem en aquest punt de certa 

flexibilitat segons els nostres interessos, estem disposats a produir més encara que el preu de 

venta sigui més baix. Això ens interessa depenent de les circumstàncies en les que ens trobem, 

per exemple, en un cas hipotètic en el que haguéssim de subministrar una comanda molt gran 

en un temps molt petit, l’empresa veuria factible utilitzar els 3 torns sencers durant un període 

de temps determinat per abastir aquesta comanda concreta; tindrem per tant més flexibilitat 

per subministrar el nostre producte als compradors.  

Recordem també que estem parlant en tot moment d’una utilització dels 3 torns d’una forma 

temporal, ja que si la utilització dels 3 torns fos permanent, el que perdríem és aquesta 

flexibilitat de la recta, guanyant això si, una major capacitat productiva, que es traduiria en el 

gràfic amb un altre desplaçaments de la corba d’oferta cap a la dreta, com hem vist en el 

primer cas.  

Aquesta utilització dels 3 torns de forma permanent és un cas que l’empresa encara no s’ha de 

plantejar ja que la demanda no és per el moment tant gran com per poder produir de forma 

ininterrompuda i requeriria també la contractació de personal per un torn de nit, fet que 

dispararia les despeses de l’empresa. 

 
Elaboració pròpia 

 

Amb la demanda i l’oferta ajustades ja al nostre mercat de galetes concret, podem combinar 

les dues corbes en un mateix gràfic i establir quin és l’excedent del productor, també conegut, 

com els beneficis que obté l’empresa. 
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Elaboració pròpia 

Corba de Demanda: p = -1,5 q + 15 

Corba d’Oferta: p = 0,75 q – 1,5 

Quantitats d’equilibri: q = 7,33, p = 4 

Un cop coneixem el mercat anterior a la crisi, el que farem és suposar els dos nous possibles 

escenaris en un context de crisi econòmica, és a dir, davant d’un descens generalitzat del PIB 

estatal. Davant d’això, el nostre producte pot comportar-se de dues maneres, pot esdevenir un 

bé normal (quan el PIB estatal disminueix les vendes del bé també disminueixen), o pot 

convertir-se  en un bé inferior (quan el PIB estatal disminueix les vendes del bé augmenten).  

Observarem primer les dues situacions i posteriorment explicarem quina creiem que és la 

situació que viurà l’empresa amb el descens generalitzat del PIB espanyol que hi ha previst 

pels pròxims anys. 

Si el nostre producte és un bé normal: 

 
Elaboració pròpia 
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Corba de Demanda: p = -1,5 q + 10,5 

Corba d’Oferta: p = 0,75 q – 1,5 

Quantitats d’equilibri: q = 5,33, p = 2,5 

Veiem que si esdevenim un bé normal, en temps de crisi econòmica, patiríem un descens de la 

demanda que s’acabaria traduint en uns menors ingressos per l’empresa i un menor excedent 

del productor (menys beneficis), que podem observar en la petita mida de la figura de color 

taronja. 

Si el nostre producte és un bé inferior: 

 
Elaboració pròpia 

Corba de Demanda: p = -1,5 q + 19,5 

Corba d’Oferta: p = 0,75 q – 1,5 

Quantitats d’equilibri: q =9,33, p = 5,5 

Podem comprovar com en aquest cas la demanda augmentaria i ens trobaríem en una situació 

completament contrària a l’anterior, amb un augment generalitzat dels ingressos i el 

conseqüent augment del excedent del producte (beneficis), representat per la figura de color 

rosa en el gràfic, de major mida que les dues figures anteriors, fet que és una bona notícia per 

l’empresa. 

Com podem saber quin serà el comportament que Birba tindrà en el mercat en època de crisi? 

 Per respondre a aquesta pregunta, el que farem és mirar el comportament de les vendes de 

l’empresa en crisis anteriors, és a dir, si en la recessió de l’any 93 o durant la desacceleració de 

l’any 2001 les vendes van augmentar, significarà que estem parlant d’un bé inferior i que per 

tant el comportament en aquesta crisi actual serà d’un augment de les vendes, si és el cas 

contrari, haurem de suposar que el productes que ofereix galetes birba és un bé normal i que 

per tant patirem un descens de les vendes durant els pròxims anys. 
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Elaboració pròpia 

Veiem en el gràfic com en crisis anteriors com les del any 92 i 97 l’empresa va augmentar les 

seves vendes i que per tant preveiem un augment de vendes durant els pròxims anys (el 

resultat negatiu de l’any 2001 va ser degut a problemes que no estaven relacionats amb la 

desacceleració financera que es va produir aquell mateix any), s’ha de dir però, que les 

diferents característiques que aquesta crisi té respecte les anteriors pot afectar de forma 

imprevista en les vendes del nostre producte. 

Com podem justificar que un producte que havíem qualificat com a premium, amb un preu 

superior a la competència, es comporti en el mercat com un bé inferior? Simplement creiem 

que la nostra competència  com a bé inferior no la trobem en les altres empreses galeteres, 

sinó que aconseguirem un avantatge competint contra les pastisseries i els productes 

artesanals de major qualitat.  

Ens explicarem amb un simple exemple, si hem de visitar uns parents llunyans que ens 

conviden a dinar, el que faríem amb una renda alta seria entrar a la pastisseria del senyor 

Escribà i comprar un pastis que ens costaria uns 35,80€ per tenir un bon detall, però la nostra 
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reacció davant la visita obligada a aquests parents amb un descens del nostre salari, seria la de 

renunciar al costós pastís del senyor Escribà i acabar comprant, per no quedar malament 

presentant-te a un dinar sense cap present, una de les capses d’assortits que ofereix Birba a un 

preu de 7,30€. Els parents estarien contents perquè podrien consumir galetes durant uns 

quants dies i nosaltres ja no hauríem de tornar a visitar aquests tiets llunyans amb els que no 

hi teníem (ni tenim previst tenir) cap tipus de relació fins almenys d’aquí 5 anys, i a més ens 

estalviaríem 28,50€ en la nostra compra.  

Un altre exemple per tal de justificar el fet de considerar el nostre producte com un bé inferior 

el trobem en el tema dels esmorzars. Estem d’acord que els esmorzars en època de bonança 

econòmica es realitzen sempre que es pot en bars o cafeteries, davant d’una crisi econòmica, i 

sense tots els recursos econòmics dels que disposaríem en condicions normals, el primer que 

fem és retallar les despeses més prescindibles, com pot ser el fet d’esmorzar cada dia al bar a 

un preu de 3,50€, i buscar substituts més barats, com tindríem en el fet d’esmorzar a casa amb 

un got de llet i unes quantes galetes Núria, una opció extremadament més barata que 

esmorzar en la cafeteria abans mencionada. 

Augmentar producció?  

Augmentarem la producció únicament si ens augmenta la demanda, en qualsevol altre cas un 

augment de producció no seria rendible al tenir una demanda bastant inelàstica que acostuma 

a comprar sempre la mateixa quantitat del producte. Si mitjançant una campanya publicitària, 

assolint acords amb grans empreses per subministrar-los les galetes com a marca blanca o 

confirmant-se el fet de que som un bé inferior ens augmentés la demanda, en aquest cas, sí 

que seria útil un augment de la producció, i podríem utilitzar els 3 torns sencers de la fàbrica 

per aconseguir-ho. 

El model que hem vist abans ens demostra que un augment de la producció és rendible si 

augmenta la demanda, si augmentéssim la producció amb la demanda actual ens trobaríem 

que la demanda ara seria menor que l’oferta ja que estaríem venent a un preu més elevat 

(recordem que la pendent de l’oferta és sempre positiva, ens interessa produir més a un preu 

més elevat), això provocaria un excedent de galetes que simplement s’aniria acumulant cada 

dia en major quantitat.  

En el model podem veure com l’empresa estaria disposada a fabricar 10 galetes a un preu de 

6€, el problema és que la demanda només ens compraria per aquest preu una quantitat de 6 

galetes, deixant un excedent de 4 galetes que si el valorem en aquests termes no sembla gaire 

important, però que quan parlem de milers de galetes es converteix en un problema 

relativament greu per l’empresa. 

En principi no interessa produir més tenint en compte la demanda actual, encara que podria 

ser que al augmentar la producció, i tot i generar excedent, el preu més alt al que faríem la 

venda fes rendible aquesta opció, però trobar una resposta a aquesta pregunta ja s’escapa del 

nostre model ja que entrarien altres factors (com per exemple, ajustar els preus a totes les 

circumstàncies, comptabilitzar les despeses que generaria l’excedent…) 
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Elaboració pròpia 

Si augmentés la demanda, com creiem que pot passar, pel simple fet de ser un bé inferior en 

temps de crisi, ens veuríem obligats a produir una major quantitat i veuríem com tota la 

producció que abans ens generava un excedent ara la podríem facturar amb tranquil·litat(i a 

sobre ens la comprarien a un preu més elevat!!!). És a dir, tornem a repetir que els augments 

de producció hauran de vindre quan veiem que el mercat exigeixi una major quantitat del 

producte.  

 
Elaboració pròpia 

Si resultés que les galetes no es comporten en el mercat com un bé inferior sinó que ho fan 

com un bé normal i davant d’aquesta crisi econòmica baixessin les vendes , estratègies com, 

subministrar la producció que no podem facturar cap a marques blanques de grans 

companyies, gastar més en publicitat, fer sortir al mercat nous productes i obrir l’empresa al 

mercat espanyol, ens portarien aquest augment tant esperat de la demanda que faria lògic un 

augment de la producció. Totes aquestes estratègies seran estudiades minuciosament en els 

següents punts, per tal de comprovar si poden ser factibles en el futur. 
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Rebaixar el preu?  

El tema de rebaixar el preu del nostre producte es presenta com un dilema entre el prestigi de 

mantenir el preu alt contra la competitivitat de rebaixar el preu, per tant, haurem d’estudiar 

quina és l’opció que interessa més a l’empresa des d’aquests dos escenaris possibles. 

Hem de tenir en compte abans de qualsevol anàlisis que estem tractant d’un producte 

considerat com a premium, és a dir que els consumidors paguen a un preu més alt a canvi de 

garantir-los un producte amb una certa qualitat, una baixada important del preu permetria 

captar nous clients però faria perdre la seguretat a aquests clients de tota la vida que estan 

comprant un producte que destaca per damunt dels altres. Podríem dir que aquests clients 

eren més feliços pagant el nostre producte a un preu més elevat ja que això els hi garantia la 

tranquil·litat d’estar adquirint un producte de major qualitat, per tant, hauríem de vigilar amb 

els descensos important de preus. 

Però a més, l’augment de competitivitat mencionat abans no es produiria de la manera 

esperada ja que el que faríem rebaixant el preu és entrar de forma directa en el mercat de les 

grans empreses galeteres (Cuétara, Lu...) amb un pressupost molt més elevat que el nostre i 

amb un mercat molt repartit entre totes elles, sense gaire marge per l’entrada de noves 

empreses. La nostra lluita és clarament  entre les empreses del nostre rang (Trias) i una 

baixada de preu del producte ens portaria a un mercat en el que no volem (ni podem, en 

aquests moments) entrar. 

La rebaixa de preu també provocaria que la demanda exigís unes quantitats del nostre 

producte molt més elevades que no seriem capaços de subministrar de forma immediata, fet 

que acabaria provocant una escassetat d’oferta a curt termini. Les possibilitats que la nova 

fàbrica ens ofereix per augmentar la producció ens permetrien, a mitjà termini, abastir aquesta 

augment dels clients que no havíem previst, requeriríem però, un augment permanent  de la 

plantilla i dur a terme certs canvis estructurals en el plantejament de l’empresa. 

 

La reflexió final seria que la nostra avantatge comparativa la trobem en el punt de la qualitat i 

no en la competitivitat, en paraules no econòmiques vindria a dir que el nostre punt fort és el 
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de tenir un producte respectat i no el d’oferir un producte per a totes les butxaques,  i que per 

tant el que ens interessa és mantenir els preus alts per tal de conservar el prestigi de la marca. 

Si es volgués fer qualsevol canvi en l’empresa, sempre hauria de ser en el sentit d’augmentar la 

qualitat i no en el d’intentar reduir-la per tal d’aprofitar una baixada del preu, aquesta seria 

clarament una política, des del nostre punt de vista, del tot equivocada que comportaria greus 

pèrdues a l’empresa. 

 

Diversificació 

En temps de crisi és important no dependre exclusivament d’una sola empresa, per més diners 

que ens ofereixin, per molt beneficiós que sigui el contracte que es pugui firmar, els riscos de 

confiar totes les nostres vendes a una sola empresa comporten un risc excessivament alt per 

culpa de la situació econòmica. 

Pot passar que l’empresa que ens adquireix la majoria de la producció, que anomenarem de 

forma totalment aleatòria amb el nom de Caprabo, faci fallida per culpa de la crisi, en aquest 

cas el fet de dependre majoritàriament de les compres d’aquesta empresa podria portar-nos a 

la suspensió de pagaments. 

No és necessari tampoc que l’empresa que ens compra el producte tanqui per culpa de la crisi, 

posem per cas que a aquesta gran multinacional els hi arriba una oferta millor i decideix 

substituir les galetes Birba que abans venia en els seus supermercats per unes altres galetes 

tradicionals, potser de no tanta qualitat com les galetes de Camprodon, però que els hi permet 

obtenir uns beneficis més grans. En aquests dos casos, tot hi que el consumidor més arrelat al 

nostre producte buscaria les galetes en un altre establiment i els nostres ingressos provinents 

d’aquesta franja de clients no disminuïren, ens trobaríem amb un gran descens de les vendes 

provinent d’aquells clients que simplement compraven les galetes perquè eren les que 

trobaven en les estanteries de Caprabo i que ara, probablement substituiran  per la nova 

marca que el supermercat posi en el lloc que ocupava Birba. 

El professor Xavier Sala i Martín posa l’exemple de posar tots els ous en la mateixa cistella en 

la raó del fracàs d’alguns bancs espanyols que van confiar tots els seus crèdits a empreses 

immobiliàries, sense invertir en altres sectors. Caja Castilla la Mancha, Caja Mediterráneo i 

Bancaja tenien i segueixen tenint una quota excessivament gran dels seus negocis en el sector 

immobiliari espanyol, davant del declivi històric d’aquest sector a Espanya són molts els bancs 

que es veuran obligats a quedar-se amb ciutats fantasmes a la Costa del Sol degut a la 

impossibilitat de que els crèdits concedits per a la seva construcció siguin retornats. Podríem 

dir que aquests bancs no van pecar d’excés d’avarícia al confiar amb l’emergent sector 

immobiliari espanyol quan els hi van coincidir milionaris préstecs ara fa uns cinc anys, però si 

que haurien d’haver preocupat d’haver distribuït els seus diners en altres sectors, allò de 

repartir els ous en diferents cistelles, per evitar que si passa qualsevol cosa en una de les 

cistelles es trenquin tots els ous alhora. Algunes caixes van oblidar aquest punt amb nefastes 

conseqüències pels espanyols, ja que seran ells els que hauran de pagar de la seva butxaca el 

forat financer deixat per les empreses constructores. El contraexemple perfecte de Caja 

Castilla la Mancha el trobem en la Caixa, aquesta va invertir també en el progrés meteòric que 
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projectaven les constructores però sense oblidar en cap moment les inversions en altres 

sectors, aquest simple fet és el que permetrà a la Caixa sobreviure a la crisi mentre altres 

entitats de crèdit s’estavellin estrepitosament. Aquest cas de les caixes espanyoles simplement 

serveix per exemplificar la importància de diversificar com una de les claus per sortir airosos de 

la crisi. 

Un últim exemple d’aquest cas és l’exemple de Mercadona amb l’empresa xocolatera Torres. 

Aquesta empresa confiava la majoria de les seves compres a l’empresa de supermercats 

Mercadona, fabricaven una gran quantitat del seu producte com a marca blanca i la facturaven 

àmpliament subministrant a Mercadona. L’empresa Torres tenia uns beneficis espectaculars 

fins que Mercadona va decidir prescindir de les compres que realitzava a Xocolata Torres al 

presentar-se-li una millor oferta d’una altra empresa xocolatera. El que havia de ser una 

situació complicada, però no definitiva, va esdevenir fatídica pel simple fet de que Torres no va 

diversificar i no saber on col·locar tot l’estoc que li restava sense les compres de Mercadona, i 

de forma inevitable l’empresa es va veure obligada a entrar en suspensió de pagaments. 

Per no entrar en el risc de dependre excessivament d’alguna empresa en concret, és molt 

important el fet de diversificar els compradors, per així evitar enganxar-nos els dits en un 

hipotètic cas en el que aquest distribuïdor fes fallida o optés per una altra empresa enfront 

d’una oferta millor. És molt probable que moltes empreses tanquin degut a la situació 

econòmica actual però si diversifiquem els nostres compradors possiblement ens estalviarem 

en un futur no massa llunyà el fet que la nostra empresa pateixi d’una forma més forta aquest 

shock en la demanda. 

 

Reforma de l’estructura organitzativa 

Actualment la plantilla de Galetes Birba la formen 48 empleat a dia 1 de Gener de 2009, dels 

quals 43 treballen a Camprodon i els altres 5 son comercials. L’antiguitat mitja de la plantilla és 

de 12 anys i l’edat mitja és de 46 anys. Aquesta és l’estructura de l’empresa avui en dia. Per tal 

d’afrontar la crisis hem pensat que una ampliació de l’estructura organitzativa de l’empresa 

ajudaria a portar millor el projecte d’expansió que s’està portant a terme. Aquesta ampliació 

implica la creació de 15 nous llocs de treball que els centrem principalment en les àrees del 

departament comercial, departament d’administració i el departament de producció. 

Director General: màxim responsable de l’empresa i encarregat de prendre les decisions finals. 

Adjunt de Director General: mà dreta de director general. 

Departament Comercial: el nou equip comercial s’ha ampliat recientment amb un director 

comercial i un cap de ventes, i ara el volem ampliar amb un venedor a l’àrea del centre, del 

nord i de l’oest. 

 

- Director Comercial: encarregat de dirigir les ventes de l’empresa i la distribució 

d’aquestes. 
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- Cap Nacional de ventes: responsable de delegar a tots els venedors que s’ocupen del 

mercat. Negocia els contractes amb els possibles compradors. 

- Key account (compte clau): persona que s’ocupa dels clients més importants com per 

exemple Caprabo i El Corte Inglés. 

- Venedors: actualment l’empresa compta amb dos venedors, que s’encarreguen de 

promocionar productes, buscar nous clients i negociar el preu de vendes amb ells. Per 

dur a terme l’expansió creiem que es necessari augmentar el número de venedors fins 

a cinc, per tal de poder arribar a tots els representants de totes les comunitats 

autònomes. 

 

Departament Producció: inicialment l’ampliarem amb un responsable de manteniment, un 

treballador en el departament d’Administració, un treballador en el departament de Logística i 

la incorporació de 5 treballador en la fabricació, embassats  i 2 caps de torn. 

 

- Director de Producció: encarregat de dirigir la producció i el funcionament de la 

fàbrica. 

- Control de Qualitat: persona encarregada de mantenir la qualitat del producte. És 

molt important la figura d’aquesta persona ja que el punt fort de l’empresa es basa 

principalment en la qualitat del seu producte. 

- Logística: nosaltres creiem que una persona dedicada a la logística seria beneficiós 

per la coordinació entre vendes i producció. 

- Manteniment:  al tenir una fàbrica més gran creiem que es necessari una persona de 

manteniment ja que la possibilitat de que es produeixin averies en la maquinaria és 

més alta. Tenim l’opció de subcontractar una empresa que ens dugués a terme el 

manteniment de la fàbrica, però amb les dimensions actuals de la fàbrica creiem que 

es més viable que la persona encarregar de del manteniment entri a formar part de 

l’empresa ja que reduiríem costos. 

- Cap de torn: actualment hi ha un cap de torn que vigila que els treballadors 

compleixin amb la seva feina. Si com creiem, les vendes de l’empresa augmenten de 

forma important, serà necessari augmentar la producció fins els tres torns, i per tant, 

haurem de contractar dos caps de torn més. 

- Fabricació: en la fàbrica actual consten en plantilla 35 persones que es dediquen a la 

fabricació. Si com hem dit abans les vendes augmenten i ens veiem obligats a produir 

durant els tres torns serà necessari la contractació de 15 persones més. 

 

Departament Financer: aquest departament l’ampliarem amb un cap de comptabilitat i un 

treballador en el departament de sistemes. 

 

 - Director Financer: màxim responsable de la comptabilitat de l’empresa. 

- Administració: recollir factures i gestionar els compte de cada client. 

- Comptabilitat: encarregat de portar els comptes de l’empresa, balanç de situació i 

compte de resultats. 

- Administració: Com hem dit abans amb el creixement de l’empresa és necessari un 

control més exhaustiu, per això creiem que la contractació de dos administradors més 

ajudarien a controlar millor els comptes de l’empresa. 
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ADJUNT D. GENERAL (1)

VENEDROS (3)

CAP NACIONAL DE VENDES (1)

VENEDORS (2)
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DIRECTOR COMERCIAL (1)
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DIRECTOR PRODUCCIÓ (1)
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ADMINISTRACIÓ (2)

COMTABILITAT (1)

DIRECTOR FINANCER (1)

DIRECTOR GENERAL (1)
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CAP NACIONAL DE VENDES (1)

VENEDORS (2)

KEY ACCOUNT (1)

DIRECTOR COMERCIAL (1)

CONTROL DE QUALITAT (1)

FABRICACIÓ (35)

CAP DE PRODUCCIÓ (1)

DIRECTOR PRODUCCIÓ (1)

ADMINISTRACIÓ (1) COMPTABILITAT (1)

DIRECTOR FINANCER (1)

DIRECTOR GENERAL (1)
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Nous Productes 

Si finalment la demanda disminuís bruscament per culpa de la crisi, l’empresa encara tindria 

algunes alternatives que li donarien cert marge de maniobra per recuperar els clients perduts 

arrel de la situació econòmica actual. Una d’aquestes estratègies és la de fer sortir al mercat 

nous productes que sàpiguen atreure un públic concret per tal de que ens permeti compensar 

la pèrdua de clients soferta.  

Son moltes les opcions que l’empresa podria gestionar en el mercat actual però nosaltres hem 

fet una petita selecció de les que creiem podrien tenir un cert èxit, recordem que estem 

parlant de productes dirigits a uns clients molt específics, és a dir, que és necessari cridar 

l’atenció d’aquests consumidors amb uns productes especialment dissenyats per ells.  

Un cop la crisi hagi passat, amb l’esperada tornada dels clients originals que van deixar de 

comprar les galetes tradicionals per culpa de la crisi, i analitzats tots els resultats de vendes 

d’aquests nous productes, deixaríem en el mercat les galetes que haguessin funcionat millor.  

La llista de nous productes és la següent: 

Caixa especialment dissenyada pels turistes que visiten Barcelona: aprofitant la gran quantitat 

de turistes que visiten el nostre país anualment, una caixa de galetes composta de l’assortit 

tradicional però decorada amb una ornamentació inspirada amb l’obra d’Antoni Gaudí per tal 

de fer més atractiva la caixa i captar l’atenció dels turistes, especialment dels japonesos. 

Aquesta caixa seria adaptable a altres ciutats, simplement seria necessari un canvi en el 

disseny de la caixa. 

Galetes per a celíacs: galetes especialment pensades per aquest públic concret, que 

segurament valorarà de bona manera el fet de poder consumir les tradicionals galetes Birba 

sense gluten. 

Galetes amb fibra: són moltes les persones que en la societat actual es preocupen cada dia per 

cuidar el cos, és per això que creiem que un producte pensat per aquest sector del mercat 

tindria d’un èxit notable. 

Galetes per diabètics: per captar als clients que no poden consumir quantitats excessives de 

sucre trauríem al mercat un producte sense sucre 

Cubanitos de xocolata blanca: una bona alternativa als cubanitos tradicionals de xocolata 

negra, que podria atreure clients que no tenen especial predilecció per les xocolates més 

fortes. 

Cubanitos farcits de caramel: agafant la idea de la galeta original que fàbrica Trias, composta 

d’una neula farcida de caramel. Ja sabem que la innovació és preferible en el món empresarial 

però aprofitar els avantatges que ens brinda el lliure mercat, aprofitant-nos de les idees 

d’altres empreses, suposaria un avantatge important per la nostra empresa. 

Òsties sagrades, també anomenades pa d’àngel: les galetes que es donen diàriament a missa 

serien una font d’ingressos constant que l’empresa valoraria de bon grat. Entraríem a un 
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mercat amb una competència gairebé nul·la, simplement seria necessari un acord amb la 

conferència episcopal per tal de garantir les vendes durant un període de temps determinat. 

Els beneficis que ens reportaria aquest tipus de galeta serien constants però no massa elevats, 

però s’ha de dir també que la producció d’aquest producte seria molt senzilla i gens costosa. 

 

Polítiques de reducció de costos 

El nostre principal argument per tal de reduir costos es centra en aprofitar la nova fàbrica i les 

economies d’escala que aquesta ens brinda. Alguns exemples són: 

Major productivitat: amb l’augment de la productivitat de la nova fàbrica aconseguirem treure 

un major rendiment a les economies d’escala, és a dir, si produïm en major quantitat, el preu 

mitjà de producció del producte disminueix progressivament. Per exemple, amb la instal·lació 

de forns més grans, el que aconseguim és una major eficiència de la nostra cadena productiva, 

que es tradueix amb un augment dels quilos de galetes per hora de feina. Aquesta major 

eficiència que ens dóna la nova fàbrica ens permet aconseguir les economies d’escala abans 

mencionades. 

Eficiència en compres: en aquest punt el que obtenim son les economies d’escala per la banda 

de les compres. Si la nostra fàbrica produeix més amb el mateix temps que abans, és necessari 

comprar una major quantitat de productes als proveïdors (sucre, farina, xocolata...), aquest 

augment de les compres ens permet renegociar un menor preu amb els nostres proveïdors. 

Com que els hi comprem una major quantitat dels seu producte, ells estan disposats a 

vendre’ns-el a un preu inferior, i afegim rendiment a les economies d’escala per la banda de 

les compres. 

Si l’empresa en un futur pròxim funciona a tres torns complets de producció, les economies 

d’escala abans esmentades simplement seran encara majors i donaran un major benefici a 

l’empresa. 

 

Marca Blanca 

Avui en dia per a l’empresa Birba la diversificació és un objectiu importantíssim per a 

aconseguir més estabilitat en els departaments, o el que és el mateix, reduir la variabilitat en 

vendes. Les marques blanques, o també conegudes amb el nom de marques del distribuïdor o 

genèriques, és la marca que pertany a una cadena de distribució però també on es venen 

productes de diferents fabricants.  

L’empresa Birba parteix de que per vendre més mai baixarà la qualitat de les galetes. Com hem 

explicat en l’apartat de la fàbrica, existeixen molts tipus de forns i és diferencien 

fonamentalment entre ells per la seva velocitat que és contraresta amb la qualitat. Els nostres 

forns que són dels més lents en el sector premium ens permeten augmentar la qualitat de les 

galetes.  
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L’empresa Birba fabricarà per a el Corte Inglés, específicament per a les tendes Gourmet i 

Hipercor. L’operació consistirà en la fabricació en les instal·lacions de l’empresa Birba 

(Camprodon) d’una caixa que inclourà les mateixes galetes del sortit Birba amb l’única 

diferencia de que el packaging serà dissenyat especialment per a El Corte Inglés. Això significa 

que no apareixerà la marca Birba ni es farà referència a ella en cap cas, únicament apareixerà 

en lletra petita en el dors de la caixa. 

Per a Birba és molt beneficiós aquest acord de fabricar per a El Corte Inglés pel fet de la 

diversificació. Com més diversificada sigui la producció de la nostra empresa més fàcil serà 

recuperar-nos de qualsevol entrebanc en demanda i oferta.  

Si s’ha de destacar algun punt negatiu aquest es la pèrdua de marge brut i net en les vendes, 

però repetim, l’objectiu és diversificar vendes. A El Corte Inglés li interessa aquest acord amb 

Birba perquè el producte serà més barat i amb la mateixa qualitat, millor qualitat/preu. Són 

galetes premium, és a dir, les de millor qualitat del mercat. S’estalvia qualsevol cost de 

publicitat associat al producte.  

En un futur Birba pot contemplar repetir el mateix procediment de marca blanca però amb 

altres cadenes de distribució.  

En el cas que la cadena Caprabo, que és el nostre principal client, tingués la intenció de treure 

al mercat un sortit de galetes premium l’empresa estaria disposada a treballar amb ells. 

Entraríem en el consorci d’Eroski i negociaríem marges de benefici, mètodes de distribució i 

packaging. 

 

L’exemple de la cooperació entre Mercadona i Casa Tarradellas 

Fa deu anys Mercadona no és situava com a una gran cadena de supermercats nacional. Era 

relativament petit en el sector i això suposava que moltes empreses rebutgessin possibles 

contractes ja que les comandes no eren suficientment grans. La solució era treballar amb 

petites i mitjanes empreses com Casa Tarradellas, en aquest cas van començar amb les pizzes i 

més tard amb l’espetec. 

Avui en dia Mercadona es situa entre els tres primers supermercats en distribució moderna 

juntament amb Carrefour i Eroski. No només ha crescut exponencialment Mercadona sinó que 

també ho han fet les empreses que feien marques blanques com Casa Tarradellas, i a dia 

d’avui a més de pizzes també li proveeix de productes de pasta com amassats. 

Birba aspira a base de firmar contractes com el de El Corte Inglés a convertir-se en una 

empresa que en pocs anys pugui multiplicar les seves vendes sense sacrificar la qualitat i 

intentant crear estrets vincles amb les empreses a qui proveeix. 
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Distribució 

En aquest apartat parlarem sobre la distribució que fa servir Birba, però abans de res 

explicarem els tipus de distribució que hi ha, moderna i tradicional: 

- Distribució Moderna: és la distribució que es fa en les grans plataformes com poden ser 

Eroski, Consum o altres grans superfícies. 

- Distribució Tradicional: quan parlem de distribució tradicional ens referim a la distribució en 

botigues de queviures, típica botiga tradicional o la botiga petita de barri. 

Pel que fa a Birba podem dir que fa els dos tipus de distribució. La distribució moderna no la fa 

l’empresa perquè comportaria uns costos massa elevats. Pel que fa a la distribució tradicional 

hi ha casos en que o bé la fa la pròpia empresa o sinó la fa una altra empresa dedicada a la 

distribució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan parlem de distribució podem distingir tres tipus diferents. 

1. Venda i distribució: el distribuïdor és qui s’encarrega de distribuir el producte, posar 

els marges i facturar, és a dir ell posa el preu de venda i decideix el percentatge que vol 

guanyar sobre aquest preu de venda. Per exemple, Birba li ven una caixa a 2€ i el 

distribuïdor la ven a 3€, ell tindrà un marge de venta d’un 33,3%, per tant guanyarà 1€ 

per cada venda.  
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2. Servei a tercers: en aquest cas el distribuïdor s’endu una comissió per caixa venuda, 

per tant, quantes més caixes ven més guanys té. 

3. Representació: aquest distribuïdor és un representat de l’empresa. El distribuïdor 

s’ocupa de la venta i distribució del producte però ell no posa els marges ni tampoc 

factura.  

Birba normalment fa servir la representació normalment. L’empresa té diferents representants 

distribuïts per tot l’estat espanyol. Aquests per cada caixa que venen s’enduen una comissió. Al 

sortir a mercat espanyol Birba ha hagut de triar un representat per a cada comunitat 

autònoma, per exemple a Galicia a triat a Gadisa com a representant, aquest distribueix a tots 

els seus supermercats situats per tot el territori gallec. 

El problema de sortir a mercat espanyol és el boicot, però el boicot no el troba amb el 

consumidor final, sinó que el té amb els propis representants ja que aquests no volen agafar el 

producte per por a no vendre’l per possibles boicots de consumidors finals. 

 

Mercat espanyol 

La pregunta respecte aquest apartat gira en torn un punt molt concret, ¿Com és que cap 

empresa de galetes premium és distribuïdora a nivell estatal? Existeixen moltes empreses que 

distribueixen galetes a tot el territori espanyol, però cap es caracteritza per distribuir les 

anomenades galetes de gamma alta (categoria en la que Birba competeix) una classe de 

galetes que ofereix al mercat una major qualitat, sempre que el client estigui disposat a pagar 

una mica més.  

El fet que no hagi aparegut un gran distribuïdor nacional que competeixi en aquest sector pot 

ser degut a dues opcions, que bé sigui un problema de demanda (els compradors no estan 

interessats en adquirir aquest producte), o bé que sigui un problema d’oferta (no existeixen 

empreses disposades a subministrar aquest article). 

Analitzem la primera opció, suposem que fos un problema de demanda, dit d’una altra 

manera, que un producte d’aquesta categoria no ha aparegut en el mercat espanyol perquè no 

ha tingut suficients compradors. Si observem les preferències dels consumidors espanyols i 

catalans en termes alimentaris és evident de que no son massa diferents, i que per tant, un 

producte que ha tingut un èxit tant rotund en territori català, és altament probable que tingui 

una gran acceptació si finalment s’acaba venent també a les botigues espanyoles. 

Si pensem que és un problema d’oferta, suposant per tant que existeix una àmplia demanda 

que compraria aquest article, hem de pensar que el problema està en que cap empresari ha 

tingut encara la suficient vista per intentar comercialitzar aquesta classe de galetes a nivell 

estatal, i en aquest cas, no podem fer altre cosa que fregar-nos les mans, ja que això suposaria 

que seriem els primers en operar en aquest mercat sense enfrontar-nos a cap tipus de 

competència, i sabent que ser els pioners en termes empresarials acostuma a ser sinònim 

d’èxit 
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Nosaltres, ens decantem de forma clara per la idea de l’oferta, és a dir, una empresa de galetes 

premium no ha arrelat encara a España pel simple fet que ningú s’ha atrevit encara a fer el salt 

a distribuir la seva marca a nivell estatal. 

Per tant creiem que és realment necessari ampliar la distribució de l’empresa al mercat 

espanyol ja que el producte que s’ofereix pot tenir un extens grau d’acceptació en territori 

estatal, sempre que no apareguin els temuts boicots a productes catalans que cada cert temps 

es produeixen. 

El punt en el que l’empresa juga amb avantatge, des del nostre punt de vista, és en el fet de 

poder ser els pioners en realitzar una distribució d’aquest tipus d’article per tot Espanya, això 

suposaria  ser els primers en intentar explotar el sector de les galetes premium a nivell estatal, 

amb l’avantatge de que, si finalment resultés que com hem predit el problema no era de 

demanda sinó d’oferta, els beneficis previstos podrien ser molt grans. 

En conclusió, Galetes Camprodon ofereix un producte amb molta demanda a Catalunya però 

que no acapara tantes vendes en territori espanyol, decidir-se a intentar assaltar el mercat 

espanyol, una fet factible amb les capacitat de producció que ofereix la nova fàbrica, podria 

suposar el impuls definitiu que l’empresa necessita per esdevenir una de les marques puntals 

en el seu sector. 

 

Publicitat 

Podem definir publicitat com aquella activitat comunicativa encarada a una millora de la 

comercialització. A dia d’avui l’empresa Birba no destina diners ni cap tipus de recurs a 

difondre la imatge de l’empresa mitjançant la publicitat.  

Sinó es fa publicitat és pel cost que representa i perquè a Catalunya, que és on es concentren 

el 95% de les vendes, l’única competència directa és Trias, tot i que també considerem 

competència totes aquelles empreses que es dediquin a la producció de galetes. A Catalunya al 

existir només una empresa de galetes premium com és Trias no ens és interessant gastar-nos 

diners en publicitat ja que veiem més interessant invertir en nova maquinaria o potenciant el 

packaging. 

Però si volem expansionar-nos arribant a tota Espanya ens haurem de fer conèixer. En aquest 

moment l’empresa està en contacte amb els diferents representants de cada comunitat 

autònoma. El moment d’expansió s’iniciarà tan bon punt la fàbrica  funcioni al 100%, llavors és 

possible que en algun moment de l’expansió es decideixi fer publicitat.  

Creiem que l’estratègia publicitària en la que ens basarem serà la de Proposta Única de Venda. 

És un mètode en que l’objectiu és distingir un producte donant-li una determinada qualitat no 

necessàriament intrínseca al producte, per exemple si volem publicitar els Cubanitos podem 

traslladar al client la sensació de relax d’estar a Cuba prenent el sol i a la vegada menjant uns 

cubanitos.  
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Abans d’estudiar qualsevol campanya publicitària hem de dir que per aconseguir que la imatge 

de l’empresa acabi arribant al client, a part de fer un bon anunci amb un missatge que quedi 

en el subconscient de la gent, és necessari invertir una gran quantitat de diners que ara 

l’empresa no disposa.  

Per arribar al mercat espanyol a l’empresa li interessaria publicitar-se a TV1, Telecinco, Cuatro, 

la Sexta i Antena 3. Les tarifes de Telecinco i Antena 3 són semblants ja que disposen d’un 

share molt semblant, TVE disposa d’uns preus lleugerament inferiors degut al fet que és 

pública i una gran part del seu pressupost esta basat en les subvencions. 

Si la campanya publicitària es dugués a terme a l’empresa li interessaria la franja horària del 

matí perquè gran part dels nostres compradors de galetes són la tercera edat. Havíem pensat 

també la possibilitat d’agafar part de la franja del migdia. El resultat va ser negatiu ja que els 

preus s’incrementen moltíssim respecte la franja del matí, el motiu és que al migdia la televisió 

no només és mirada per la tercera edat sinó que també per un públic juvenil i adolescent, un 

públic molt més ben valorat per les empreses. 

 
LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELECINCO LA SEXTA 

7:00 

650 € 
1.100 € 

- - - 

- 

7:30 

525 € 
700 € 

500 € 

8:00 

8:30 

9:00 
800 € 400 € 

9:30 300 € 

800 € 

10:00 

700 € 

350 € 
650 € 

1.000 € 

230 € 
10:30 

11:00 

540 € 
11:30 

1.000 € 12:00 

1.800 € 
2.000 € 

12:30 

4.500 € 13:00 
2.400 € 2.400 € 

1.900 € 13:30 

14:00 
6.000 € 

3.000 € 
13.100 € 

5.500 € 

14:30 
3.800 € 

6.500 € 

3.450 € 

15:00 
8.100 € 8.900 € 5.620 € 

15:30 3.200 € 

6.500 € 16:00 
8.000 € 3.000 € 

4.100 € 
7.000 € 

5.700 € 
16:30 

17:00 
5.200 € 2.000 € 

4.000 € 3.500 € 17:30 

18:00 4.300 € 1.400 € 3.800 € 
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18:30 

6.500 € 
19:00 

4.800 € 3.500 € 19:30 

20:00 
7.200 € 

4.460 € 20:30 
2.300 € 

12.500 € 6.500 € 16.000 € 

21:00 
13.000 € 

14.500 € 8.000 € 
18.000 € 

21:30 

de 2.400 € 
a 3.400 € 

de 15.000 € 
a 19.800 € 

15.000 € 6.410 € 

22:00 

13.900 € 
de 15.000 € 
a 30.000 € 

de 19.500 € 
a 35.000 € 

de 7.750 € 
a 10.000 € 

22:30 

23:00 

23:30 

13.500 € 
00:00 

de 1.800 € 
a 4.500 € 

de 1.600 € 
a 2.700 € 

00:30 

500 € 

2.450 € 

1.500 € 

5.500 € 

2.190 € 

01:00 
750 € 880 € 

1.700 € 01:30 

02:00 

300 € 150 € 
500 € 

02:30 
- - 

03:00 335 € - 

 

Creiem també que és important publicitar-se tant en la premsa nacional, com en revistes de 

sectors relacionats amb la nostra empresa, fins a programes de radio i Internet, per tal 

d’arribar a tot el públic desitjat. 
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Conclusions 

La marca Birba es troba en l’actualitat en una complicada situació, l’empresa es troba en el 

inici d’un ambiciós projecte d’expansió que s’ha topat amb una crisi econòmica de grans 

dimensions, això ha comportat a que l’empresa hagi finalitzat recentment la construcció d’una 

gran fàbrica amb una maquinària d’última generació, però la gran despesa duta a terme per tal 

de construir-la ha portat a l’empresa a una situació d’excessiu endeutament no desitjada. 

Aquest treball estava pensat per tal d’ajudar a corregir les dificultats econòmiques que portava 

l’empresa des de que es va emprendre el projecte d’expansió, però sobretot, per trobar les 

idees que permetrien a l’empresa treure un benefici de la crisi econòmica per la que 

actualment passa el país. Podem afirmar per tant, un cop realitzat el treball, que creiem que 

hem trobat algunes interessants polítiques que l’empresa podria dur a terme en aquests 

temps de crisi: 

 Com ja hem remarcat en el treball la idea de diversificar esdevé encara més important 

en un context de crisi econòmica, degut a que el risc de fallida de les empreses 

compradores augmenta. Per aquest motiu creiem que l’empresa hauria de diversificar 

al màxim les seves vendes. Cal recordar que les vendes no s’han vist afectades. 

 És necessària una reforma de l’estructura organitzativa si finalment s’acaba duent a 

terme l’expansió de l’empresa amb els termes en els quals està prevista, hem pogut 

veure que l’organigrama actual de l’empresa requereix de la incorporació d’algunes 

noves places amb la finalitat de garantir un millor funcionament de tots els 

departaments. Assumir un projecte d’inversió amb la construcció d’una nova fàbrica 

requereix està disposat a fer una despesa extra amb el personal, i aquesta encara no 

s’ha produït. 

 Per tal d’intentar aconseguir nous clients, creiem que és una bona idea treure al 

mercat una sèrie de nous productes. Sabem que és una inversió cara que en temps de 

crisi esdevé més complicada però creiem que val la pena prendre aquest risc i que la 

idea acabarà pagant dividends en un futur pròxim. 

 Amb la construcció de la nova fàbrica l’empresa hauria d’intentar aprofitar al màxim 

les economies d’escala que aquesta brinda per tal d’aconseguir un major rendiment 

dels recursos, i al cap hi ha la fi, que és del que realment es tracta, de minimitzar els 

costos per poder aconseguir uns majors beneficis. 

 La sortida al mercat de més marques blanques que portessin el producte de l’empresa, 

ens permetrien facturar la producció que actualment la nova fàbrica podria assolir 

però que, sota la marca Birba, no vendria per manca de clients. Amb grans 

distribuïdors nacionals disposades a vendre el nostre producte, la demanda acabaria 

finalment absorbint tota l’oferta. 

 Creiem que Birba porta actualment una distribució adequada pel que fa al mètode de 

representació, l’única cosa que canviaríem seria el nombre de representants per  tal 

d’expandir-se més ràpidament i amb major garanties cap el mercat espanyol. 

 La publicitat és un sector clau en el creixement de l’empresa però actualment Birba no 

disposa de la liquiditat necessària per tal de dur a terme una campanya publicitària 

amb garanties d’arribar al públic. En un futur creiem que seria molt raonable 

replantejar la idea de la publicitat. 
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