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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DE L’ESTUDI

Per tots és coneguda la importància del sector tèxtil a la comarca del Maresme. Al Maresme
existeix un clúster tèxtil, confecció i moda. En concret, al Maresme existeix un clúster del tèxtil,
confecció i moda especialitzat bàsicament en la fabricació de teixits i articles de vestuari en
punt, essent el principal centre d’aquesta activitat a nivell català i espanyol.

La gestió de l’empresa tèxtil ha estat tradicionalment poc professionalitzada. Davant d’un
entorn competitiu com l’actual i de la situació concreta del sector tèxtil al Maresme, les
empreses requereixen gestors (directors generals, directors d’àrea i comandaments
intermedis) altament qualificats per afrontar amb garanties d’èxit els reptes que planteja la
nova economia (globalització, competència en costos deslocalitzada, canvis en els hàbits de
compra i consum). Ara, més que mai, es requereixen coneixements específics per part dels
gestors de l’empresa tèxtil per reorientar les seves activitats i fer‐les més competitives
mitjançant la formació d’alta especialització i qualitat.

En aquest marc d’acció s’ha desenvolupat el present estudi. El seu títol, “Estudi de necessitats
formatives de directius i comandaments intermedis d’empreses tèxtils del Maresme”, il∙lustra el
principal objectiu de l’estudi: analitzar, definir i delimitar les principals necessitats de formació
dels equips directius i comandaments intermedis (gestors tèxtils) d’empreses tèxtils del
Maresme, així com establir les prioritats formatives i definir una metodologia docent per cobrir
les necessitats detectades.
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OBJECTIUS

Els objectius específics que planteja aquest estudi són els següents:
•

Conèixer l’estat actual dels nivells formatius i de les accions formatives
empreses fins al moment pels gestors tèxtils per a conèixer amb exactitud quin
tipus de metodologies i temàtiques s’han fomentat.

•

Identificar, analitzar i definir les necessitats formatives que han de permetre als
gestors tèxtils fer les seves empreses més competitives.

•

Definir les prioritats formatives en base a la seva urgència, mancances
detectades, demandes pròpies dels gestors.

•

Definir la millor metodologia docent per a cobrir les necessitats detectades.
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2. METODOLOGIA UTILITZADA PER A LA REALITZACIÓ DE L’ESTUDI

La metodologia que s’ha fet servir per portar a terme aquest estudi s’esquematitza a
continuació.

I. Anàlisi inicial

Definició dels objectius de l’estudi
Realització d’entrevistes qualitatives a agents
dels sector tèxtil

Benchmarking i consulta d’altres fonts
d’informació

IV. Resultats

III. Entrevistes a
centres formatius

II. Entrevistes a gestors d’empreses
tèxtils

Disseny i validació del guió d’entrevista aplicat
als gestors d’empreses tèxtils

Selecció d’una mostra d’empreses tèxtils del
Maresme

Treball de Camp I: Realització d’entrevistes a
gestors d’empreses (DG o CI *) tèxtils del
Maresme

Explotació estadística de les dades de les
entrevistes. Detecció de necessitats formatives

Selecció dels centres formatius a entrevistar
en funció de les necessitats formatives
detectades

Treball de Camp II: Realització d’entrevistes a
centres de formació
Sistematització de tota la informació
Realització de l’informe final de resultats i
conclusions
(*) DG: Director General; CI: Comandament Intermedi
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En aquest apartat, es descriu la metodologia que s’ha fet servir per a la realització de l’estudi,
en concret s’expliquen les fases següents d’acord a l’esquema anterior:

I.

Anàlisi inicial.

II.

Entrevistes a gestors d’empreses tèxtils.

III.

Entrevistes qualitatives a centres formatius.
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2.1. Anàlisi inicial
Aquest estudi s’inicia amb la realització d’una sèrie d’entrevistes qualitatives a agents de
promoció i formació relacionats amb el sector tèxtil. Això amb l’objectiu de poder preparar i
portar a terme el treball de camp, consistent en entrevistar a gestors d’empreses tèxtils i a
centres formatius, de manera eficaç i eficient.

Concretament, es van realitzar les entrevistes qualitatives amb els agents següents:
•

Secretari general d’ASEGEMA, Raül Cristòfol, associació d’empresaris de gènere de punt
de Mataró i comarca. Aquesta entrevista ens va orientar sobre la tipologia d’empreses
tèxtils ubicades al Maresme i sobre les principals necessitats expressades per les empreses
tèxtils a l’associació en relació a la formació.

•

Coordinadora del Vallès Oriental – Maresme de l’IDFO (UGT), Gemma Giménez,
encarregada de gestionar el Pla de Formació sectorial del tèxtil a Catalunya. L’IDFO és
l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació, és una fundació creada per
la UGT de Catalunya. Aquesta entrevista es va realitzar amb l’objectiu de conèixer les
principals especialitats formatives demandades pels treballadors d’empreses tèxtils.
Tanmateix, es va evidenciar que el col∙lectiu al que va adreçada la formació de l’IDFO no és
el mateix que el d’aquest estudi, és a dir, el perfil d’alumnes d’IDFO són treballadors i no
pas directors generals i/o comandaments intermedis d’empreses tèxtils.

•

Responsable de Màrqueting i Comunicació de CETEMMSA (centre tecnològic), Mero
Aymà, que ens va facilitar contacte amb empreses de referència al sector tèxtil del
Maresme per poder definir el llistat d’empreses tèxtils a entrevistar dins del marc d’aquest
estudi.

•

Responsable de Formació de CETEMMSA (centre tecnològic), Sílvia Pont, que va
proporcionar exemples de models d’entrevista de detecció de necessitats formatives així
com contactes (directors generals i comandaments intermedis) de diferents empreses
tèxtils. D’altra banda, també va proposar centres de formació i formadors de reconegut
prestigi per poder entrevistar un cop detectada la demanda formativa.
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També es va realitzar benchmarking d’altres estudis de necessitats formatives similars al
tèxtil i a altres sectors d’activitat. Aquesta tècnica va ser bàsica per dissenyar el guió
d’entrevista dirigida als gestors, directius i comandaments intermedis, d’empreses tèxtils del
Maresme.
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2.2. Entrevistes a gestors d’empreses tèxtils
Per extreure la informació sobre les necessitats formatives dels gestors tèxtils es va realitzar un
treball de camp consistent en realitzar entrevistes presencials i individuals mitjançant un
qüestionari o guió de l’entrevista.

Es decideix dissenyar un guió o qüestionari per portar a terme l’entrevista ja que aquesta eina
ens permet obtenir de manera sistemàtica i ordenada la informació del grup estudiat sobre les
variables objecte de l’estudi. Tanmateix, les respostes a les preguntes poden ser després
classificades i analitzades.

Un cop dissenyada l’entrevista es va seleccionar la mostra d’empreses i de gestors tèxtils a
entrevistar i es van realitzar les entrevistes.

Finalment, i per acabar aquesta fase de l’estudi, es va realitzar l’explotació de les dades
obtingudes a les entrevistes.

2.2.1. Disseny del guió de l’entrevista

En primer terme, es va realitzar el disseny del guió d’entrevista dirigida a directors generals i
comandaments intermedis d’empreses tèxtils del Maresme amb l’objectiu de detectar les
principals necessitats formatives d’aquest col∙lectiu objecte de l’estudi.

El guió d’entrevista elaborat es presenta i s’explica a continuació.
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A. DADES DE L’EMPRESA I PERSONALS. Aquest apartat ens permet identificar a l’empresa i al
gestor tèxtil (director general o comandament intermedi) entrevistat.

EMPRESA
NOM TREBALLADOR
EDAT
Direcció general

CÀRREC

Comandament intermedi
Dept.:

ACTIVITAT DE L’EMPRESA
EXPERIÈNCIA A L’EMPRESA
N. PERSONES AL SEU CÀRREC

B. FORMACIÓ ACADÈMICA O CURRICULAR. En aquest apartat s’indica el nivell d’estudis i el
grau de coneixement d’idiomes dels entrevistats.

NIVELL D’ESTUDIS
Doctorat

Estudis secundaris

Llicenciatura/Enginyeria superior

Formació professional

Diplomatura/Enginyeria tècnica

Estudis primaris

Especificar titulació

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

IDIOMES
Anglès

Nivell:

Alemany

Nivell:

Francès

Nivell :

Altres

Nivell:
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C. FORMACIÓ CONTINUADA. Aquest apartat permet conèixer les accions formatives
empreses pels gestors tèxtils en els últims anys i definir, davant la possibilitat de realitzar
formació, el format, la duració i l’horari preferit pels entrevistats, entre d’altres.

Està realitzant o ha realitzat alguna formació en els dos darrers anys?

SÍ

NO

EN CAS QUE AFIRMATIU, ...
Quin tipus de formació?
Nom, tipus (postgrau, curs, màster, seminari, etc.) i descripció si cal
Universitària

No universitària

Subvencionada

Privada

Altres

Presencial

Semi ‐ presencial

A distància/On Line

Dintre de l’horari laboral

Fora de l’horari laboral

Horari :
Per quin motiu va realitzar la formació?

EN CAS QUE NEGATIU, ...
Per quin motiu no ha realitzat formació?

DAVANT LA POSSIBILITAT DE REALITZAR FORMACIÓ
Prefereix formació ...
Presencial

Semi ‐ presencial

A distància/On Line

Què li agrada més o creu més útil com a format de formació?
Curs

Curs intensiu

Seminari

Postgrau

Màster

Escoles de negocis

Quant temps podria dedicar a la setmana a fer formació?

Quin horari prefereix?
Matí

Tarda

Tarda ‐ Nit

Està disposat a fer formació de pagament?

Cap de setmana
SÍ

Altres
NO
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D. IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS. En aquest apartat s’inclouen les preguntes destinades a
identificar les necessitats formatives dels gestors d’empreses tèxtils del Maresme
entrevistats. En aquest sentit, s’han identificat a priori diferents àrees de coneixement
amb diferents temàtiques formatives que es consideren d’interès pels directors i
comandaments intermedis d’empreses tèxtils. Tanmateix, en funció de les principals
activitats o core business de l’empresa tèxtil i dels seus punts febles o oportunitats de
millora s’han afegit àrees de coneixement/temàtiques més concretes.

Quines són les principals activitats de l’empresa?
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
Quins creu que són els punts febles o les oportunitats de millora de l’empresa?
1. .
2. .
3. .
4. .
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IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES
ÀREES DE CONEIXEMENT

1

SITUACIÓ ACTUAL (A)
2
3
4
5

1

IMPORTÀNCIA (B)
2
3
4
5

FORMAT I TEMÀTICA

Habilitats directives i lideratge
•

Direcció d’equips

•

Motivació i Lideratge

•

Anàlisi i resolució de problemes

•

Organització i gestió del temps

Gestió Econòmica/Comptable/Financera
•

Gestió Comptable

•

Gestió Financera

•

Compres

•

Altres

Gestió Empresarial
•

Administració i direcció d’empreses

•

Direcció de projectes

•

Gestió de la innovació

• Altres
A: 1‐Coneixement nul o molt baix Æ 5‐ Coneixement molt alt; B: 1‐Importància molt baixa Æ 5‐ Importància molt alta; C: SÍ/NO

PRIORITAT

URGÈNCIA (C)
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IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES
ÀREES DE CONEIXEMENT

1

SITUACIÓ ACTUAL (A)
2
3
4
5

1

IMPORTÀNCIA (B)
2
3
4

5

FORMAT I TEMÀTICA

Marketing/Vendes/Comunicació
•

Marketing

•

Gestió Comercial

•

Comunicació empresarial

•

Altres

RRHH/Relacions laborals
•

Direcció de RRHH

•

Relacions laborals

•

Selecció de personal

•

Altres

Fiscalitat
•

Impostos

•

Projectes R+D

•

Normativa fiscal

•

Altres

A: 1‐Coneixement nul o molt baix Æ 5‐ Coneixement molt alt; B: 1‐Importància molt baixa Æ 5‐ Importància molt alta; C: SÍ/NO

PRIORITAT

URGÈNCIA (C)
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IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES
ÀREES DE CONEIXEMENT

1

SITUACIÓ ACTUAL (A)
2
3
4
5

1

IMPORTÀNCIA (B)
2
3
4

5

FORMAT I TEMÀTICA

Gestió de qualitat/medi ambient
•

Gestió de qualitat ISO 9001

•

Gestió de mediambiental ISO 14001

•

Auditories Internes

•

Gestió Integral

Prevenció de riscos laborals
•

Prevenció de Riscos laborals

•

Plans d’emergència

•

Auditories de Sistemes de RRLL

Sistemes d’informació
•

Paquet ofimàtica

•

Bases de dades

•

Gestió del coneixement

•

Xarxes

• Internet
A: 1‐Coneixement nul o molt baix Æ 5‐ Coneixement molt alt; B: 1‐Importància molt baixa Æ 5‐ Importància molt alta; C: SÍ/NO

PRIORITAT

URGÈNCIA (C)
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IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES
ÀREES DE CONEIXEMENT

SITUACIÓ ACTUAL (A)
1
2
3
4
5

1

IMPORTÀNCIA (B)
2
3
4

5

FORMAT I TEMÀTICA

Idiomes
•

Anglès

•

Francès

•

Alemany

•

Italià

•

Altres

A: 1‐Coneixement nul o molt baix Æ 5‐ Coneixement molt alt; B: 1‐Importància molt baixa Æ 5‐ Importància molt alta; C: SÍ/NO

PRIORITAT

URGÈNCIA (C)
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Com acabem de comprovar, al guió d’entrevista dissenyat, s’han inclòs una sèrie d’àrees de
coneixement que incorporen diferents temàtiques formatives, considerades d’interès per a
directius i comandaments intermedis d’empreses tèxtils. A continuació, es descriuen les
diferents àrees de coneixement que s’han tingut en compte en el guió d’entrevista elaborat.

HABILITATS DIRECTIVES I LIDERATGE. Àrea de coneixement fomentada en desenvolupar o
millorar les habilitats que esdevenen claus d’èxit en la gestió i la direcció d’equips a les
organitzacions, i conèixer les tècniques i metodologies més estratègiques de comunicació,
lideratge, negociació o treball en equip. Les temàtiques considerades dintre d’aquesta àrea
han estat:
•

Direcció d’equips

•

Motivació i lideratge

•

Anàlisi i resolució de problemes

•

Organització i gestió del temps

GESTIÓ ECONÒMICA/COMPTABLE/FINANCERA. Desenvolupar els coneixements i habilitats
necessàries per l’adequada direcció i gestió del l’àrea comptable, financera i
d’administració de l’empresa. Tanmateix, aquesta àrea de coneixement se centra en la
gestió eficient de les compres i els proveïdors en funció de les necessitats de l’organització.
Per tant, les temàtiques considerades dintre d’aquesta àrea són:
•

Gestió comptable

•

Gestió financera

•

Compres

GESTIÓ EMPRESARIAL. Àrea de coneixement orientada a adquirir una visió àmplia del món
empresarial i a definir una política d’innovació a l’empresa per aconseguir un
posicionament competitiu en el mercat. Aquesta àrea també incideix en la direcció de
projectes. Les àrees temàtiques considerades han estat:
•

Administració i direcció d’empreses

•

Direcció de projectes

•

Gestió de la innovació
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MARKETING/VENDES/COMUNICACIÓ. Àrea de coneixement que inclou formació en tècniques,
models i eines necessàries per a la gestió i la direcció del departament de marketing, la
gestió de la cartera de clients de l’empresa i la comunicació i promoció de l’empresa i dels
seus productes i serveis. En concret, les temàtiques considerades són:
•

Marketing

•

Gestió Comercial

•

Comunicació empresarial

RRHH/RELACIONS LABORALS. Àrea de coneixement que inclou les temàtiques següents:
•

Direcció de RRHH

•

Relacions laborals

•

Selecció de personal

FISCALITAT. Aquesta àrea de coneixement incorpora les temàtiques:
•

Impostos

•

Projectes R+D, en concret pel que fa als incentius fiscals associats
a la realització de projectes d’R+D o Innovació Tecnològica

•

Normativa fiscal

GESTIÓ DE QUALITAT/MEDI AMBIENT. Àrea de coneixement que inclou temàtiques específiques
sobre sistemes de gestió de qualitat segons la norma ISO 9001, sistemes de gestió
mediambiental segons la norma ISO 14001, sobre auditories de sistemes de gestió i sobre
gestió integral de qualitat, mediambiental i prevenció de riscos laborals.
•

Gestió de qualitat ISO 9001

•

Gestió mediambiental ISO 14001

•

Auditories Internes

•

Gestió integral
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Coneixements en prevenció de riscos laboral, tenint en
compte les temàtiques següents:
•

Prevenció de riscos laborals

•

Plans d’emergència

•

Auditories de sistemes de RRLL

SISTEMES D’INFORMACIÓ. Coneixements en sistemes d’informació, en concret, en les
temàtiques següents:
•

Paquet ofimàtica

•

Bases de dades

•

Gestió del coneixement

•

Xarxes

•

Internet

IDIOMES. Coneixements d’idiomes, en concret:
•

Anglès

•

Francès

•

Alemany

•

Italià

•

Altres
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2.2.2. Selecció de la mostra d’empreses tèxtils del Maresme a entrevistar

Un cop dissenyat el guió d’entrevista, el següent pas dintre d’aquesta fase de l’estudi
consisteix en seleccionar una mostra representativa d’empreses tèxtils de la comarca del
Maresme per entrevistar. Es van seleccionar 21 empreses tèxtils de referència al Maresme
per tal d’identificar i obtenir informació de valor sobre les necessitats formatives dels seus
gestors tèxtils.

21

2.2.3. Treball de Camp I: entrevistes a gestors d’empreses tèxtils del Maresme

De cadascuna de les empreses tèxtils seleccionades per participar a l’estudi s’ha entrevistat
almenys a un directiu/gerent o comandament intermedi. De manera que, finalment, es va
entrevistar a un total de 32 gestors tèxtils d’empreses del Maresme.

El treball de camp va consistir en realitzar entrevistes presencials i individualitzades a cadascun
dels gestors tèxtils, la duració mitjana de cada entrevista és d’una hora. Cal destacar la
dificultat que ha comportat aquesta etapa de l’estudi, ja que en aquests moments de crisi
econòmica alguns dels gestors tèxtils contactats no eren partidaris de realitzar l’entrevista.

Per portar a terme les entrevistes es va seguir el guió/qüestionari d’entrevista presentat a
l’apartat 2.2.1. Les entrevistes es van realitzar a les instal∙lacions de l’empresa.
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2.3. Entrevistes a centres de formació
Un cop realitzades les entrevistes als gestors d’empreses tèxtils i després d’analitzar quines
són les principals necessitats formatives detectades (resultats exposats a l’apartat 3 de
l’informe) , es seleccionen centres de formació d’alta especialització i/o escoles de negocis per
entrevistar amb l’objectiu de veure l’encaix de la demanda i l’oferta.

2.3.1. Selecció dels centres formatius a entrevistar

Un cop realitzat un primer anàlisi de les necessitats formatives detectades al col∙lectiu de
gestors d’empreses tèxtils del Maresme, cal seleccionar centres de formació de reconegut
prestigi que encaixin amb la demanda detectada amb l’objectiu d’entrevistar‐los i poder
conèixer la formació que ofereixen.

La selecció d’aquests centres de formació va anar d’acord a les necessitats formatives
detectades a les entrevistes dels gestors tèxtils del Maresme, com veurem a l’apartat 3 de
l’informe. Els centres formatius seleccionats s’inclouen a la taula següent.

Centres de formació entrevistats
ESADE Business School

Escola de negocis de referència, està considerada una de les
10 millors escoles de negocis d’Europa. Imparteix formació
dirigida a directius.

EADA.

Escuela

de

Alta Centre de desenvolupament directiu independent que

Dirección y Administración

ofereix formació per a perfils directius.

British American Institute

Escola d’idiomes de Mataró. Entre la formació d’anglès que
ofereix hi ha formació per adults i serveis de formació per
empreses.
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2.3.2. Treball de Camp II: entrevistes a centres de formació

Per realitzar el treball de camp consistent, com s’ha comentat, en entrevistes qualitatives a
centres de formació es va dissenyar un guió d’entrevista que s’inclou a continuació.

A. DADES DEL CENTRE. Aquest primer apartat del guió d’entrevista ens serveix per identificar
al centre de formació i a una persona de contacte dintre del mateix.

A. DADES DEL CENTRE
CENTRE FORMATIU
PERSONA DE CONTACTE
ADREÇA

TELÈFON

B. NECESSITATS FORMATIVES DETECTADES A L’ESTUDI. En aquest apartat es recull l’opinió
del centre de formació entrevistat sobre les principals necessitats formatives detectades a
les entrevistes als gestors tèxtils.

B. NECESSITATS FORMATIVES DETECTADES A L’ESTUDI
(Veure documentació adjunta)
•

.

•

.

•

.

•

.
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C. OFERTA FORMATIVA DEL CENTRE. TEMÀTIQUES I ÀREES DE CONEIXEMENT EN RELACIÓ A
LES NECESSITATS DETECTADES. En aquest apartat es recull la oferta formativa del centre
que encaixa amb les necessitats de formació detectades als directius i comandaments
intermedis d’empreses tèxtils del Maresme.

C. OFERTA FORMATIVA DEL CENTRE. TEMÀTIQUES/ÀREES DE CONEIXEMENT EN
RELACIÓ A LES NECESSITATS DETECTADES

•

.

•

.

•

.

•

.

D. CONTINGUTS DOCENTS. PROGRAMA. Es demana específicament al centre el programa i
continguts de la seva oferta formativa que encaixa amb les necessitats detectades.

D. CONTINGUTS DOCENTS. PROGRAMA
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E. METODOLOGIA DOCENT. En aquest apartat s’inclou la informació referent a la
metodologia docent utilitzada pel centre per impartir la formació que encaixa amb les
necessitats detectades.
E. METODOLOGIA DOCENT
Presencial
Curs

Semi ‐ presencial
Curs intensiu

Seminari

A distància/On Line
Postgrau

Màster

Altres

Duració (núm. d’hores)

Temporalització

Horari

Preu

Un cop decidits els centres de formació a entrevistar i dissenyat el guió d’entrevista es
programen i realitzen les entrevistes.
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3.

ANÀLISI DE LES DADES DE LES ENTREVISTES REALITZADES ALS GESTORS
TÈXTILS

En aquest apartat s’analitzen les dades obtingudes a les entrevistes realitzades als directors i
comandaments intermedis d’empreses tèxtils del Maresme.

3.1. Perfil d’empreses entrevistades
Per començar, construirem el perfil de les empreses tèxtils de la comarca del Maresme
entrevistades. Es va entrevistar a una mostra de 21 empreses tèxtils.

3.1.1. Activitat o segment de negoci

La gràfica següent mostra la classificació de les empreses entrevistades segons l’activitat que
desenvolupen dintre del sector tèxtil.
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A continuació, es realitza una classificació de les empreses entrevistades tenint en compte els
segments de negoci especificats a l’informe de diagnosi i prospectiva del clúster tèxtil,
confecció i moda al Maresme elaborat per la Generalitat de Catalunya.

Empreses amb marca pròpia

Resta d'empreses tèxtils entrevistades

El perfil d’empreses tèxtils entrevistades a l’estudi presenta una massa crítica considerable en
totes les fases del procés productiu tèxtil excepte la filatura. La filatura no és una activitat
característica del clúster tèxtil del Maresme.
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3.1.2. Població

La major part de les empreses tèxtils del Maresme se situen a la capital de la comarca, Mataró,
i a la seva àrea d’influència directa, Argentona i Cabrera de Mar. Per tant, com podem veure a
la gràfica i a la taula anteriors el gruix de les entrevistes s’ha realitzat en aquesta zona. En
concret, més de la meitat de les empreses tèxtils entrevistades a l’estudi se situen a Mataró i
més del 75 % estan ubicades entre Mataró i la seva àrea d’influència (Argentona i Cabrera de
Mar).
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3.1.3. Número de personal en plantilla

S’han fet entrevistes a empreses tèxtils del Maresme de tots els segments de grandària.
D’aquesta manera, es disposa d’informació en relació a les necessitats de formació dels
gestors tèxtils amb un major nivell de representativitat, és a dir, a l’estudi trobem
representades des de les empreses més petites del Maresme a les més grans.
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Si classifiquem les empreses d’acord a la seva grandària en dos grups, menys de 50
treballadors i més de 50 treballadors, s’obtenen els resultats representats a la gràfica següent.
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3.2. Perfil dels gestors tèxtils entrevistats
Un cop construït el perfil de les empreses tèxtils entrevistades, s’estudiarà el perfil dels
entrevistats bàsicament pel que fa a edat, anys d’experiència a l’empresa i sexe.

En aquest estudi s’han entrevistat un total de 32 gestors d’empreses tèxtils del Maresme,
concretament, 15 directors generals i 17 comandaments intermedis, tal i com es representa a
la taula següent.

A continuació, s’analitzarà separadament el perfil dels directors generals i comandaments
intermedis entrevistats dintre d’aquest estudi.
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3.2.1. Perfil dels Directors Generals (DG)

El 40% dels directors generals entrevistats tenen una edat compresa en el segment que va dels
40 a 49 anys. A continuació, cal destacar que el 33% dels directors generals entrevistats tenen
més de 60 anys.
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Com s’observa a la gràfica anterior, la major part dels directors generals entrevistats tenen
més de 20 anys d’experiència a l’empresa tèxtil.

El 87 % dels directors generals entrevistats són homes davant el 13 % que són dones.
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3.2.2. Perfil dels Comandaments Intermedis (CI)

A la vista dels resultats de la gràfica anterior, més d’una tercera part dels comandaments
intermedis entrevistats són responsables del departament d’Administració i finances, en segon
lloc el 29% dels comandaments intermedis entrevistats dirigeixen les operacions (bàsicament
el departament de producció) de l’empresa i la resta són caps d’altres departament de
l’empresa o adjunts a direcció.
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D’acord a la gràfica anterior cal destacar que gairebé el 60 % dels comandaments intermedis
entrevistats estan en el grup d’etat que va dels 40 als 49 anys. Per contra, cap dels
comandament intermedis entrevistats té més de 60 anys.

Aproximadament la meitat dels comandaments intermedis entrevistats tenen menys de 10
anys d’experiència a l’empresa.
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El 65% dels comandaments intermedis entrevistats són homes i el 35 % restant són dones. Per
tant, podem dir que existeix una certa tendència: el percentatge de dones que ocupen un lloc
de comandament intermedi augmenta respecte a les que ocupen un lloc de direcció general,
és a dir, a mesura que disminueix el nivell jeràrquic del lloc de treball ocupat disminueix el
percentatge d’homes que l’ocupen i augmenta el de dones.
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3.3. Nivell d’estudis dels gestors tèxtils entrevistats

El nivell d’estudis dels gestors tèxtils entrevistats a l’estudi, en relació a la seva titulació
acadèmica, queda establert de la següent manera: el 34 % afirmen que disposen d’una
llicenciatura o d’una enginyeria superior, el 25 % compten amb una diplomatura o una
enginyeria tècnica. D’altra banda, el 22% ha assolit estudis secundaris, el 13% formació
professional i 6% estudis primaris.
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Si comparem el nivell d’estudis dels directors generals i dels comandaments intermedis
entrevistats, tenim les dades que es representen a la gràfica següent.

A la vista dels resultats podem afirmar que, a la mostra seleccionada, els comandaments
intermedis presenten un nivell d’estudis superior al dels directors generals. En concret, el 41%
dels comandaments intermedis entrevistats compten amb una Llicenciatura o Enginyeria
superior i cap d’ells té únicament estudis primaris.
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3.3.1. Titulacions dels entrevistats

Titulació tècnica

Titulació empresa

Altres

En primer lloc se situen les titulacions de tipus tècnic, ja que el 38% dels entrevistats amb
titulació universitària disposa d’una enginyeria industrial o enginyeria tècnica tèxtil. En segon
lloc se situen les titulacions relaciones amb economia, empresa i dret (33%).
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3.3.2. Nivell de coneixement d’idiomes

Tenint en compte els resultats representats a la gràfica anterior, cal destacar que el 50% del
gestors tèxtils entrevistats tenen coneixements de dos idiomes, a part del català i del castellà.

Gairebé la meitat dels entrevistats tenen coneixements d’anglès (47%) i un 40% tenen
coneixements de francès.
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La gràfica anterior evidencia que únicament el 26% dels gestors tèxtils entrevistats que tenen
coneixements d’anglès tenen un nivell alt d’aquesta llengua.
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3.4. Formació continuada dels gestors tèxtils entrevistats
Un aspecte important a tenir en compte és la identificació i l’anàlisi de les accions formatives
portades a terme darrerament pels gestors tèxtils entrevistats. Cosa que ens permet conèixer
la metodologia i les temàtiques formatives seleccionades fins ara pels directius i
comandaments intermedis de les empreses tèxtils del Maresme.

Tal i com es mostra a la gràfica següent, més de dos terceres parts dels gestors tèxtils
entrevistats estan realitzant o han realitzat algun tipus de formació continuada en els dos
últims anys.
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A la vista dels resultats, es pot afirmar que els comandaments intermedis entrevistats han
realitzat més formació continuada que els directors generals en els dos últims anys.

D’altra banda, com s’especifica a la gràfica següent, els gestors tèxtils entrevistats que no han
realitzat formació continuada en els dos últims anys afirmen, majoritàriament, que és per
manca de temps.
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3.4.1. Metodologia de la formació realitzada

Fonamentalment, la metodologia docent de la formació realitzada pels gestors tèxtils en els
darrers anys és presencial. Cap dels gestors tèxtils entrevistats ha realitzat formació a distància
i únicament en el 4% dels casos s’ha realitzat formació continuada de forma semi‐presencial.
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3.4.2. Horari de la formació realitzada

Els resultats de l’estudi reflecteixen que no hi ha diferència significativa entre els entrevistats
que han realitzat la formació continuada dintre de l’horari i els que l’han fet fora, tal i com
s’observa a la gràfica anterior.
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Segons les dades de l’estudi realitzat, l’horari escollit majoritàriament per realitzar la formació
fora de l’horari laboral és l’horari de tarda ‐ nit. Per contra, quan la formació es realitza dintre
de l’horari laboral, es porta a terme principalment en un format intensiu de tot el dia i, en
segon lloc, al matí.

3.4.3. Format de la formació realitzada

Les dades obtingudes a partir de les entrevistes realitzades evidencien que el format de
formació continuada predominant fins ara és el curs.
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3.4.4. Temàtica de la formació realitzada

La temàtica predominant en la formació continuada realitzada pels gestors tèxtils és l’anglès. A
continuació, destaquen temàtiques relacionades amb la gestió empresarial, com ara formació
en el nou pla general comptable i el postgrau de gestió empresarial.
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3.5. Formació preferida pels gestors tèxtils entrevistats
3.5.1. Metodologia de la formació preferida

La metodologia de formació preferida pels directors generals i comandaments intermedis
entrevistats és majoritàriament la presencial, tal i com s’evidencia a la gràfica anterior. Els
gestors tèxtils entrevistats destaquen que la formació presencial és més eficaç, enriquidora i
permet la interacció contínua amb el docent.
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3.5.2. Horari de la formació preferida

Com es mostra a la gràfica anterior, l’horari de la formació preferit majoritàriament pels
entrevistats és l’horari de tarda ‐ nit, tot i que hi ha altres segments que també tenen una
representació important, com ara l’horari de matí, el de tarda i l’intensiu de tot dia.
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3.5.3. Format de la formació preferida

Cal destacar que els formats de formació llargs, com ara els màsters o postgraus, no estan
entre les preferències dels entrevistats. Els gestors tèxtils entrevistats es decanten
majoritàriament per formats de formació intensiu, cursos intensius, o seminaris.
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3.5.4. Formació de pagament

Únicament el 16% dels directors generals i comandaments intermedis entrevistats no estan
disposat a pagar per realitzar formació.
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3.6. Necessitats formatives detectades a les entrevistes
Abans de realitzar l’anàlisi sobre les necessitats formatives detectades a les entrevistes, es
presenta una taula en la que s’especifiquen les diferents àrees de coneixement i temàtiques
que s’han tingut en compte a l’estudi. Aquestes àrees de coneixement estaven definides
inicialment al guió d’entrevista dissenyada per entrevistar als gestors tèxtils (vegeu apartat
2.2.1), però fruit de les entrevistes realitzades als gestors tèxtils s’ha afegit alguna àrea de
coneixement i/o temàtica addicional.

Una àrea de coneixement agrupa diferents temàtiques formatives similars. Per exemple un
àrea formativa són els idiomes que engloba diferents temàtiques com ara l’anglès, francès,
alemany, etc.

Àrees de coneixements i temàtiques considerades a l’estudi

ÀREES DE CONEIXEMENT

TEMÀTIQUES

Habilitats directives i

‐

Direcció d’equips

lideratge

‐

Motivació i lideratge

‐

Anàlisi i resolució de problemes

‐

Organització i gestió del temps

Gestió comptable i

‐

Gestió Comptable

financera

‐

Gestió Financera

Operacions

‐

Compres

‐

Aprovisionaments (*)

‐

Millorar processos productius (*)

‐

Logística (*)

‐

Comerç Internacional (*)

‐

Gestió i control de la producció subcontractada (*)

‐

Negociació amb proveïdors (*)

Internacionalització

(*) Temàtica formativa proposada pels gestors tèxtils entrevistats.
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ÀREES DE CONEIXEMENT
Gestió empresarial

TEMÀTIQUES
‐

Administració i direcció d’empreses

‐

Direcció de projectes

‐

Gestió de la innovació

‐

Join venture/aliances (*)

‐

Drets i protecció de l’empresari (*)

‐

Com orientar‐se cap a altres sectors (*)

Marketing, vendes i

‐

Marketing

comunicació

‐

Gestió comercial

‐

Comunicació empresarial

‐

Retail (*)

‐

Branding (*)

‐

e‐comerç (*)

‐

Direcció de RRHH

‐

Relacions laborals

‐

Selecció de personal

‐

Impostos

‐

Projectes R+D

‐

Normativa fiscal

Gestió de qualitat/Medi

‐

Gestió de qualitat ISO 9001

ambient

‐

Gestió mediambiental ISO 14001

‐

Auditories internes

‐

Gestió integral

Prevenció de Riscos

‐

Prevenció de riscos laborals

Laborals

‐

Plans d’emergència

‐

Auditories de sistemes de RRLL

RRHH/Relacions laborals

Fiscalitat

(*) Temàtica formativa proposada pels gestors tèxtils entrevistats.
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ÀREES DE CONEIXEMENT
Sistemes d’Informació

Idiomes

Tècnic tèxtil

TEMÀTIQUES
‐

Paquet ofimàtica

‐

Bases de dades

‐

Gestió del coneixement

‐

Xarxes

‐

Internet

‐

Anglès

‐

Francès

‐

Xinès

‐

Vigilància Tecnològica de nous teixits de gènere de
punt (*)

‐

Estampació (*)

‐

Software disseny (per al personal de disseny) (*)

‐

Gènere de punt tèxtil . Teixiduria (per al personal de
producció) (*)

‐

Tints i acabats (per al personal de producció) (*)

(*) Temàtica formativa proposada pels gestors tèxtils entrevistats.
A la gràfica següent és representa el percentatge de gestors tèxtils entrevistats que han
expressat necessitats formatives en les diferents àrees de coneixement relacionades a la taula
anterior.

55

Estudi de necessitats formatives de directius i comandaments intermedis d’empreses tèxtils
del Maresme
56

Els resultats de la gràfica anterior evidencien que les 5 àrees de coneixement on existeixen
més necessitats formatives són les següents:
•

Marketing/Vendes/Comunicació

•

Habilitats directives i lideratge

•

Idiomes

•

Gestió empresarial

•

Internacionalització

Per contra, es pot concloure de manera general que existeixen una sèrie d’àrees de
coneixement a on actualment no hi ha necessitats de formació per part dels directius i
comandaments intermedis d’empreses tèxtils del Maresme. En concret, Recursos humans i
relacions laborals, Gestió de qualitat i medi ambient, Fiscalitat i Prevenció de riscos laborals.
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3.6.1. Anàlisi de les diferents àrees de coneixement

A continuació, s’analitzen els resultats de les diferents àrees de coneixement, així com quines
han estat les temàtiques més importants en cadascuna d’elles.

MARKETING/VENDES/COMUNICACIÓ

A l’àrea de coneixement de Marketing/Vendes/Comunicació les temàtiques més importants
són el Marketing i la Gestió comercial, tot i que destaca a continuació el Retail, és a dir, la
formació relacionada amb el punt de venda o botiga pròpia, i el Branding, la gestió de la
marca, com a necessitats formatives per a les empreses que tenen marca i botiga o que tenen
intenció d’obrir aquest nou canal de distribució.

Temàtica formativa proposada pels gestors tèxtils entrevistats.

58

HABILITATS DIRECTIVES I LIDERATGE

Aquesta àrea de coneixement es situa de manera global en segon lloc, en concret un 56% dels
entrevistats han expressat necessitats formatives relacionades amb Habilitats directives i el
lideratge. Les diferents temàtiques així com la importància relativa dintre del grup es
representen a la taula següent.

Arrel dels resultats cal destacar que la temàtica d’anàlisi i resolució de problemes presenta una
importància lleugerament superior a la resta, segurament motivat per la situació que passa el
sector tèxtil i per la crisi econòmica actual. En tot cas, totes les temàtiques incloses dintre
d’aquesta àrea de coneixement estan molt relacionades i lligades entre sí.
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IDIOMES

A l’àrea de coneixement d’Idiomes destaca com a principal temàtica l’Anglès, tal i com es pot
comprovar a la gràfica que es mostra a continuació.

Temàtica formativa proposada pels gestors tèxtils entrevistats.
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GESTIÓ EMPRESARIAL

Temàtica formativa proposada pels gestors tèxtils entrevistats.
A la gràfica anterior es representa la importància relativa de les diferents temàtiques
considerades a l’àrea de coneixement de Gestió empresarial. Els resultats obtinguts mostren
que la Gestió de la innovació i la Direcció de projectes són les dues temàtiques més
importants. Tanmateix, cal destacar que determinats gestors tèxtils entrevistats han proposat
temàtiques formatives relacionades amb aquesta àrea, en concret, Join venture/aliances,
Drets i protecció de l’empresari i Com orientar‐se cap a altres sectors.
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INTERNACIONALITZACIÓ

Aquesta àrea de coneixement s’ha creat a partir de les respostes dels gestors tèxtils
entrevistats. Fonamentalment, les persones entrevistades tenen necessitats formatives en
relació al comerç internacional, tant per comprar productes, ja que actualment són moltes les
empreses tèxtils que han externalitzat la producció a tercers països, com per vendre els seus
productes en nous mercats internacionals.

Temàtica formativa proposada pels gestors tèxtils entrevistats.
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SISTEMES D’INFORMACIÓ

La temàtica majoritària o més important dintre de l’àrea de coneixement de Sistemes
d’Informació és la formació en el paquet d’ofimàtica, que inclou Word, Excel i Power Point.
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OPERACIONS

Aquesta àrea de coneixement s’ha creat per agrupar la temàtica de compres, inclosa
inicialment a dintre de l’àrea de gestió econòmica/comptable/financera, amb altres
temàtiques proposades pels directius i comandaments intermedis entrevistats, com
aprovisionaments, millora dels processos productius i logística.

Temàtica formativa proposada pels gestors tèxtils entrevistats.
Els resultats mostren que la temàtica formativa més important dintre de l’àrea de
coneixement d’Operacions és la de Compres, tot i així és important dir que la resta de les
temàtiques incloses són temàtiques proposades pels gestors entrevistats.
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GESTIÓ COMPTABLE I FINANCERA

D’acord als resultats de la gràfica anterior la gestió financera és la temàtica formativa més
important d’aquesta àrea de coneixement.
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TÈCNIC TÈXTIL

Aquesta àrea de coneixement s’ha creat arrel de la demanda dels gestors tèxtils entrevistats
sobre diferents temàtiques tècniques tèxtils. A la gràfica següent es representen les diferents
temàtiques i la seva importància relativa dintre de l’àrea de coneixement.

Temàtica formativa proposada pels gestors tèxtils entrevistats.
És necessari destacar que els gestors tèxtils entrevistats han expressat necessitats formatives
dintre d’aquesta àrea, en determinats casos, per al personal del departament de disseny i/o
producció, no per a ells mateixos. En concret en els casos que es representen a la gràfica amb
(P).

RRHH/RELACIONS LABORALS

Únicament 3 de les persones entrevistades presenten necessitats formatives en aquest àmbit ,
dues d’elles són comandaments intermedis responsables del departament de RRHH de
l’empresa i l’altre és comandament intermedi responsable del departament d’administració.
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GESTIÓ QUALITAT/MEDI AMBIENT

Només el 9% dels gestors tèxtils entrevistats tenen necessitats formatives dintre d’aquesta
àrea de coneixement, de manera que no es considera d’interès per al col∙lectiu de directors
generals i comandaments intermedis d’empreses tèxtils del Maresme.

FISCALITAT

Un 9% dels entrevistats presenten necessitats formatives dintre de l’àmbit de la fiscalitat, en
concret es tracta de tres comandaments intermedis responsables del departament
d’Administració, per tant no es considera una necessitat formativa d’interès per al col∙lectiu
dels gestors tèxtils.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Finalment, l’àrea de coneixement de Prevenció de riscos laborals tampoc es considera
d’interès formatiu pels directors generals i comandaments intermedis d’empreses tèxtils del
Maresme. Gran part de les empreses tèxtils entrevistades han expressat que tenen aquest
servei externalitzat i únicament un 6% de les persones entrevistades expressen necessitats
formatives dintre d’aquesta àrea de coneixement.
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3.6.2. Resum principals necessitats formatives detectades

MARKETING/VENDES/
COMUNICACIO

HABILITATS DIRECTIVES I
LIDERATGE

IDIOMES

GESTIÓ
EMPRESARIAL

INTERNACIONALITZACIÓ

SISTEMES
D’INFORMACIÓ

OPERACIONS

GESTIÓ
COMPTABLE/FINANCERA
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A la gràfica anterior es representa la importància de les diferents temàtiques formatives sobre
el total d’entrevistats, és a dir, es representa el percentatge de gestors entrevistats que han
expressat necessitats formatives en les temàtiques de les principals àrees de coneixement.

En primer lloc, destaquen necessitats formatives relacionades amb l’àrea de coneixement de
Marketing, vendes i comunicació i, en segon lloc, amb l’àrea d’Habilitats directives i lideratge.

Per contra, si analitzem la importància de les temàtiques, destaca en primer lloc l’Anglès i en
segon lloc el Comerç internacional. A continuació, i en tercer lloc, se situen dues temàtiques
que són Gestió de la innovació i Direcció de projectes.
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3.6.3. Anàlisi de les principals necessitats formatives en funció de determinades variables

En aquest apartat s’analitzen les necessitats formatives obtingudes a partir de les entrevistes
realitzades als directius i comandaments intermedis d’empreses tèxtils del Maresme en funció
de determinades variables. Concretament:
‐

En funció del número de treballadors de l’empresa: empreses amb més o menys de 50
treballadors.

‐

En funció de l’activitat de l’empresa, en concret s’ha fet l’anàlisi per: marquistes amb
botiga pròpia, marquistes sense botiga pròpia i acabats, tints i estampadors.

‐

En funció de si el gestor tèxtil és un director general o un comandament intermedi.

Les dues gràfiques que es representen a continuació, fan referència a les necessitats
formatives segons àrees de coneixement en funció del nombre de treballadors de l’empresa:
comparació entre empreses de menys de 50 treballadors i empreses de més de 50
treballadors.

70

Com es pot observar en ambdós casos la primera àrea de coneixement escollida és marketing,
vendes i comunicació, independentment del nombre de treballadors que tingui l’empresa.

La segona àrea de coneixement escollida per aquelles empreses de més de 50 treballadors és
internacionalització, mentre que a les empreses de menys de 50 treballadors ocupa la sisena
posició. Això és degut a que les empreses més grans mostren un major interès pel comerç
internacional que les empreses més petites, que centren el seu negoci en el mercat nacional i
en molts casos no subcontracten la producció a tercers països, cosa que sí passa amb les grans.
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A continuació es presenten tres gràfiques en les qual es comparen les necessitats formatives
en funció de si l’empresa és marquista amb botiga pròpia, marquista sense botiga pròpia o
empreses d’acabats, tints o estampació.
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Com es pot observar la necessitat de formació més important per a les empreses marquistes i
amb botiga pròpia es marketing, vendes i comunicació, donat el tipus de negoci i
fonamentalment en temàtiques com el retail (gestió de la botiga o punt de venda) i el branding
(gestió de la marca).

En el cas de les empreses d’acabats, tints i estampats, també l’àrea de coneixement de
marketing, vendes i comunicació és la més important, ja que aquesta tipologia d’empreses
tèxtils s’han vist obligades a buscar negoci mentre que temps enrere no tenien necessitat de
buscar clients, i és per aquest fet que estan interessats en realitzar formació en aquest àmbit.

Les empreses més interessades en internacionalització son aquelles amb marca i botiga pròpia,
aquestes empreses ja estan obertes al comerç final nacional, per tant tenen un major interès
en formació d’internacionalització.
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Per finalitzar, es presenten dues gràfiques on es representen les necessitats formatives en
funció de si el gestor tèxtil entrevistat és un director general o un comandament intermedi.
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En el cas del comandaments intermedis l’àrea de coneixement que han escollit en primer lloc
es la gestió empresarial, mentre que els directors generals has escollit formació en marketing,
vendes i comunicació, escollida en segona posició pels comandaments intermedis. Aquest fet
pot ser degut a que els directors generals tenen més adquirits els coneixements de gestió
empresarial que els càrrecs intermedis, per tant estan interessats en prioritzar altre tipus de
formació.

En un segon lloc pels directors generals, trobem àrea de coneixement d’habilitats directives i
lideratge, mentre que en els càrrecs intermedis ocupa un tercer lloc. Aquest fet es deu a que
els directors generals, degut al càrrec que ocupen, tenen una major necessitat de rebre
formació en habilitats directives i lideratge que els comandaments intermedis, que tot i ocupar
càrrecs alts dins de l’organigrama, no han assolit el càrrec de director general, per tant els hi
pot resultar més interessant prioritzar un altre tipus de formació, sense oblidar l’àrea
formativa d’habilitats directives i lideratge.
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4.

ANÀLISI QUALITATIU DE LES ENTREVISTES ALS CENTRES DE FORMACIÓ

S’ha fet un anàlisi de les entrevistes qualitatives realitzades als tres centres de formació
entrevistat. A la taula següents s’exposen les opinions dels tres centres sobre les principals
necessitats formatives dels gestors tèxtils detectades a l’estudi.

Opinió dels centres de formació sobre les principals necessitats formatives detectades a
l’estudi
ESADE Business School

A continuació, s’exposen una sèrie de reflexions generals d’acord
a les necessitats formatives detectades a les entrevistes als
gestors tèxtils i a l’experiència d’ESADE:

•

La formació en marketing estratègic és positiva per empreses
tèxtils, ja que és part de l’estratègia general d’una empresa.

•

La formació en retail és interessant actualment però
específica per a empreses tèxtils amb botiga pròpia, la resta
d’empreses prioritzen un altre tipus de formació que els hi
pot resultar més adient.

•

Operacions

incloent

formació

sobre

cadena

de

subministrament o “Supply Chain Management”, és una àrea
de coneixement interessant, ja que influeix a totes les
activitats de l’empresa.
•

Gestió del canvi, és una temàtica que està d’actualitat, ja que
anticipar‐se i gestionar el canvi pot esdevenir un factor d’èxit
per a l’empresa, i actualment s’està vivint una època de canvi
constant.

•

Actualment la formació en recursos humans no es sol∙licita,
encara que els recursos humans és un dels inputs més
importants de les empreses.
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EADA. Escuela de Alta EADA té actualment gran demanda d’habilitats directives per al
Dirección

y perfil de directius i caps de departament, cosa que fa que hagin

Administración

reforçat el coneixement d’aquesta àrea formativa en els seus
màsters i postgraus.

Pel que fa a formació en marketing i vendes l’escola ofereix un
ventall ampli de programes per a directius.

En relació al comerç internacional, EADA no ofereix formació en
aquesta àrea, únicament dintre d’algun postgrau o màster, per
tant s’hauria de dissenyar a mida.
British

American Per la seva experiència, el perfil de directiu demana un format de

Institute (Mataró)

classe d’anglès particular. En la majoria dels casos els directius
prefereixen que els docents es desplacin a les instal∙lacions de
l’empresa per impartir la formació.

De manera general, el nivell d’anglès que es demana actualment
a un perfil directiu és ja l’equivalent al Certificate in Advanced
English.
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A la taula següent, s’indiquen les característiques de la formació proposada pels diferents
centres de formació adequada al perfil de directors generals i comandaments intermedis
d’empreses tèxtils del Maresme i a les necessitats detectades a l’estudi.

Metodologia de formació proposada pels centres de formació
ESADE Business School

ESADE permet adaptar o personalitzar al màxim els continguts
dels seus programes formatius.

D’acord a les necessitats detectades a les entrevistes, ESADE
planteja el programa “competint des d’un clúster empresarial”
dirigit a directors i propietaris de les empreses que pertanyin al
clúster tèxtil del Maresme. La metodologia docent d’aquest
programa és:

•

Metodologia. Formació Presencial.

•

Format. Curs intensiu de 3 o 5 dies.

•

Duració. 3 dies (24 hores) o 5 dies (40 hores).

•

Temporalització. 8 hores cada dia durant 3 o 5 dies. Els dies
poden ser consecutius o amb una periodicitat setmanal.

•

Horari. Intensiu 8 hores dia amb descans per dinar.

•

Continguts. 3 o 5 mòduls formatius, de temàtiques que van
des de la innovació empresarial, marketing i retail, direcció
estratègica o lideratge de persones.

•

Preu. De 2.000 a 3.000 € per persona en funció si es tracta de
3 o 5 mòduls formatius, respectivament.
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EADA. Escuela de Alta EADA recomana per aquest perfil i d’acord a les necessitats
Dirección
Administración

y detectades realitzar el programa de desenvolupament directiu
que es composa de 4 mòduls, dos d’ells troncals: “direcció
d’equips de treball” i “gestió del temps i eficàcia personal”. Els
altres dos mòduls són optatius si es trien en funció de les
habilitats del participant.

•

Metodologia. Formació Presencial.

•

Format. Es realitza en jornades intensives de 1,5 o 2 dies a les
instal∙lacions de l’escola a Collbató per assegurar la
concentració dels participants i l’aprofitament de la formació.

•

Duració. 176 hores mínim .

•

Temporalització. L’alumne es marca la temporalització
sempre d’acord a les dates establertes per l’escola.

•

Preu . 9.200 € per persona els 4 mòduls amb dietes i pernocta
inclosa.
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British

American Els cursos d’anglès per a directius es dissenyen en funció del nivell

Institute (Mataró)

inicial d’anglès i dels objectius o necessitats concretes de
l’alumne, però de manera general es pot dir que:

•

Metodologia. Es recomana en tots els casos una metodologia
presencial.

•

Format. Normalment és un format de curs o curs intensiu.

•

Duració. De 1 a 3 anys.

•

Temporalització. Mínim 2 h/setmana. En cas de ser 3
h/setmana es recomana dividir‐ho en dues sessions de 1,5
hores cadascuna.

•

Horari. Buscar un horari en el que el directiu es comprometi a
assistir regularment.

•

Continguts. Adaptats a les necessitats del directiu (p.ex. saber
comunicar‐se oralment, redactar mails, entendre una
conversa telefònica, etc.). És molt important la part pràctica.

•

Preu. Aquest centre estableix un preu aproximat de 35€/hora,
que pot variar fonamentalment en funció del desplaçament.
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5.

DEFINICIÓ DE NECESSITATS

5.1. Priorització de les necessitats formatives
Per realitzar la priorització de les necessitats formatives s’ha realitzat la classificació següent:
•

Necessitats formatives programables

•

Necessitats formatives intermèdies

•

Necessitats formatives no programables

Les necessitats formatives programables són les prioritàries, és a dir, les que és necessari
programar per al perfil de directors generals i comandaments intermedis d’empreses tèxtils
del Maresme. Les necessitats formatives intermèdies són aquelles que per diferents factors
no són tan importants i, per tant, s’ha de estudiar si s’han de programar o no. Finalment, les
necessitats formatives no programables són les que no és consideren d’interès actualment
per als gestors tèxtils d’empreses del Maresme.

A la gràfica següent es representen les diferents necessitats formatives detectades a l’estudi
classificades en funció de si són necessitats formatives programables, intermèdies o no
programables.

Estudi de necessitats formatives de directius i comandaments intermedis d’empreses tèxtils del Maresme
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PROGRAMABLES

INTERMÈDIES

NO
PROGRAMABLES

Estudi de necessitats formatives de directius i comandaments intermedis d’empreses tèxtils
del Maresme
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Tal i com es mostra a la gràfica anterior, les àrees de coneixement de Recursos humans i
relacions laborals, Gestió de qualitat i medi ambient, Fiscalitat i Prevenció de riscos laborals
no són programables per al perfil de directors generals i comandaments intermedis
d’empreses tèxtils del Maresme. Fonamentalment es tracta d’àmbits que les empreses tèxtils
tenen externalitzades en assessors, gestors i mútues, o àmbits formatius molt específics d’una
àrea o departament de l’empresa.

Pel que fa a les necessitats formatives intermèdies tenim:
•

Sistemes d’informació. Es tracta d’una àrea de coneixement en la que la principal
temàtica formativa és l’ofimàtica. Les escoles de negocis que imparteixen formació
específica per a directius no programen aquest tipus de formació, tot i així es podria
programar en altres centres formatius o com a formació contínua.

•

Operacions. El fet que aquesta àrea de coneixement no tingui una representació alta
reflecteix que les empreses tèxtils actuals són fonamentalment de serveis i
subcontracten les operacions.

•

Gestió comptable i financera. En el cas concret d’aquesta àrea de coneixement es pot
programar formació però com a formació contínua. La formació d’alta especialització
en aquest àmbit supera les necessitats operatives dels directius del clúster.

•

Tècnic tèxtil. Les necessitats formatives en l’àmbit tècnic tèxtil no són tant importants
actualment perquè les empreses tèxtils tenen subcontractada la producció i actuen
més aviat com a empreses de serveis. Tanmateix, gran part de les necessitats
formatives considerades dintre d’aquesta àrea de coneixement estan orientades a
treballadors del departament de producció i/o disseny i no a perfils directius. Tot i així,
el coneixement tècnic esdevé imprescindible en escenaris on cal innovar per ser
competitiu. Per tant, es podria dir que manca sensibilització sobre la temàtica, més
que no pas que la temàtica no sigui important.
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Finalment , les àrees de coneixement prioritàries o programables són les següents:
•

Marketing, vendes i comunicació. Gran part de les empreses del clúster tèxtil del
Maresme tenen necessitats formatives dintre d’aquesta àrea de coneixement. En
aquest sentit, les empreses tèxtils que es troben al mig de la cadena, com ara els tints i
acabats, estampador, etc., necessiten trobar “eines” per a comercialitzar i vendre els
seus productes. D’altra banda, les necessitats formatives en l’àmbit del Branding i
Retail són molt importants actualment per a les empreses amb marca que tenen
botigues pròpies o volen obrir‐les.

•

Habilitats directives i lideratge. És una necessitat formativa important per gran part
dels gestors tèxtils, ja siguin directors generals o comandament intermedis.

•

Idiomes, en concret anglès. Actualment és una necessitat de formació important per
als directius i comandaments intermedis d’empreses tèxtils del Maresme, donat que
les empreses tenen contactes amb proveïdors i/o clients de diferents països i l’idioma
establert per aquestes comunicacions és l’anglès.

•

Gestió empresarial, en concret la temàtica de direcció de projectes i gestió de la
innovació. En aquests moments, és necessari fomentar la innovació i la cooperació
entre empreses.

•

Internacionalització, fonamentalment pel que fa a comerç internacional. La gran
majoria de les empreses tèxtils subcontracten, compren i/o venen els seus productes a
tercers països i aquest fet és relativament nou per moltes empreses, per tant cal
formació en aquest àmbit.
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5.2. Temàtiques i continguts formatius seleccionats. Competències
A partir de les necessitats formatives identificades com a prioritàries o programables, a
continuació, es proposen les temàtiques formatives adequades per al perfil de directors
generals i comandaments intermedis d’empreses tèxtils del Maresme:

•

Desenvolupament directiu, entès com la formació en l’àrea de coneixement
d’habilitats directives i lideratge, i en les temàtiques de gestió de la innovació i
direcció i gestió de projectes (relacionades amb la gestió empresarial).

•

Marketing i retail.

•

Comerç internacional.

•

Anglès.

Els continguts i les competències de cada temàtica es detallen a continuació.

85

DESENVOLUPAMENT DIRECTIU

Aquesta temàtica formativa seleccionada consta de tres mòduls principals dividits en diferents
apartats.

I.

Habilitats directives

L’objectiu d’aquest primer mòdul es facilitar els coneixements i les eines més adients per
desenvolupar determinades habilitats que permetin mantenir relacions profitoses i
enriquidores i millorar la comunicació interpersonal a l’entorn professional tèxtil, tant vertical
com horitzontalment. En aquest mòdul també es pretén proporcionar els coneixements i les
eines per millorar l’efectivitat d’un equip de treball.

1. Direcció d’equips.
2. Comunicació.
3. Coaching.
4. Control i gestió de conflictes.
5. Tècniques de delegació.
6. Gestió eficaç del temps.
7. Lideratge de persones i equips.
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II.

Gestió de la innovació

Aquest segon mòdul pretén oferir un aprenentatge de les diferents metodologies de la
innovació aplicades al sector tèxtil, sigui aquesta tecnològica, organitzativa o d’orientació
estratègica al client.

1. La innovació com a estratègia empresarial.
2. Gestió de la innovació i la tecnologia en l’empresa.
3. Creativitat.
4. Gestió de projectes.
5. Desenvolupar les habilitats necessàries per a liderar projectes d’innovació que ofereixen
avantatges competitius.

III.

Direcció i gestió de projectes

Aquest tercer mòdul facilita les tècniques i eines necessàries per dirigir projectes de forma
efectiva, amb èmfasi en la gestió de l’equip humà del projecte. Anàlisi dels mètodes i tècniques
a aplicar per a garantir resultats de forma eficient, pràctica i satisfactòria. Potenciar els
coneixements i habilitats en totes les àrees del cicle de vida del projecte.

1. Fonaments de la direcció de projectes. Project management.
2. La definició del projecte. Objectius.
3. Planificació i control del projecte.
4. Direcció i lideratge del projecte.
5. Incorporació de les expectatives del client al projecte
6. La gestió del cicle de vida del projecte.
7. Organització de l’empresa al treball per projectes.
8. Anàlisi i avaluació de projectes.
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COMPETÈNCIES DESENVOLUPAMENT DIRECTIU
Mòdul d’Habilitats directives
•

Desenvolupar coneixements sobre direcció d’equips.

•

Capacitat de dirigir i liderar equips en temps de crisi.

•

Habilitat per augmentar la motivació, el desenvolupament, el compromís i la
satisfacció de les persones que integren la seva empresa o el seu departament/àrea.

•

Capacitat de comunicar de manera clara i eficaç. Desenvolupar les habilitats de
comunicació més adequades a cada context.

•

Adquirir o millorar les competències per gestionar conflictes.

•

Desenvolupar el potencial de lideratge del directiu o comandament intermedi.

•

Capacitat per potenciar les habilitats personals del seu equip de treball.

Mòdul de Gestió de la innovació
•

Disposició al canvi.

•

Adquirir coneixements per desenvolupar una cultura innovadora, oberta en xarxa.

•

Capacitat per desenvolupar els diferents tipus d’innovació que poden portar‐se a
terme a l’empresa.

•

Habilitat per alinear l’estratègia empresarial amb l’estratègia d’innovació.

•

Capacitat per desenvolupar una sistemàtica de gestió de la innovació.

Mòdul de direcció i gestió de projectes
•

Millor adaptació als canvis.

•

Capacitat d’organitzar i adequar l’estructura a la gestió empresarial per projectes.

•

Adquirir els coneixements per millorar l’eficàcia i productivitat dels projectes.

•

Capacitat de comunicació a l’equip del projecte.

•

Capacitat d’aprendre i aplicar diferents metodologies de treball per dirigir projectes
de forma eficient i satisfactòria.
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MARKETING I RETAIL

En aquesta temàtica formativa diferenciem dos mòduls que són: marketing estratègic i
branding and retail (gestió de la marca i del punt de venda o botiga, respectivament).

I.

Marketing estratègic

En aquest primer mòdul es busca conèixer les necessitats actuals i futures dels nostres clients,
localitzar nous nínxols de mercat i identificar segments de mercat potencials i dissenyar un pla
d’actuació que aconsegueixi els objectius buscats. En aquest context, les empreses en funció
dels seus recursos i capacitats hauran de formular les corresponents estratègies de marketing
que els permetin adaptar‐se a l’entorn i adquirir un avantatge competitiu.

1. Estratègies de marketing.
2. Estratègies de producte i preu.
3. Estratègies sobre canals de distribució.
4. Estratègies de comercialització.

II.

Branding and retail

Aquest mòdul és interessant per aquelles empreses que tenen marca o botiga pròpia o dins de
la seva estratègia es contempla tenir‐les properament, dintre del clúster tèxtil del Maresme
aquetes empreses tenen un pes específic important.

1. Identitat, imatge i posicionament de marca.
2. Brand Management orientada la pime tèxtil.
3. Models antics i actuals de botigues.
4. Les botigues segmentades.
5. El canvi de perfil del comprador i les seves conseqüències en el comerç.
6. El cicle de vida dels formats comercials.
7. El diagnòstic comercial.
8. El mètode per a la creació de fórmules comercials competitives.
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COMPETÈNCIES MARKETING I RETAIL
Mòdul de Marketing estratègic
•

Adquirir coneixements per identificar les necessitats actuals i futures dels clients de
l’empresa tèxtil.

•

Adquirir coneixements per realitzar un estudi de mercat i per buscar nous nínxols de
mercat per als productes tèxtils de l’empresa.

•

Capacitat per desenvolupar un pla de marketing adequat als objectius de l’empresa.

•

Capacitat per comercialitzar els productes de l’empresa tèxtil.

Mòdul de Branding and retail
•

Capacitat per realitzar metodologies de definició de marca a l’empresa.

•

Disposar de coneixements per dotar a la marca de l’empesa de capacitat per atreure i
fidelitzar als clients.

•

Capacitat per desenvolupar estratègies de reconeixement de la marca en nous països.

•

Adquirir els coneixements per decidir si és útil el registre de la marca en el cas d’una
pime tèxtil.

•

Capacitat per a reorientar l’activitat de l’empresa tèxtil cap al retail.

•

Habilitat per crear i gestionar models de negoci en retail innovadors.

•

Adquirir coneixements per gestionar el personal de les botigues.

•

Adquirir coneixements en retail a través d’Internet (e‐comerç).
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COMERÇ INTERNACIONAL

Es defineix comerç internacional com l’intercanvi de bens, productes i serveis entre dos països,
un exportador i un altre importador. L’objectiu d’aquesta temàtica formativa és adquirir els
coneixements i les tècniques de comerç internacional.
1. Comerç exterior.
2. Els incoterms.
3. Mercats, tractats i normatives.
4. L’assegurança en transports internacionals.
5. Dret i comerç internacional.
6. e‐comerç.
7. Instruments financers a l’exportació.
8. Operacions triangulars.
9. Gestió comercial i venda internacional.
10. El contracte internacional.

COMPETÈNCIES COMERÇ INTERNACIONAL
•

Incorporar els coneixements i les tècniques per resoldre diferents problemàtiques en
relació al comerç internacional.

•

Aprendre a treballar en un context internacional.

•

Capacitat per realitzar el càlcul d’escandalls de peces de roba aplicant el cost del
transport internacional.

•

Capacitat per realitzar operacions triangulars amb diferents països.

•

Adquirir coneixements en compra ‐ venda internacional a partir d’experiències o
casos d’èxit d’altres pimes tèxtils.

•

Habilitat per contactar amb distribuïdors tèxtils d’altres països i vendre els productes
de l’empresa en nous països.
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ANGLÈS

No s’adjunten programes d’anglès ja que en aquest cas cada directiu pot presentar una
necessitat o objectiu diferent, per exemple redacció i comprensió de mails, speaking and
listening face to face, etc.

De manera general, la formació en anglès per a directius i comandaments intermedis es
dissenya a mida sempre en funció de la informació següent:
•

Del nivell d’anglès inicial.

•

De les necessitats o objectius específics de la persona.

COMPETÈNCIES D’ANGLÈS
•

Comprensió i redacció d’e‐mails, cartes i diversos escrits.

•

Capacitat per expressar idees amb claredat.

•

Comprensió de converses telefòniques amb clients i/o proveïdors.

•

Capacitat per realitzar networking amb clients i/o proveïdors en esdeveniments
corporatius.

•

Capacitat per participar en reunions de manera activa i presentar propostes.
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5.3. Definició i descripció de la metodologia docent
La metodologia docent proposada per als gestors tèxtils són els programes oberts o els
programes formatius personalitzats que ofereixen les escoles de negocis específics per a
directius. Són programes formatius per a grups reduïts.

L’opció dels programes formatius personalitzats permetrà tenir en compte característiques
específiques del sector tèxtil actual i factors importants expressats pels gestors tèxtils, com per
exemple que la formació que necessiten actualment és formació principalment pràctica que
inclogui l’explicació de casos d’èxits d’altres empreses tèxtils, però no de grans distribuïdores
tèxtils (p.ex. el grup Inditex). Per tant, la metodologia formativa ha d’afavorir les classes
pràctiques, la participació i la discussió de casos reals d’èxit, entre d’altres.

La formació proposada és presencial, ja que encaixa perfectament amb les preferències dels
gestors tèxtils entrevistats i amb la oferta i recomanacions dels centres de formació que hem
visitat. La formació presencial presenta, entre d’altres, els avantatges següents:
•

Major intensitat en la formació.

•

Concentració dels participants.

•

Permet posar en pràctica amb els participants els continguts de la formació.

El format de formació ha de ser de curs intensiu, ja que els formats més llargs com ara màster
o postgrau no encaixen amb les necessitats i la disponibilitat actual dels directius i
comandaments intermedis d’empreses tèxtils. En aquest sentit, es proposen dues possibilitats
d’acord a l’anàlisi dels resultats de l’estudi:
•

Formats intensius de tot el dia o bé de matí o tarda dintre de l’horari laboral.

•

Cursos intensiu en horari tarda – vespre fora de l’horari laboral.
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En relació a l’anglès, la metodologia docent que es proposa és la de classes particulars
personalitzades que es dissenyaran i planificaran en funció tant del nivell d’anglès inicial del
gestor com de l’objectiu buscat amb la formació. La metodologia docent és presencial. La
periodicitat òptima és de dos sessions per setmana. Es fonamental que el gestor tèxtil es
comprometi a assistir amb regularitat.

És important reflectir que molts dels directius entrevistats no faran la formació ells
directament sinó que enviaran a algun responsable de l’empresa, en alguns casos per edat o
per necessitats de l’empresa actuals.

Per concloure podem dir que els esforços han d’anar encaminats a cobrir les necessitats
formatives prioritàries, en aquest cas, el marketing i retail, les habilitats directives, la gestió
de la innovació i la direcció de projectes, el comerç internacional i l’anglès. La formació ha de
fer‐se cada cop més pràctica, fent èmfasi en les competències que es volen adquirir o
desenvolupar.
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Estudi realitzat per:

