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La innovació és un element clau
per a la supervivència de les em-
preses. Molts acadèmics han teo-
ritzat sobre aquest procés en les
empreses. L’italià Claudio De Mas-
sis és una autoritat quan a l’hora de
partlar d’innovació a l’empresa
familiar. És autor de més de 70 ar-
ticles de recerca i de 6 llibres, a més
de ser editor de múltiples llibres i
autor de múltiples capítols de lli-
bre. És coautor del llibre Family Bu-
siness Studies: An Annotated Bi-
bliography, una referència en el
camp de la recerca en empresa fa-
miliar. De Massis ha passat una set-
mana a la UdG, on ha participat en
el Màster d’Emprenedoria i Des-
envolupament Empresarial, i ha
impartit classes formatives per a
doctorands de la UdG i seminaris
de recerca per a professors de la
UdG. La visita també ha repre-
sentat l’inici formal de la col·labo-
ració entre el Centre for Family Bu-
siness de la Lancaster University
Business School i la Càtedra Cam-
bra de l’Empresa Familiar de la
Universitat de Girona.

És més difícil definir, promou-
re i posar en pràctica un procés
innovador en una empresa fa-
miliar que en altres empreses?

Jo no diria que és més difícil. És
simplement diferent perquè en
una família les decisions empre-
sarials es fan d'una manera diferent
i per tant les pràctiques que cal
adoptar per gestionar amb èxit la
innovació difereixen de les pràcti-
ques tradicionals que s'adopta-
rien en una empresa no familiar. La
participació de la família en el ne-
goci afecta de manera significati-
va la manera com la gent i les or-
ganitzacions es comporten. L'a-
plicació a les empreses familiars les
millors pràctiques tradicionals de
gestió de la innovació que es sug-
gereixen per a altres tipus d'orga-
nitzacions és un dels errors més co-
muns que els assessors o gestors de
la innovació tendeixen a fer.

Les empreses familiars tenen
objectius a llarg termini, com ara
el manteniment del control de
l'empresa en la família o incre-
mentar el prestigi i la reputació de
la família. Com afecten aquests
objectius en els processos d'in-
novació?

En termes generals, aquests ob-
jectius no econòmics de les em-

preses familiars, afecten significa-
tivament els processos d'innovació.
Els resultats de la meva investiga-
ció duts a terme en les empreses fa-
miliars en diferents països –entre
ells Espanya, Regne Unit, Itàlia, Su-
ïssa, EUA, Xina i Xile– mostren
clarament que els objectius no
econòmics centrats en la família ju-
guen un paper important en la for-
mació seus processos d'innovació.
Per exemple, en un estudi que
vam dur a terme sobre una mos-
tra de 1.540 empreses manufac-
tureres espanyoles, les empreses
familiars es diferencien de les no
familiars en la forma d’adquirir tec-

nologia externa.
Quin impacte té un relleu ge-

neracional en una empresa fa-
miliar en termes d'innovació?
Les generacions més joves ten-
deixen a estimular els canvis?

Les generacions més joves es ca-
racteritzen per una propensió na-
tural per innovar: parlen múltiples
llengues, utilitzen les xarxes socials
i s’enfoquen cap al futur per raons
demogràfiques. El que normal-
ment observo en les meves inter-
accions amb les empreses familiars
és una espècie de tensió entre
l'actitud conservadora de la vella
generació i la propensió a la in-
novació de la nova. Les dues ge-
neracions tenen un paper impor-
tant en el negoci familiar i han de
coexistir d'una manera positiva. Un
estudi que vaig dur a terme en 76
grups d'interès interns de 19 em-
preses familiars a Itàlia, publicat en
una de les principals revistes en el
camp de la iniciativa empresarial,
mostra que el procés de successió,
quan l'empresa està en la immi-
nència d'una successió intrafami-
liars, ofereix una oportunitat úni-
ca per innovar i renovar el negoci
familiar. Així successió actua com

un catalitzador per al canvi i la in-
novació.

Un dels seus camps d’investi-
gació és el que anomena «Inno-
vation trough tradition» (inno-
vació a través de la tradició). De
què es tracta?

«Innovació a través de la tradi-
ció» és el nom que donem a una
nova estratègia d'innovació de
producte que consisteix en l'a-
profitament dels coneixements
del passat per desenvolupar noves
funcionalitats de productes i sig-
nificats. Als gestors de la innovació
normalment se'ls recomana mirar
cap al futur, donar pas a la novetat
per descartar el vell. No obstant,
una investigació que vaig dur a ter-
me amb altres col·legues (Federi-
co Frattini, Josip Kotlar, Antonio
Messeni-Petruzzelli i Mike Wright)
suggereix que aquesta visió pot li-
mitar significativament el poten-
cial d'innovació d'una empresa i
que, en canvi, tenir més en comp-
te la dimensió temporal repre-
senta una aproximació promete-
dora per a estudis d'innovació. A
més, gràcies a la relació duradora
i íntima amb la tradició de l'em-
presa i del seu territori, les em-

preses familiars són capaces de
crear i capturar valor a partir del co-
neixement passat. Ho demostren
sis exemples de casos d'innovadors
i de llarga durada empreses fami-
liars (Aboca, Apreamare Beretta,
Lavazza, Sangalli, Vibram) que ro-
manen fermament ancorades a
la tradició alhora que són extre-
madament innovadores. La com-
binació d'aquestes idees amb la in-
vestigació prèvia d’innovació, con-
ceptualitzen una nova estratègia
d'innovació de productes anome-
nada innovació a través de la tra-
dició (ITT), que identifica les seves
capacitats subjacents, és a dir, la se-
lecció i reinterpretació de conei-
xement passat. Els gerents de les
empreses no familiars poden
aprendre d'aquestes empreses fa-
miliars d’èxit en lloc de rebutjar la
tradició.

Moltes empreses familiars es
troben amb almenys dues gene-
racions involucrades en el ne-
goci d'una manera o altra, el que
condueix a una barreja d'idees i
valors. És això un avantatge per a
promoure la innovació?

Crec que això es converteix en
un avantatge si l'empresa familiar
es gestiona de la manera correcta.
Per contra, és un desavantatge si no
es concedeix l'ajust apropiat entre
el govern de la família i gestió de la
innovació. La meva investigació
demostra que la coexistència de
múltiples generacions pot tenir
efectes positius en la innovació,
però és important posar en marxa
alguns mecanismes adequats que
permetin una cooperació virtuo-
sa i permetre gestionar o almenys
mitigar els possibles conflictes in-
tergeneracionals o tensions.

Durant la teva estada a Girona
has pogut conèixer experiències
d’empreses familiars gironines
o catalnes?

L'única interacció que vaig te-
nir amb les empreses familiars a
Girona es refereix a la meva rela-
ció personal amb les empreses
familiars de la indústria hotelera i
turística. M’ha donat l'oportunitat
d'observar com aquí les influències
de la participació de la família en
l'activitat empresarial són fortes i
clares. Però espero fer aviat un
treball de recerca a les empreses fa-
miliars a Catalunya gràcies a la
col·laboració contínua amb la Cà-
tedra de l'Empresa Familiar de la
Universitat de Girona. Tinc la in-
tenció de tornar a visitar Girona l’a-
ny vinent per fer una estada d'in-
vestigació.
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Alfredo De Massis
Catedràtic d’Emprenedoria i Empresa Familiar a Lancaster University Business School. AlfredoDeMassis és una autoritat en l’anàlisi de la
innovació en les empreses familiars. Dirigeix el Centre d’Empresa Familiar d’una de les escoles de negocismés prestigioses del RegneUnit i acaba de passar
una setmana aGirona gràcies a una beca Santander/UdGper afavorir la internacionalització dels estudis oficials demàster i lamobilitat de professors.

«La successió en una empresa familiar pot
actuar com a catalitzador de la innovació»

ANIOL RESCLOSA

«La coexistència de

múltiples generacions pot

ser positiva si s’estableixen

mecanismesde cooperació»

«Aplicar a les empreses

familiars elsmodels degestió

de la innovació d’altres tipus

d’organització ésunerror comú»


