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Plantegi’s objectius ambiciosos  
El punt de partida per esdevenir una pime d'èxit 

 

Pimes exemplars, campiones ocultes  
 

No totes les empreses pimes poden convertir-se en líders 
mundials, ni tenen perquè, però si que tenen una 
oportunitat per créixer i desenvolupar-se de forma 
sostinguda aprenent de les estratègies i sistemàtiques 
seguides per les pimes exemplars. 
 
 
Per què hi ha empreses que aconsegueixen ser líders en el 
seu segment de mercat amb productes / serveis 
diferenciats?,  
 
I en canvi, hi ha altres que els seus productes / serveis són 
un més del mercat (obligant-les a lluitar en preu). 
 
Per què hi ha empreses que tot i tenir productes / serveis 
competitius, no aconsegueixen que les seves vendes 
augmentin (ni els seus marges)? i en canvi, hi ha altres que 
aconsegueixen, any a any, créixer de forma sostinguda 
generant beneficis que es reinverteixen per innovar. 
 
Per què hi ha empreses formades per persones amb talent 
que s'impliquen amb l'empresa durant anys? i en canvi, hi ha 
altres que no aconsegueixen retenir el personal de més 
talent. 
 
Aconseguir ser una empresa amb una oferta diferenciada, 
consolidada entre les líders d'un segment de mercat, formada 
per persones capaces i compromeses, no és el resultat d'un 
dia, és el resultat del treball d'anys. 
 
Quan es conversa amb els líders de pimes que ho han 
aconseguit, en la majoria de casos, confessen que l'origen 
del seu èxit va ser que un dia, impulsats per un somni , per 
l'amenaça d'un competidor, per una mala experiència de la 
qual l'empresa va aconseguir refer- ... van decidir deixar de 
banda complexos i barreres mentals, i es van plantejar reptes 
ambiciosos que van servir de desafiament per comprometre 
personalment ia tota l'organització. 
 

I per reptes ambiciosos entenem, objectius difícils, però 
assumibles ... pel que fa a: innovació de productes i / o 
serveis, en la consolidació i desenvolupament de nous 
mercats, o en la contractació de persones amb talent-
sabent, que aquestes es comprometran perquè hi ha una 
història, un relat, un repte estimulant que els permetrà 
desenvolupar-se plenament com a professionals-. 
 
 

PROPOSTA PER SER UNA PIME EXEMPLAR 
   

Trobi el seu pretext, el seu relat i plantegi  
objectius ambiciosos a la seva empresa  

 
Ja sigui per complir un somni empresarial o perquè a curt-
mig termini la supervivència de l'empresa corre perill, o 
perquè l'empresa està perdent quota de mercat .., 
periòdicament, considereu la possibilitat de reptes 
ambiciosos i tindreu la base per esdevenir una pime 
campiona. Li suggerim:  
 
1.  Identifiqui el seu pretext  
2.  Definiu el vostre repte (li servirà per motivar)  
3.  Converteixi aquest repte en una missió, en una relat 

estimulant que emocioni (servirà per involucrar als seus 
equips)  

4.  Reuniu-vos amb els membres de la seva empresa i 
comuniqui el seu repte, emocionant-los. 

 
I un cop consensuat, organitzi sessions de treball que 
defineixin i planifiquin els projectes a desenvolupar per 
aconseguir aquests reptes. 
 
 
 
 
 
Per què no!, Convertir-se, amb el temps, en una campiona 
oculta en el seu mercat local, nacional o internacional (altres 
pimes ho han aconseguit). 


