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Són molts i variats els estudis focalitzats a buscar l’explicació de l’èxit empresarial i a 

relacionar els resultats amb un o altre dels molts factors influents en l’entorn 

empresarial. 

Les pràctiques de gestió de la qualitat total, l’orientació al client, la capacitat 

emprenedora així com altres factors diferencials s’han considerat, amb el transcurs 

del temps, precursors del conjunt de resultats empresarials, encara que la seua 

conceptualització com a recursos de l’empresa i el seu efecte sobre diferents 

dimensions d'estos resultats, no han sigut establís en la literatura científica de 

manera diàfana 

Esta investigació es concentra en un sector definit i en un espai geogràfic concret, 

amb la finalitat de discernir com és que un conjunt donat de pràctiques empresarials 

poden influir en l’avantatge competitiu i en els resultats d’explotació de les 

organitzacions. 

Es consideren tres variables: les pràctiques de gestió de la qualitat total, l’orientació 

al client i la capacitat emprenedora.  Es determinen les relacions entre si i l’efecte 

sobre els avantatges de l’empresa i el rendiment competitiu.   

L’estudi es va realitzar a partir de 155 respostes vàlides obtingudes d’una enquesta 

“on line” dirigida a gerents i directius de les empreses que constituïxen el sector de 

l’automatització industrial a la Comunitat Valenciana. 

L’activitat i el sector van ser triats, com l’abast de la tesi, per raons diverses : per 

l’absència d’estudis coneguts, per l’interès de l’autor i a causa de la seua importància 

creixent i constant dins de context nacional.   

Els resultats van mostrar que la cultura de la qualitat total, és el principal 

determinant de la diferenciació i el seu efecte actua directament sobre els resultats, 

però estos principis també actuen com a element propulsor de la resta de factors, a 

través de l’estratègia empresarial.  El treball d’investigació realitzat per mitjà de la 

metodologia d’equacions estructurals va determinar una associació positiva molt 

significativa entre les capacitats de gestió de qualitat total i els factors constituents 

del constructe orientació al mercat, enfocament al client i avaluació de necessitats. 
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Els resultats també van indicar incidència sobre la Innovació, la Proactivitat i 

l’Assumpció de Risc, variables que conformen el constructe d’Orientació 

Emprenedora.   

Finalment, els resultats van evidenciar que la diferenciació basada en les pràctiques 

de qualitat total està associada directament amb el rendiment empresarial, i actua 

sobre el conjunt de resultats empresarials, el rendiment en el mercat, el rendiment 

productiu i el rendiment social.  El seu impacte directe sobre el conjunt de resultats 

empresarials, i els resultats econòmics, és superior a la resta de factors considerats 

en el treball. 
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