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CCooooppeettiicciióó  
“Si trobem la manera de fer el pastís més gros, les empreses 

seran més rendibles”  

Adam M. Brandenburger i Barry J. Nalebuff 
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Què és? 

 La coopetició és una estratègia de relació entre organitzacions que 

combina dinàmiques de cooperació amb dinàmiques de competició. El terme 
s’origina en el concepte win-win de la teoria de jocs (estratègies 

beneficioses per a tots els actors o joc de suma no nul·la). També parteix 
d’una concepció dels negocis entesos com un ecosistema on són possibles 

simbiosis oportunistes. El terme un mot creuat que resulta de la unió de 

les paraules cooperació i competició fou popularitzat per Adam M. 
Brandenburger i Barry J. Nalebuff. 

 La doble dinàmica de la coopetició es pot resumir en organitzacions que 

competeixen entre elles per obtenir una major quota de mercat, però alhora 
col·laboren per augmentar el volum global del mercat on actuen. Suposa 

desplaçar el focus de la lluita per guanyar el partit a la necessitat de 
redefinir les normes del joc entre tots els actors, de cercar els 
avantatges coopetitius. 
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 La coopetició incideix en un nou model de lideratge basat en la capacitat 

de gestió d’aliances (alliance management). Els/les líders hauran de ser 
capaços cada cop més de forjar i gestionar aliances estratègiques per assolir 

els seus objectius. 

 Els principals avantatges de la coopetició són: 

 Permet compartir experiències, recursos, ampliar mercats i dividir 
la càrrega de certes inversions de risc. 

 En posar el focus en la recerca de noves oportunitats, estimula la 

creativitat. 

 Ens obliga a pensar en el llarg termini i a elevar la nostra mirada 

del producte a les condicions generals del mercat i la seva 
evolució. 

 Qüestiona la metàfora dels negocis entesos com si fossin una 

guerra on només pot haver-hi un guanyador.  

 Ens fa conscients de la interrelació del nostre èxit amb l’èxit de tot 

un seguit d’altres actors: proveïdors, distribuïdors, però també 

competidors. 

 Alguns dels riscos associats a la coopetició són: 

 No acotar bé l’esfera de la coopetició. No és sinònim de laxitud o 
relaxació, cal un estudi rigorós de cost/benefici. 

 No tenir prou confiança entre les organitzacions. 

 La manera com es gestionin les primeres desavinences marcarà 

l’èxit o fracàs de l’estratègia conjunta. 

 Compartir estratègia però no compartir valors. Els intangibles 
poden condemnar l’aventura conjunta. 

Eines  

 Creació de clusters: els clusters són agrupacions d’organitzacions 
relacionades, pertanyents a un mateix sector o a sectors complementaris, 

que es troben properes geogràficament i estan vinculades a través 
d’elements comuns. Això els permet unir-se per realitzar projectes conjunts i 

ser més competitius. L’exemple més conegut és Silicon Valley a Califòrnia. 

 Creació de joint ventures: existeixen diverses modalitats per donar 

forma a aquestes aventures conjuntes: UTE (Unió Temporal d’Empreses), 
contractes de col·laboració o fins i tot la creació d’empreses participades 
pels socis al 50%. El denominador comú és la visió estratègica a llarg 
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termini i el manteniment de la independència de les organitzacions. Un 
exemple recent és l’aliança de Jaguar Land Rover i el fabricant d’automòbils 
xinès Chery. 

 Compartició de recursos: per exemple, en l’àrea de màrqueting 
realitzar una investigació de mercat conjunta; o en l’àrea de 

comercialització, compartir xarxes i canals de distribució per augmentar la 
visibilitat global del producte. En el món de la investigació són freqüents els 

acords universitat-empresa privada per desenvolupar innovacions i aplicar al 
camp industrial el resultat d’investigacions. 

 Efecte escala: si el nostre producte se situa en el segment alt del 

mercat, l’augment dels actors en el segment introductori ens beneficia 
(educa nous clients sobre el producte sense treure’ns clients ja fidelitzats en 

el segment superior). D’aquests nous clients creats per la competència, una 
part farà la següent passa i consumirà els nostres productes. 

 Llicències tecnològiques: llicenciar la nostra tecnologia per a usos de 

tercers pot acabar sent molt rendible. Sovint són els tercers, no els 

inventors, els qui troben la fórmula per traduir la tecnologia en un producte 
viable. Per exemple, Microsoft obté més beneficis de la venda d’un terminal 
Android (tot i ser de la competència) que el propi Google. Això s’explica pels 

acords de llicències tecnològiques que Microsoft té amb els principals 
fabricants d’Android com ara Samsung.  

 “Crear” la competència: en un mercat o un producte emergent, 

l’absència de competència pot ser nociva. La manca d’estímul a la innovació 

i a la millora dels productes i serveis pot acabar fent que sigui tot el mercat 
el que no qualli. Una manera d’evitar-ho és que la pròpia organització creï la 
seva competència. Per exemple, invertint en noves organitzacions que 

explorin nous aspectes del producte o explorin usos innovadors de la 
tecnologia existent. També es pot aplicar aquesta lògica internament, 
estimulant una coopetició productiva entre equips de treball (coopetició 

interna). 

La dada 

Segons un estudi de la consultora McKinsey&Company en base a una mostra de 

1.000 executius de grans corporacions, el 68% de les persones directives 
anticipen un increment de les aliances estratègiques amb altres organitzacions 

en els propers anys. Quant a les fusions i adquisicions, el 59% també esperen 
que vagin a l’alça. Tanmateix, el 90% de les persones directives amb 
experiència en aliances estratègiques, creuen que són una alternativa atractiva 

a les tradicionals fusions i adquisicions. 
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CLARIFICAR ROLS I RESPONSABILITATS 
 

 Cal ser molt clars en la fixació de l’objectiu que es 
pretén assolir amb la coopetició. 

 Cal definir quin serà el rol i les responsabilitats de 
cadascun dels actors. 

 No és suficient amb un contracte, cal que les 

expectatives de les organitzacions estiguin 
alineades. La coopetició suposa la creació d’un 
espai segur de confiança mútua on es pugui 
cooperar. 

COMPROMÍS D’EQUITAT 

 La base d’una aliança estratègica és el compromís 
amb l’equitat per a totes les parts. 

 Si un actor sent que se l’està tractant injustament 
o que l’altra part busca un benefici propi, la 
confiança es veurà erosionada. 

RENDICIÓ DE COMPTES 

 Cal establir canals mitjançant els quals les parts es 

puguin dir allò que no estigui funcionant sense 
danyar la relació: estructures de coordinació i 
seguiment, scorecards periòdics, etc. 

 Cal planificar com es gestionaran les 

discrepàncies. En tota relació de coopetició la 
gestió de les primeres discrepàncies que sorgeixin 
és clau per a l’èxit a llarg termini. Si ja tenim 
definits els mecanismes de resolució de conflictes, 
evitarem espirals de retrets mutus. 
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L’experiència 

 

 

 La coneguda web de venda online Amazon ha optat per una estratègia de 
cooperació productiva o coopetició amb alguns dels seus principals 

competidors. Els principals serveis que participen d’aquesta filosofia són: 

 Amazon marketplace: Amazon permet que els seus competidors 

usin com a aparador la seva plataforma. Per exemple, Amazon ven 
llibres, però estimula que altres llibreries puguin vendre també 

llibres (tant nous com usats) a la seva web. Aquest model funciona 
en base a un sistema de comissió per venda. En una dinàmica 
inversa, també ha decidit oferir els seus productes a les 

plataformes del gegant xinès de la venda per Internet Alibaba. 

 Amazon web services: donat el volum de visites de la seva web, 

Amazon ha hagut de crear una potent infraestructura de servidors 
per poder donar-hi resposta. Amazon ha pogut extreure 

rendibilitat d’aquesta infraestructura rellogant-la a altres 
organitzacions que, d’aquesta manera, poden beneficiar-se de 
l’estabilitat i escalabilitat dels servidors web d’Amazon. Diversos 

dels seus competidors com la llibreria Borders o el servei de vídeo 
sota demanda Netflix han arribat a acords amb Amazon per usar 
aquests serveis. 

 Amazon Kindle: l’oferta de llibres electrònics d’Amazon es 

accessible des d’altres dispositius com l’Apple iPad sense 
necessitat de disposar d’un lector de la pròpia Amazon. 

 Aquesta estratègia de coopetició ha permès a Amazon augmentar les 

dimensions dels mercats existents i crear nous mercats que han estat 
explotats tant per Amazon com pels seus competidors. L’estratègia de 

“convidar” els competidors en la fase emergent d’un nou mercat es tradueix, 
segons les persones que han estudiat aquest model, en un mercat més gran 

per a tots. 

 Un cas reeixit de coopetició que està sent estudiat és l’anomenada 

Aliança AIM (Apple, IBM, Motorola). Encara que les tres organitzacions 
competien en el mercat dels ordinadors personals, decidiren cooperar per 
crear una nova onada de microprocessadors (RISC) que obrí nous mercats i 

oportunitats per a les tres organitzacions. Un altre cas que ha estat subjecte 
d’estudi és la coopetició entre Sony i Samsung en el sector dels televisors de 
pantalla plana. 
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 En els espais de trobada presencial i virtual de la Fundació Factor Humà 

es produeixen dinàmiques de coopetició entre organitzacions del mateix o de 
diferents sectors d’activitat. La compartició de les millors pràctiques en 
Recursos Humans permet promoure eines i tècniques útils per a les seves 

organitzacions associades. 

 Bona part de les activitats de la Fundació Factor Humà giren al voltant de 

la tècnica del benchmarking: trobades temàtiques que permeten millorar de 
manera conjunta i participativa en àrees com la direcció de persones, 

comunicació interna, internacionalització, responsabilitat social i 
sostenibilitat, retribució, salut laboral i benestar i gestió del talent.  

Materials 
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Article que il·lustra els beneficis d’una estratègia de coopetició amb l’exemple 

dels mitjans de comunicació digitals. 

https://medium.com/espanol/de-la-competencia-a-la-coopetencia-o-como-
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Co-opetition: A Brave New Business World  

https://medium.com/espanol/de-la-competencia-a-la-coopetencia-o-como-usar-la-inteligencia-con-tus-rivales-1adec83b1c64
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Xerrada TEDxPotomac de Berit Oskey, fundadora de Affinity Lab, sobre els 

avantatges dels clusters i dels espais de treball compartits en la creació de 
sinèrgies de coopetició. 

http://www.youtube.com/watch?v=ESd_PXz4xGs  

 

Co-society (blog) 

Plataforma que posa en contacte equips d’innovació de diferents sectors per tal 

de combinar de manera creativa les seves idees i recursos. El seu blog se 
centra en els conceptes de co-innovació i altres pràctiques col·laboratives.  

http://www.co-society.com/blog/ 

 

Molas Closas, Anna. “Sis regles per simplificar el treball”. Fundació Factor 
Humà, 11/03/2014. 

En una apassionant xerrada TED Yves Morieux, expert francès en disseny 
organitzacional, sosté que l’èxit ara passa per superar la disjuntiva hard-soft i 

centrar-se en un sistema de simplicitat intel·ligent que fomenti la cooperació. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0812 

http://www.youtube.com/watch?v=ESd_PXz4xGs%20
http://www.co-society.com/blog/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10812
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10812

