
La Internacionalització de l’empresa 

SAS Prefabricats de Formigó SA 



• Orígens: Fundació de l’empresa per Joan SAS i GREGORI. Primera seu a 
Vilanova i la Geltrú.  

 

• L’expansió dels anys 20 seguida dels difícils anys 30: Fàbrica a Vilanova i la Geltrú 
(1920). Primer catàleg al 1921. Mosaic romà en el catàleg de 1923. La direcció 
l’ostenta Joaquim SAS i PRATS. 

 

• De 1939 a 1950 : Són els anys de la recuperació després de la Guerra Civil. Trasllat 
de l’empresa a Barcelona. Fàbrica a l’Hospitalet del Llobregat. 

 

• De 1950 a 1980 : Sota la direcció de Joan Sas i Contijoch es duu a terme el 
canvi a la gamma de productes. Llançament dels Finestrals de Formigó. Fàbrica de 
Montblanc, 1958. 

 

• De 1980 fins ara actualment : L’expansió a l’estranger: Des de 1985, sota la direcció 
de Joaquim Sas i Sanahuja, el numero de clients augmenta, l’empresa continua 
creixent i comença a obrir-se als mercats estrangers. Ampliació de la fàbrica a 
Montblanc (1988) i construcció de la nova fàbrica a Pira, Tarragona al 2004. 
Obertura d’una fàbrica SAS a Xile (2010). 

 Breu Història de l’Empresa 



 El Present 

 

• En el 2004, s’inicia la producció a Pira, la nova planta, que compta amb 6.000 m2 
sobre un solar de 167.000 m2. 

 

• SAS té filial a França (setembre del 1999) i a Xile (abril del 2009).  

 

• L’actual gerent, el Sr. Joaquim Sas i Sanahuja, és el President del Gremi de 
Prefabricats i Derivats del Ciment de Catalunya, Vicepresident de FEDCAM i Vocal 
del Saló Construmat de Barcelona.  

 

• SAS va ser galardonada amb el premi a les Millors Iniciatives Empresarials en el 
1998, concedit per El Periódico de Catalunya.  

 

• En el 2000, SAS va rebre la Placa Francesc Macià, concedida per la Generalitat de 
Catalunya amb motiu dels 100 anys de trajectoria empresarial.  

 

• A l’any 2000, SAS va celebrar el seu centenari. En el 2008 va cumplir el 50è 
aniversari de la fàbrica de Montblanc. I en el 2010 va celebrar els 25 anys de 
presència en el mercat francès. 

 



SAS es una empresa familiar con más de 

cien años de experiencia en el mercado de 

prefabricados de hormigón. 

 SAS, Más de 100 años de historia 



  Marques de Sas  

    SAS Prefabricats de Formigó SA 



 LA INTERNACIONALITZACIÓ DE 

L’EMPRESA SAS 



 

 Perquè exportem? 

 

• Mercat nacional: Volíem vendre més, ho teníem tot per fer i no ho 

conseguíem. 

 

• Al vendre a Vigo, Huelva i Canàries perquè no ho podíem fer a 

París que està més aprop? 

 

• Per allargar les sèries de producció i reduir costos. 

 

• Per aprendre i autoevaluar-nos. 

 



ESCOLLIR EL PAÍS 



• Per proximitat geogràfica i cultural. 

 

• Per ser un gran mercat per explotar. 

 

 NOSALTRES ESCOLLIM FRANÇA 



• Fer Marca: La marca SAS és un actiu important a Espanya i 

voldríem que també ho fos a França. 

 

• Guanyar diner: Exportar per preu no és exportar. Havíem de vendre 

amb un bon marge. 

 

• No donar exclusives, ni deixar el producte en dipòsit. 

 

• No treballar pels bancs. Potenciar el pagament al comptat. 

 Criteris irrenunciables 



I. Coneixament del mercat. Anys 1985-87. 

 

II. Adaptació. Anys 1988-93. 

 

III. Implantació. Anys 1994-95. 

 

IV. Internacionalització definitiva. A partir 1995. 

 

 Les quatre fases de l’exportació 



• En una empresa de 50 persones, ningú parlava francès: 12 de nosaltres vam anar al 
“cole” a apendre. 

 

• Encara no estàvem dins de la CEE i els problemes d’aduana eren impresionants. 

 

• Havíem de disposar d’una bona companyia de transports, ja que el terme d’entrega 
era una variable important per poder fidelitzar els clients. 

 

• Vam nombrar agents comercials. Primava que parléssin espanyol. Això va resultar 
ser un error ja que eren estrangers a la seva pròpia casa. 

 

• De seguida vam editar un catàleg i una tarifa en francès. Això va ser un encert. És 
imprescindible tenir literatura en l’idioma del país. 

 

• Ens vam equivocar i vam anar a fires de Jardineria perquè veníem moltes jardineres 
(per preu): de fet, vendíem el que ens compraven. 

 

• No teníem clar el tipus de client: veníem a qui ens comprava. 

 Fase I (1985-1987)  

 El coneixament del mercat 



• Adaptació de la nostra gamma de productes al gust francès. Incorporació de 
diferents colors. 

 

• S’evidencia que per créixer necessitàvem personal propi. 

 

• Creació d’una primera estructura comercial “a la francesa”. 

 

• Centrar-nos en el que sabíem fer. 

 

• Participació a fires del sector: Bâtimat, a París. 

 

• Treball metòdic de fondo: Època fosca de “picar piedra”. 

 

• Descobrir que els nostres productes són tant o millors que els locals i que malgrat 
tot, el preu no és decisiu. 

 Fase II (1988-1993)  

 L’adaptació 



• Llençament de productes pensats pel mercat francès. 

 

• Creació d’una xarxa comercial amb venedors francesos que cobreixen tot el país. 

 

• Política agresiva de presència en medis (anuncis). 

 

• Referenciats a la majoria de “Grandes Superfícies de Bricolaje” (G.S.B.). 

 

• Presència en los folletons de les “ Grandes Superfícies de Bricolaje”. 

 

• Participació en les promocions de les cadenes de distribució. 

 

• Obertura de 4 magatzems reguladors: París, Toulouse, Lyon i Caen. 

 

• Nombrament d’un importador exclusiu a Bèlgica. 

 

• Inici de les exportacions a Portugal i Itàlia. 

 

• Canvi de mentalitat a l’empresa. L’any 1994 les exportacions arriven al 33% de la 
xifra de ventes. ja no és una broma, és una realitat!  

 Fase III (1994-1995)  

 La implantació 



• Creem la figura del “responsable de les exportacions no franceses”. 

 

• Des del 1995 iniciem l’exportació a Alemanya. 

 

• Al 1998 montem una comercial directa amb un vendedor per Alemanya. L’any 2000 
ja eren 3 comercials. 

 

• Al 1998 l’importador de Bèlgica ens deixa i fitxem al seu comercial. Creem la zona 
comercial del Benelux: una de les de més rendiment de l’empresa. 

 

• Al 1998 comencem les exportacions al Regne Unit. 

 

• Al 1999 creem una filial comercial a França i l’any següent a Alemanya. 

 

 Fase IV (des del 1995)  

 La internacionalizació 

“Som petits però podem anar a totes parts” 



• Obrim mercat a l’Extrem Orient. Disposem d’importador a Taiwan i Singapur. També 
venem a Rússia i Finlàndia. Exponem a la Fira Baucon de Singapur. 

 

• Estem oberts a qualsevol mercat. Ens adaptem a les particularitats de cada un. 

 

• Ens preparem per enviar mercaderies en contenidors: Descubrim que el transport 
nàutic és barat. 

 

• A partir de 1995 qualsevol persona del Departament Comercial ha de parlar com a 
mínim un idioma estranger. 

 

• Estudiem i llencem al mercat productes a petició de les G.S.B. 

 

• No volem treballar amb marques blanques. 

 

• Registrem la marca SAS a la CEE i a América. 

 

 … Fase IV  

 La internacionalizació 



  El Daltabaix Econòmic.  

 Des de Març de 2008. 



  

 El Pitjor Any des de 1974 
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* Data facturació: 12/12/2011 



 Situació Actual:  

 Forta Baixada de les Vendes 
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  Els Pitjors Anys des de 1974 

ANYS % DECREIXEMENT 

1984 -2,54 

-16,19 

-0,78 

-21,26 

1993 

1997 

2008 

2009 -19,28 

2011  = 

-8,83 2010 



  Distribució de la Venda 2011  

* Data facturació: 12/12/2011 
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  Distribució de la Venda per Zones  

  2011 
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* Data facturació: 12/12/2011 



 Caiguda Total de les Vendes 

2007 Previsió 2011 % 2007 / 

20011 

ESPANYA 6.696.208,42 2.943.924,39 -56,04% 

CATALUNYA 6.115.051,69 1.714.832,72 -71,96% 

FRANÇA + BNL 6.701.026,03 7.293.738,95 8,85% 

ITALIA 642.478,86 406.472,96 -36,73% 

ALEMANYA 688.396,98 -7.956,21 -101,16% 

PORTUGAL 255.721,26 109.166,43 -57,31% 

RESTA* 685.756,55 39.820,76 -94,19% 

TOTAL 21.784.639,79 12.500.000,00 -42,62% 

* Data facturació: 12/12/2011 



Gràcies per la seva atenció 


