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UUnniivveerrssiittéé  ddee  llaa    
MMééddiitteerrrraannééee
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

  
CCee  pprréésseenntt  mméémmooii rree  nnee  ppoouurrrraaii tt  aarrrriivveerr  àà  tteerrmmee  ssaannss  llee  ssoouuttiieenn  eett  llaa  ccoommppll iiccii ttéé  ddee  cceess  

ppeerrssoonnnneess  qquuee  jjee  nnee  ppeeuuxx  mmaannqquueerr  ddee  rreemmeerrcciieerr..    

LLeess  rreemmeerrcciieemmeennttss  ss’’ aaddrreesssseenntt  nnoottaammmmeenntt  àà  ::  

  

♦♦  MMaaddaammee  DDoommiinniiqquuee  LLiiaauuttaarrdd,,  dd’’ aavvooii rr  aacccceeppttéé  dd’’ eennccaaddrreerr  ccee  ttrraavvaaii ll ..  AAvveecc  sseess  pprréécciieeuuxx  

ccoonnsseeii llss  eett  oorriieennttaattiioonnss,,  jj ’’ aaii   ppuu  aarrrriivveerr  àà  ff iinnaall iisseerr  lleess  ttrraavvaauuxx    mmaallggrréé  llee  rreettaarrdd  aaccccuusséé  

ddaannss  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  dduu  ssuujjeett..  

♦♦  MMaaddaammee  PPaarriinnaa  HHaassssaannaallyy,,  rreessppoonnssaabbllee  dduu  LLVVIICC  aaiinnssii   qquuee  ll ’’ eennsseemmbbllee  dduu  ccoorrppss  

pprrooffeessssoorraall   eett  dduu  ppeerrssoonnnneell   aaddmmiinniissttrraattii ff ..  

♦♦  AA  CChhrriissttiiaann  RReeyy,,  DDii rreecctteeuurr  ddee  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  ddee  mm’’ aavvooii rr  aacccceeppttéé  eenn  ttaanntt  qquuee  

ssttaaggiiaaii rree  ddaannss  ssoonn  eennttrreepprriissee..  

♦♦  CCeess  mmêêmmeess  rreemmeerrcciieemmeennttss  vvoonntt  aauussssii   àà  ll ’’ eennccoonnttrree  ddee  ggeennss  eexxcceeppttiioonnnneellss  aavveecc  qquuii   jj ’’ aaii   

bbeeaauuccoouupp  aapppprriiss  lloorrss  ddee  mmeess  ttrrooiiss  mmooiiss  ddee  ssttaaggee  àà  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn..  JJee  vveeuuxx  ccii tteerr  

nnoottaammmmeenntt  CCaatthheerriinnee  DDeellaassoorrnnee  eett  VVaalléérriiee  OObbeerrggffeell ll   dduu  CClluubb  IIEE  eett  LLoottff ii   HHaammddii   ddeess  

RReellaattiioonnss  IInntteerrnnaattiioonnaalleess..  

♦♦  TToouuss  lleess  aammiiss  eett  pprroocchheess  qquuii   oonntt  ffaaii tt  ssiieennss  mmeess  iinnqquuiiééttuuddeess  eett  ddéésseessppooii rrss  qquuii   ssee  ssoonntt  ddee  

tteemmppss  àà  aauuttrreess  iinnvvii ttééss  ddaannss  ll ’’ aaccccoommppll iisssseemmeenntt  ddee  ccee  ttrraavvaaii ll ..  

♦♦  JJee  nnee  ppeeuuxx  eennff iinn  ffeerrmmeerr  cceettttee  ppaaggee  ddee  rreemmeerrcciieemmeennttss  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  rreennoouuvveelleerr  

ll ’’ aattttaacchheemmeenntt  qquuee  jjee  vvoouuee  àà  mmeess  ppaarreennttss  qquuii   nnee  ssee  llaasssseenntt  ddee  mmee  ssoouutteennii rr,,  ddee  mmee  ffaaii rree  

ppaarrvveennii rr  lleeuurrss  ccoonnsseeii llss  eett  pprriièèrreess  ddaannss  ttoouuss  mmeess  pprroojjeettss..  EEnnccoorree  uunnee  ffooiiss  mmeennttiioonn  

ssppéécciiaallee  àà  eeuuxx  !!   

  

QQuu’’ ii llss  ssooiieenntt  ccii ttééss  oouu  oommiiss,,  qquuee  cceess  hhoommmmeess  eett  ffeemmmmeess,,  qquuii   oonntt  mmiiss  uunn  ppeeuu  ddee  lleeuurr  

ggéénnéérroossii ttéé  ddaannss  ccee  mméémmooii rree,,  vvooiieenntt  eenn  cceess  mmoottss  llee  ttéémmooiiggnnaaggee  ddee  mmoonn  iimmmmeennssee  eett  ttrrèèss  ssiinnccèèrree  

rreeccoonnnnaaiissssaannccee..  
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AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS  

  
UUnn  mméémmooii rree  ddee  MM22RR  ssuurr  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  eett  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nn’’ eesstt  ppaass  

uunnee  nnoouuvveeaauuttéé  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee..  EEnn  eeff ffeett  ddeeppuuiiss  ll ’’ éémmeerrggeennccee  ddee  ccee  ddoommaaiinnee,,  eett  

ssoonn  aapppprroopprriiaattiioonn  ppaarr  lleess  ppoouuvvooii rrss  ppuubbll iiccss,,  pplluussiieeuurrss  ddee  sseess  qquueessttiioonnss  oonntt  ééttéé  vviissii ttééeess  ddaannss  ddeess  

oouuvvrraaggeess,,  mméémmooii rreess,,  tthhèèsseess  eett  aarrttiicclleess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  ddii ff fféérreennttss  ppaayyss  dduu  mmoonnddee..    

CCeeppeennddaanntt,,  ii ll   eesstt  aaiisséé  ddee  ccoonnssttaatteerr  ddaannss  cceess  rriicchheess  ttrraavvaauuxx  qquuee  lleess  vviissiioonnss  ssoonntt  ppaarrffooiiss  

ééppaarrsseess  eett  ccoonnttrraaddiiccttooii rreess..  CChheerrcchheeuurrss,,  pprraattiicciieennss  eett  ppooll ii ttiiqquueess  nnee  ssee  llaasssseenntt  ddee  ssee  qquueerreell lleerr  ssuurr  

llaa  sséémmaannttiiqquuee  àà  uuttii ll iisseerr  oouu  ssuurr  lleess  ppooiinnttss  ddee  ddéémmaarrqquuaaggee  oouu  ddee  ccoonnnniivveennccee  eennttrree  lleess  ddii ff fféérreennttss  

ccoonncceeppttss  ddee  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee..  MMaallggrréé  cceess  ddiivveerrggeenncceess  llaa  rreecchheerrcchhee  pprrooggrreessssee  eett  ddeeppuuiiss  

qquueellqquueess  tteemmppss  ll ’’ uunnee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  mmaajjeeuurreess  ddeess  cchheerrcchheeuurrss  eesstt  ddee  ppeennsseerr  ssuurr  lleess  

ccoonnddii ttiioonnss  dd’’ uunnee  aapppprroopprriiaattiioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ppaarr  lleess  ppeettii tteess  

eett  mmooyyeennnneess  ssttrruuccttuurreess..  LL’’ IInntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  aayyaanntt  ffaaii tt  sseess  pprreeuuvveess  ddaannss  lleess  ggrraannddeess  

ccoommppaaggnniieess  mmaallggrréé  uunn  ddéémmaarrrraaggee  ttiimmiiddee  nnoottaammmmeenntt  eenn  FFrraannccee,,  rrééccllaammaaii tt  uunn  nnoouuvveeaauu  tteerrrraaiinn  

dd’’ aappppll iiccaattiioonn..  NNaattuurreell lleemmeenntt  lleess  ppeettii tteess  eett  mmooyyeennnneess  ssttrruuccttuurreess  vvoonntt  ssee  ttrroouuvveerr  aauu  ccœœuurr  ddeess  

nnoouuvveell lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess    ccaarr,,  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppaayyss  dduu  mmoonnddee,,  eell lleess  ssee  rréévvèèlleenntt  ccoommmmee  uunn  

mmaaii ll lloonn  ffoorrtt  ddaannss  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee..  AAvveecc  llaa  ff rraaggii ll ii ttéé  eett  

ll ’’ iinnssuuffff iissaannccee  ddeess  mmooyyeennss  ccoommmmee  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess,,  eell lleess  vvoonntt  ssee  ttrroouuvveerr  

rraappiiddeemmeenntt  ddiissqquuaall ii ff iiééeess  ddee  llaa  ccoouurrssee  àà  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ppaarr  cceerrttaaiinnss  cchheerrcchheeuurrss..    

LLeeuurr    aarrgguummeenntt  pprriinncciippaall   ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  rreessttee  llee  ccooûûtt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii   sseerraaii tt  iinnaacccceessssiibbllee  

aauu  bbuuddggeett  dd’’ uunnee  ppeettii ttee  eennttrreepprriissee..  AAvveecc  ll ’’ aaiiddee  dd’’ oouuvvrraaggeess,,  dd’’ aarrttiicclleess,,  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  cceettttee  

iiddééee  eesstt  bbaattttuuee  eenn  bbrrèècchhee  eett  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddeess  pprraattiiqquueess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  

eexxppéérriimmeennttééeess  eenn  PPMMEE  eett  TTPPEE  vviieennnneenntt  rreennffoorrcceerr  cceettttee  ddéémmeennttiiee..  PPaarr  ddiivveerrsseess  mméétthhooddeess  

dd’’ oorrggaanniissaattiioonn  ––  lleess  SSPPLL,,  lleess  BBuussiinneessss  LLiinnkkss  ((GGrraannddee  BBrreettaaggnnee)),,  lleess  CClluubbss,,  llaa  vveeii ll llee  eenn  rréésseeaauu,,  

llaa  ssoouuss--ttrraaii ttaannccee  eettcc..  --  eell lleess  ccoommmmeenncceenntt  àà  ppiioocchheerr  ddaannss  llee  sseennttiieerr  ddee  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee..  

CCeettttee  nnoouuvveell llee  tteennddaannccee  nn’’ eesstt  ppaass  pprrêêttee  ddee  ss’’ aarrrrêêtteerr  aavveecc  ll ’’ aappppaarrii ttiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  eennjjeeuuxx  ddaannss  

cceess  PPMMEE..  EEnn  eeff ffeett,,  eexxppoossééeess  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  pprreessssééeess  ppaarr  uunnee  eennvviiee  ddee  

ssaavvooii rr  ssuurr  lleeuurr  ccoonnccuurrrreennttss,,  lleeuurr  ccll iieennttss,,  llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  llee  mmaarrcchhéé,,    eell lleess  vvoonntt  ddééccoouuvvrrii rr  

qquu’’ aavveecc  uunnee  tteell llee  ccoonnff iigguurraattiioonn  ddee  llaa  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  mmoonnddiiaallee,,  ssuurrvviivvrree  cc’’ eesstt  ppoouuvvooii rr  aaggii rr  àà  

tteemmppss..  EEtt  ppoouurr  aaggii rr  àà  tteemmppss,,  ii ll   ffaauutt  pprreennddrree  ddee  bboonnnneess  ddéécciissiioonnss  eett  qquuee  llaa  mmeeii ll lleeuurree  ddeess  

ddéécciissiioonnss  eesstt  cceell llee  llaa  mmiieeuuxx  ddooccuummeennttééee,,  llaa  pplluuss  iinnffoorrmmééee..  EEtt  ii ll   eesstt  ddee  ttoouuttee  éévviiddeennccee  qquuee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  qquuaall ii ff iiééee  nn’’ eesstt  ppaass  uunnee  ddoonnnnééee  bbrruuttee  ddii rreecctteemmeenntt  ooppéérraattiioonnnneell llee..  EEll llee  eesstt  pplluuttôôtt  

uunn  pprroodduuii tt  ddééccoouullaanntt  dd’’ uunn  aasssseezz  lloonngg  pprroocceessssuuss  dd’’ ééllaabboorraattiioonn  ppaarrttaanntt  ddee  ll ’’ eexxppll iiccii ttaattiioonn  ddeess  

bbeessooiinnss,,  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  sseennss  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  pphhaasseess  ddee  ccooll lleeccttee,,  dd’’ aannaallyyssee  eett  
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dd’’ éévvaalluuaattiioonn  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn..  CCeess  ddii ff fféérreenntteess  ééttaappeess  qquuii   ccoonnssttii ttuueenntt  lleess  ttââcchheess  pprriinncciippaalleess  dd’’ uunn  

ccyyccllee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnssttii ttuueenntt  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  pprriinncciippaallee  dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee..  EEtt  cceettttee  

ddeerrnniièèrree,,  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  nnee  jjoouuii tt  ppaass  ttoouutt  llee  tteemmppss  dd’’ uunnee  ppaarrffaaii ttee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eenn  PPMMEE  eett  

TTPPEE..    

NNoottrree  pprrééooccccuuppaattiioonn  ddaannss  ccee  mméémmooii rree  ccoonnssiissttee  ddoonncc  àà  rrééff lléécchhii rr  eett  àà  cchheerrcchheerr  ssuurr  lleess  

ccoonnddii ttiioonnss  ddee  rrééuussssii ttee  dd’’ uunnee  tteell llee  ddéémmaarrcchhee  aaff iinn  qquuee  cceess  ppeettii tteess  eennttrreepprriisseess  ppuuiisssseenntt  sseennttii rr  

aauuttaanntt  qquuee  lleess  ggrraannddeess,,  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  
LL’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  aavveecc  lleeuurr  nnoouuvveeaauu  ssttaattuutt  ddee  mmootteeuurr  ddee  

llaa  ssttrraattééggiiee,,  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  ddee  llaa  ccoommppééttii ttiivvii ttéé,,  sseemmbblleenntt  ddee  nnooss  jjoouurrss  ss’’ aannccrreerr  

ddééff iinnii ttiivveemmeenntt  ddaannss  ccee  qquu’’ ii ll   eesstt  ccoonnvveennuu  dd’’ aappppeelleerr  llaa  ««  ssoocciiééttéé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  »»  oouu  ««  ssoocciiééttéé  

ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  »»..  AAuujjoouurrdd’’ hhuuii   llaa  qquuêêttee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ––  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ––  eesstt  

ddeevveennuuee  uunnee  aaccttiivvii ttéé  nnoorrmmaallee  eett  nnaattuurreell llee  nnoonn  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  lleess  iinnddiivviidduuss  mmaaiiss  aauussssii   

ppoouurr  ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess,,  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  aaddmmiinniissttrraattiioonnss..  AA  ll ’’ ééttaatt  ppeerrssoonnnneell ,,  ll ’’ iinnddiivviidduu  ppeeuutt  

ssee  llaanncceerr  llééggii ttiimmeemmeenntt  ddaannss  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ssuurrmmoonntteerr  lleess  oobbssttaacclleess  ll iiééss  àà  llaa  ssuurriinnffoorrmmaattiioonn  

qquuii   aaccccoommppaaggnneenntt  ll ’’ aavvèènneemmeenntt  ddee  cceettttee  ssoocciiééttéé  nnoouuvveell llee..  CCaarr  ll ’’ éélléémmeenntt  iiddeennttii ttaaii rree  ddee  llaa  

ssoocciiééttéé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  qquuee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  pprréésseennttee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  aaccttiivvii ttééss  

hhuummaaiinneess..  CCeess  ddeerrnniièèrreess,,  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  lleeuurr  pprroocceessssuuss  ddee  ccoonncceeppttiioonn,,  ddee  ppllaannii ff iiccaattiioonn  eett  ddee  

pprroodduuccttiioonn  nnéécceessssii tteenntt  ddee  ddoonnnnééeess  ff iiaabblleess,,  uunn  ssaavvooii rr--ffaaii rree  aaccttuueell   eett  aaccttuuaall iissaabbllee..  LLeess  pprroodduuii ttss  

eett  sseerrvviicceess  ff iinniiss,,  qquuii ,,  aauu  ddéébbuutt  oonntt  aammaasssséé  ppaass  mmaall   dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss,,  vvoonntt  àà  lleeuurr  ttoouurr  rreennoouuvveelleerr  

lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  aaiinnssii   ccoonnttrriibbuueerr  àà  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  ddoonnnnééeess  nnoouuvveell lleess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee..  AAiinnssii   uunn  ccyyccllee  eesstt  eennttaamméé  ddoonntt  ll ’’ uunnee  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  eesstt  ll ’’ eexxpplloossiioonn  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  CCee  pphhéénnoommèènnee  ddooii tt  bbeeaauuccoouupp  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ddeess  mmooddaall ii ttééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  

dd’’ éécchhaannggee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  AAuujjoouurrdd’’ hhuuii   ll ’’ iinnddiivviidduu  ppeeuutt  ss’’ éérriiggeerr  eenn  mmêêmmee  tteemmppss,,  ccoonncceepptteeuurr,,  

ééddii tteeuurr  eett  ddii ff ffuusseeuurr  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ggrrââccee  aauuxx  pprroouueesssseess  dd’’ IInntteerrnneett  eett  ddeess  nnoouuvveell lleess  

tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeettttee  ffaaccii ll ii ttéé  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ccaacchhee  ppaarrffooiiss  

uunn  éénnoorrmmee  pprroobbllèèmmee  ll iiéé  àà  llaa  vvaall iiddii ttéé  eett  àà  llaa  ff iiaabbii ll ii ttéé  ddeess  ddoonnnnééeess  eenn  ccii rrccuullaattiioonn  qquuii   mmeett  aauu  

ggrraanndd  jjoouurr  llee  ddééssii rr  mmaallssaaiinn  ddee  cceerrttaaiinnss  àà  ttrroommppeerr,,  ddééssoorriieenntteerr  eett  ééggaarreerr  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  

ssoocciiaalleess,,  ppooll ii ttiiqquueess,,  ééccoonnoommiiqquueess  eettcc..  LLaa  pprruuddeennccee  eesstt  ddoonncc  ddee  mmiissee  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii   vveeuulleenntt  

mmaaîîttrriisseerr  lleess  ff lluuxx  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  ddee  pprroodduuccttiivvii ttéé..  CC’’ eesstt  llee  

ccaass  ddeess  eennttrreepprriisseess  qquuii   ssoonntt  ccooiinnccééeess,,  dd’’ uunn  ccoottéé,,  ppaarr  uunn  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall   eett  iinntteerrnnaattiioonnaall   ttrrèèss  

ccoommppééttii ttii ffss  ooùù  rrèèggnnee  uunnee  ccoouurrssee  eeff ffrréénnééee  aauu  pprrooff ii tt,,  aauuxx  bboonnnneess  aaff ffaaii rreess  qquuii   eexxiiggeenntt  ddee  lleeuurr  ppaarrtt  

uunnee  ééccoouuttee  aatttteennttiivvee  ddee  lleeuurr  eennvvii rroonnnneemmeenntt  aaff iinn  dd’’ eenn  ddéétteecctteerr  lleess  ssiiggnnaauuxx  qquuii   mmèènneenntt  aauuxx  

ooppppoorrttuunnii ttééss  oouu  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’ aannttiicciippeerr  lleess  rriissqquueess,,  ddee  ll ’’ aauuttrree  ccoottéé  ppaarr  uunnee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  aauuxx  aall lluurreess  cchhaannggeeaanntteess  ooùù  ss’’ eennttrreellaacceenntt  bboonnnneess  eett  mmaauuvvaaiisseess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  LLaa  

ttââcchhee  ddeevviieenntt  eennccoorree  ddaavvaannttaaggee  ccoommpplleexxee  qquuaanndd  oonn  ssaaii tt  qquuee  ddee  ll ’’ uunn  ddééppeenndd  ll ’’ aauuttrree  ::  llee  ggaaiinn  ddee  

ppaarrttss  ddee  mmaarrcchhéé,,  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  llee  ssttaattuutt  dd’’ eennttrreepprriissee  ccoommppééttii ttiivvee,,  ppeerrffoorrmmaannttee  eett  

ssaavvaannttee  ……ssoonntt  aauu  pprriixx  dd’’ uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  vvoolloonnttaarriissttee  eett  aaccttiivvee  dd’’ aaccqquuiissii ttiioonn,,  ddee  ttrraaii tteemmeenntt,,  ddee  

ccii rrccuullaattiioonn  ddee  rrééaapppprroopprriiaattiioonn  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  LLeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  vveeii ll llee  eett  

dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuee  ss’’ ooff ffrreenntt  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess  eenn  oonntt  ddééjjàà  aappppoorrttéé  ddeess  rrééppoonnsseess  
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ppeerrttiinneenntteess..  AAuujjoouurrdd’’ hhuuii ,,  uunnee  aauuttrree  ccaattééggoorriiee  dd’’ eennttrreepprriisseess,,  eenn  ll ’’ ooccccuurrrreennccee  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE,,  

ttoouucchhééeess  ppaarr  llaa  mmêêmmee  eennvviiee  ddee  ssee  ffrraayyeerr  uunn  ppaassssaaggee  ddaannss  llee  mmaarrcchhéé  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  

iimmppii ttooyyaabbllee  eett  ddee  ss’’ aapppprroopprriieerr  lleess  ooppppoorrttuunnii ttééss  ooff ffeerrtteess  ppaarr  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  iinnnnoovvaanntteess  ddee  

ttrraaii tteemmeennttss  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  cchhèèrreess,,  ccoommmmeennccee  àà  iinnvveessttii rr  lleess  sseennttiieerrss  ddee  llaa  

vveeii ll llee  eett  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  DDaannss  cceess  eennttrreepprriisseess  qquuii   oonntt  llaa  rrééppuuttaattiioonn  ddee  mmaannqquueerr  

ddee  mmooyyeennss,,  eett  dd’’ éévvoolluueerr  ppaarrffooiiss  ddaannss  ddeess  eennvvii rroonnnneemmeennttss  ooùù  eell lleess  rriissqquueenntt  dd’’ êêttrree  ééccrraassééeess  ppaarr  

lleess  pplluuss  ggrraannddeess,,  ddeess  pprraattiiqquueess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IInntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssoonntt  aasssseezz  ffrrééqquueenntteess..  

CCeeppeennddaanntt  àà  llaa  ddii ff fféérreennccee  ddeess  ggrraannddss  ggrroouuppeess,,  cceerrttaaiinneess  ééttuuddeess  mmoonnttrreenntt  qquu’’ eell lleess  ssoonntt  ppaarrffooiiss  

mmooiinnss  ffoorrmmaall iissééeess  eett  ttrrèèss  ddiivveerrssii ff iiééeess..  LLeess  PPMMEE  eett  TTPPEE,,  ddaannss  lleess  ccaass  ooùù  eell lleess  ppeerrççooiivveenntt  llaa  

nnéécceessssii ttéé  ddee  ssee  mmeettttrree  eenn  vveeii ll llee,,  ss’’ ooff ffrreenntt  ddeess  mmooddeess  dd’’ oorrggaanniissaattiioonn  aauuttoouurr  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

qquuii   ss’’ aaddaapptteenntt  llee  pplluuss  àà  lleeuurr  ssii ttuuaattiioonn  ddee  ffrraaggii ll ii ttéé  ::  ssoouuss--ttrraaii ttaannccee  ddee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddeess  

pprroocceessssuuss,,  vveeii ll llee  eenn  rréésseeaauu,,  ddéémmaarrcchhee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  iinnffoorrmmeell llee  àà  ll ’’ iinntteerrnnee  eettcc..  

CCeeppeennddaanntt  ll ’’ ééttuuddee  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  pprrooppoossééss  ddaannss  ccee  mméémmooii rree,,  cc’’ eesstt  dd’’ éévvaalluueerr  

lleess  ddii ff fféérreenntteess  ddéémmaarrcchheess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  cceess  PPMMEE  eett  

TTPPEE  eett  dd’’ eenn  rreessssoorrttii rr  lleess  ffaacctteeuurrss  ddee  ssuuccccèèss  oouu  dd’’ éécchheecc..  NNoottrree  ssttrraattééggiiee  ccoonnssiissttee  àà  nnee  jjaammaaiiss  

pprreennddrree  cceess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ccoommmmee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eenn  ppeettii ttss..  EEnn  dd’’ aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ii ll   nnee  ss’’ aaggii tt  

nnuull lleemmeenntt  ddee  ttrraannssppoosseerr  lleess  ddéémmaarrcchheess  ddee  vveeii ll llee  qquuii   oonntt  eeuu  ddééjjàà  àà  ffaaii rree  lleeuurr  pprreeuuvvee  ddaannss  lleess  

ggrraannddss  ggrroouuppeess  ddaannss  lleess  ppeettii tteess  eennttrreepprriissee..  UUnn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeii ll llee  eenn  PPMMEE  nn’’ eesstt  ppaass  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  mmiinniiaattuurriissééee  dd’’ uunnee  ggrraannddee  eennttrreepprriissee..  DDaannss  nnoottrree  ccoonncceeppttiioonn  ddeess  cchhoosseess,,  llaa  ttaaii ll llee  

iimmppoorrttee  mmooiinnss..  LL’’ eesssseennttiieell ,,  cc’’ eesstt  llee  mmooddee  dd’’ oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  llee  ddeeggrréé  ddee  

sseennssiibbii ll iissaattiioonn,,  lleess  mmooyyeennss  aall lloouuééss  eett  llaa  ccuull ttuurree  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee..  LL’’ ééttuuddee  ddeess  FFaacctteeuurrss  

CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  ((FFCCSS))  pprreennddrraa  eenn  ccoommppttee  ttoouuss  sseess  ppaarraammèèttrreess  eenn  pplluuss  ddee  cceeuuxx  qquuee  lleess  

oobbsseerrvvaattiioonnss  ddee  tteerrrraaiinnss  aauurroonntt  rréévvééllééss..    

LL’’ ééttuuddee  ccoonncceeppttuueell llee  ssuurr  llaa  vveeii ll llee  eett  lleess  FFCCSS  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa,,  aauuppaarraavvaanntt,,  dd’’ aavvooii rr  uunnee  

pprreemmiièèrree  iiddééee  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  aacccceeppttiioonnss  eett  ddéémmaarrcchheess  ddee  vveeii ll llee  eexxiissttaanntteess..  NNoouuss  yy  eessssaayyeerroonnss  

dd’’ aapppprrééhheennddeerr  llaa  ddiivveerrssii ttéé  ddeess  aapppprroocchheess  ddeess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss..  CCeettttee  ssii ttuuaattiioonn  

nnoouuss  iimmppoossee  nnaattuurreell lleemmeenntt  àà  eexxppoosseerr  nnoottrree  vviissiioonn  ddeess  FFCCSS  ;;  ccee  qquuee  nnoouuss  nn’’ aall lloonnss  ppaass  mmaannqquueerr  

ddee  ffaaii rree  ddaannss  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  eett  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  aarrgguummeennttaattiivvee..  DDaannss  cceettttee  

ddeerrnniièèrree,,  ii ll   nnoouuss  aa  sseemmbblléé  nnéécceessssaaii rree  ddee  ffaaii rree  uunnee  ééttuuddee  aappppll iiccaattiivvee  àà  ppaarrttii rr  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  

qquuii   iinnttèèggrreenntt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  PPoouurr  ccee  ffaaii rree,,  MMaarrsseeii ll llee  

IInnnnoovvaattiioonn  nnoouuss  aa  aaccccuueeii ll ll ii   aauu  sseeiinn  ddee  ssoonn  CClluubb  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..    

LLaa  ddéémmaarrcchhee  ssuuiivviiee  ppoouurr  ll ’’ ééttuuddee  ddeess  FFCCSS  ssee  ffoorrggeerraa  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::    

11..  RReecceennsseerr  lleess  ééttuuddee--ddiiaaggnnoossttiiccss  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  CClluubb  IIEE  

aauupprrèèss  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  
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22..  EEvvaalluueerr  lleess  RReettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess  IIEE  qquuee  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess  oonntt  ffaaii tt  ppaarrvveennii rr  aauu  

CClluubb    

33..  LLeess  aannaallyysseerr,,  lleess  éévvaalluueerr  eenn  ccoonnffrroonnttaanntt  cceess  ddeeuuxx  ccoorrppuuss  

44..  EEnn  rreessssoorrttii rr  lleess  ppooiinnttss  ffoorrttss  eett  lleess  ppooiinnttss  ffaaiibblleess  ((FFCCSS))    

55..  EEnnff iinn  lleess  ccoonnssooll iiddeerr  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ddiivveerrsseess  eexxppéérriieenncceess  eett  eexxppeerrttiisseess  ddee  ssppéécciiaall iisstteess  

rreellaattééeess  àà  ttrraavveerrss  lleess  oouuvvrraaggeess..  

  

CCeettttee  aappppll iiccaattiioonn  ddeess  FFCCSS  àà  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  ddee  vveeii ll llee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  MMaarrsseeii ll llee  

IInnnnoovvaattiioonn  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  rrééppoonnddrree  eett  dd’’ aarrgguummeenntteerr  nnoottrree  pprroobblléémmaattiiqquuee..    

CCeeppeennddaanntt,,  ii ll   nnoouuss  aa  sseemmbblléé  uuttii llee  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  ddaannss  cceettttee  pprroobblléémmaattiiqquuee,,  ii ll   nnee  ss’’ aaggii tt  ppaass  

ddee  rrééppoonnddrree  ssiimmpplleemmeenntt  ppaarr  ll ’’ aaff ff ii rrmmaattiivvee  oouu  ppaarr  llaa  nnééggaattiivvee..  IIll   eesstt  pplluuttôôtt  qquueessttiioonn,,  àà  ll ’’ aaiiddee  

dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  ddiiaaggnnoossttiicc  aapppprrooffoonnddiiee  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddee  vveeii ll llee  qquuii   oonntt  ééttéé  ddééjjàà  ééttaabbll iieess  

ddaannss  cceess  eennttrreepprriisseess,,  ddee  mmoonnttrreerr  qquu’’ ii ll   eesstt  oouu  ppaass  ppoossssiibbllee  dd’’ iiddeennttii ff iieerr  lleess  FFCCSS..  EEtt  ddaannss  llee  ccaass  

ooùù  cc’’ eesstt  ttoouutt  àà  ffaaii tt  ppoossssiibbllee,,  nnoouuss  nnee  nnoouuss  mmaannqquueerroonnss  ppaass,,  ddaannss  llaa  ddeerrnniièèrree  ppaarrttiiee  ddee  ccee  

mméémmooii rree,,  dd’’ eenn  iiddeennttii ff iieerr  qquueellqquueess--uunnss..  
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II..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  

  
II ..11..  JJUUSSTTII FFII CCAATTII OONNSS  DDUU  SSUUJJEETT  

DDaannss  mmaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’ oorriiggiinnee  eenn  sscciieenncceess  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  jj ’’ aaii   eeuu  àà  ddééccoouuvvrrii rr  pplluussiieeuurrss  

aassppeeccttss  eett  eennjjeeuuxx  ddeess  sscciieenncceess  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  CCee  qquuii   mm’’ aa  llee  pplluuss  

aaccccrroocchhéé  ddaannss  cceettttee  ddiisscciippll iinnee,,  cc’’ eesstt  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  eennttrreepprriissee,,  eenn  dd’’ aauuttrreess  

tteerrmmeess  ll ’’ aappppoorrtt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  eett  ddee  pprriissee  

ddee  ddéécciissiioonn..    

PPoouurr  mmiieeuuxx    cceerrnneerr  cceett  aassppeecctt  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  jj ’’ aaii   ééttéé  aammeennéé  àà  iinnssttrruuii rree  uunn  

mméémmooii rree  ssuurr  llaa  vveeii ll llee  ddaannss  lleess  PPMMEE  ddee  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall ..  LL’’ oobbjjeeccttii ff   ddee  cceettttee  ééttuuddee  ééttaaii tt  ::  

••  DDee  ffaaii rree  uunn  ééttaatt  ddeess  ll iieeuuxx  ddeess  pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  ddaannss  cceess  eennttrreepprriisseess..  

••  DD’’ iiddeennttii ff iieerr  lleeuurrss  bbeessooiinnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn,,  llaa  ccoommmmeerrcciiaall iissaattiioonn……  

••  DDee  rreecceennsseerr  lleess  ssoouurrcceess  ppootteennttiieell lleess  ((eexxtteerrnneess  eett  iinntteerrnneess))  eett  ppeerrttiinneenntteess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

ddee  cceess  PPMMEE  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurrss  aaccttiivvii ttééss..    

••  DD’’ ééttuuddiieerr  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  vveeii ll llee  oouu  dd’’ aaccttiivvii ttééss  aassssiimmii llééeess  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ppuubbll iiqquueess  oouu  

pprriivvééeess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  oouu  ddee  ccoonnssuull ttiinngg..  

••  EEnnff iinn  ddee  pprrooppoosseerr  uunnee  eessqquuiissssee  ddee  ddiissppoossii ttii ff   ddee  vveeii ll llee  qquuii   eessssaaiiee  ddee  ffaaii rree  llaa  jjoonnccttiioonn  

eennttrree  lleess  bbeessooiinnss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eexxpprriimmééss  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  eett  lleess  ssoouurrcceess  eexxiissttaanntteess,,  

nnaattiioonnaalleess  oouu  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ppoouurr  aaiiddeerr  cceess  PPMMEE  àà  mmiieeuuxx  ffaaii rree  ffaaccee  aauuxx  éévvoolluuttiioonnss  

iinntteemmppeessttiivveess  dduu  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  ppêêcchhee..    

  

CCeeppeennddaanntt  ll ’’ ééllaabboorraattiioonn  ddee  ccee  ttrraavvaaii ll   aa  rréévvéélléé  ddeess  mmaannqquueemmeennttss    ddaannss  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  

ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess..  LLaa  vveeii ll llee,,  ddaannss  lleess  rraarreess  ccaass  ooùù  eell llee  eesstt  

aappppll iiqquuééee  ééttaaii tt  àà  ll ’’ ééttaatt  eemmbbrryyoonnnnaaii rree..  LLaa  ffaauuttee  ééttaaii tt  eenn  ggéénnéérraall   iimmppuuttaabbllee,,  eennttrree  aauuttrreess,,  aauu  

mmaannqquuee  ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ddii rriiggeeaannttss..  EEtt  ii ll   eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  ppoouurr  uunnee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  

ccoonnvvaaiinnccaannttee  ddeess  ddéécciiddeeuurrss  dd’’ eennttrreepprriissee  àà  ll ’’ iimmppoorrttaannccee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee,,  ii ll   ffaauuddrraa  

qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ccoonnccrreett  mmaaiiss  ppaass  sseeuulleemmeenntt  dduu  ddiissccoouurrss..  MMaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddaannss  llaa  rrééssoolluuttiioonn  

ddee  cceess  mmaannqquueemmeennttss  eesstt  dd’’ eessssaayyeerr  dd’’ iiddeennttii ff iieerr  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  ssaannss  lleessqquueell lleess  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  

vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprrooff ii ttaabbllee  àà  ll ’’ eennttrreepprriissee..  LLee  cchhooiixx  ppoorrttéé  ssuurr  

lleess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  ((FFCCSS))  ss’’ iinnssccrrii tt  ddaannss  uunn  ssoouuccii   dd’’ ééttuuddiieerr  nnoonn  ppaass  ppaarrttiieell lleemmeenntt  

lleess  ééccuueeii llss  oouu  lleess  ppooiinnttss  ffoorrttss  dd’’ uunn  bboonn  ssyyssttèèmmee  mmaaiiss  dd’’ eexxaammiinneerr,,  eenn  ssoonn  iinnttééggrraall ii ttéé  ttoouuttee  

ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee,,  qquu’’ eell llee  ssooii tt  iinntteerrnnee  oouu  eexxtteerrnnaall iissééee  aaff iinn  dd’’ eenn  rreessssoorrttii rr  lleess  vveerrrroouuss  oouu  lleess  

lleevviieerrss..  CCee  mméémmooii rree  ss’’ iinnssccrrii tt  ddaannss  cceettttee  ddyynnaammiiqquuee  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee..  
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II ..22..  II NNTTEERREETT  DDUU  SSUUJJEETT  

DDaannss  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ddéécceennnniiee,,  oonn  aa  aassssiissttéé  àà  uunnee  eexxpplloossiioonn  ddee  llaa  ll ii ttttéérraattuurree  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  

ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  LLeess  ppuubbll iiccaattiioonnss  ssuurr  llee  tthhèèmmee  rreennddeenntt  ccoommppttee  ddeess  

tthhééoorriieess,,  eexxppéérriieenncceess  eett  eexxppeerrttiisseess  aauussssii   ddii ff fféérreenntteess  qquuee  nnoommbbrreeuusseess  ccoonncceerrnnaanntt  ddii ff fféérreennttss  

ttyyppeess  dd’’ eennttrreepprriisseess  oouu  dd’’ oorrggaanniissaattiioonnss..  LLeess  PPMMEE  eett  TTPPEE,,  lloonnggtteemmppss  oouubbll iiééeess  ––  llaa  vveeii ll llee  àà  sseess  

ddéébbuuttss  ééttaanntt  ll ’’ aappaannaaggee  ddeess  ggrroosssseess  eennttrreepprriisseess  aauuxx  mmooyyeennss  ff iinnaanncciieerrss  eexxoorrbbii ttaannttss  ––  ccoonnssttii ttuueenntt  

llee  nnoouuvveeaauu  tteerrrraaiinn  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  LLaa  mmoonnddiiaall iissaattiioonn  

ddee  ll ’’ ééccoonnoommiiee,,  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  ddeess  NNTTIICC  qquuii   ssee  ssoonntt  aaccccoommppaaggnnééeess  rreessppeeccttiivveemmeenntt  dd’’ uunnee  

ccoonnccuurrrreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  pplluuss  rruuddee  eett  dd’’ uunnee  ssuurraabboonnddaannccee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  eexxiiggeenntt  ddee  cceess  

eennttrreepprriisseess  uunnee  vviiggii llaannccee  aaccccrruuee  ffaaccee  àà  ddeess  qquueessttiioonnss  ll iiééeess  àà  lleeuurr  eennvvii rroonnnneemmeenntt  

((tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  sscciieennttii ff iiqquuee,,  rréégglleemmeennttaaii rree,,  ccoonnccuurrrreennttiieell……))..  LLaa  ddéémmaarrcchhee  àà  aaddoopptteerr  ppoouurr  ccee  

rreennoouuvveell lleemmeenntt  ddeess  aattttii ttuuddeess  ffaaccee  àà  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  nnee  mmaannqquuee  ppaass  dd’’ êêttrree  ééttuuddiiééee..  MMaaiiss  

ccoommppaarrééee  àà  llaa  ggrraannddee  eennttrreepprriissee,,  llaa  PPMMEE  oouu  llaa  TTPPEE  nn’’ eesstt  ppaass  aasssseezz  bbiieenn  sseerrvviiee  eenn  tteerrmmee  ddee  

ssttrraattééggiiee  ddee  vveeii ll llee,,  ddee  ddiissppoossii ttii ffss  ssuurr  mmeessuurree  ddee  ggeessttiioonn  eett  dd’’ éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

ssttrraattééggiiqquuee..  MMaallggrréé  cceettttee  ccoonnttrraaiinnttee,,  eell lleess  tteenntteenntt  ttaanntt  bbiieenn  qquuee  mmaall   àà  ssee  ff rraayyeerr  uunn  cchheemmiinn  ddaannss  

ccee  ccaaddrree..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt  eell lleess  bbuutteenntt  ssoouuvveenntt  sseelloonn  cceerrttaaiinnss  aauutteeuurrss  ssuurr  ddeess  ddii ff ff iiccuull ttééss  qquuii   

ppeeuuvveenntt  êêttrree  ll iiééeess  ::  

••  ll ’’ iinnssuuffff iissaannccee  ddee  lleeuurrss  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss,,  ff iinnaanncciieerrss……qquuii   lleeuurr  ccoonnttrraaiiggnneenntt  àà  

eexxtteerrnnaall iisseerr  llaa  ddéémmaarrcchhee  ::  ssoouuss--ttrraaii ttaannccee,,  vveeii ll llee  eenn  rréésseeaauu……  

••  uunn  mmaauuvvaaiiss  ddiiaaggnnoossttiicc  ddeess  bbeessooiinnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn..  IIll   eesstt  nnéécceessssaaii rree  ddee  rraappppeelleerr  iiccii   

qquu’’ uunnee  ééttuuddee  ddeess  bbeessooiinnss  nnee  ssee  ll iimmii ttee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  àà  llaa  nnaattuurree  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

ddeemmaannddééee..  EEll llee  iinncclluutt  aauussssii   llee  cchhooiixx  ddeess  ssuuppppoorrttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  lleess  pprroodduuii ttss  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eettcc..  

••  UUnnee  nnééggll iiggeennccee  ddaannss  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  ll ’’ eennttrreepprriissee  ddéécciiddeerraaii tt  

dd’’ aaccccuueeii ll ll ii rr  eenn  iinntteerrnnee  llee  ddiissppoossii ttii ff   ddee  vveeii ll llee..  LLeess  ééttuuddeess  dd’’ AACCRRIIEE  ((RRéésseeaauu  NNaattiioonnaall   

dd’’ IInntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee))  oonntt  mmoonnttrréé  qquuee  ddaannss  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ssyyssttèèmmeess  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee,,  pplluuss  ddee  llaa  mmooii ttiiéé  dduu  tteemmppss  eesstt  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  ccooll lleeccttee  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddee  ssoonn  ttrraaii tteemmeenntt,,  eett  ddee    ssoonn  eexxppllooii ttaattiioonn..    

••  EEtt  eennff iinn  àà  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  oouu  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  rrééssuull ttaattss  ddee  vveeii ll llee  

aauupprrèèss  ddeess  ddéécciiddeeuurrss  iiddeennttii ff iiééss  aauuppaarraavvaanntt    eett  ddoonntt  llee  ssuuccccèèss  ddaannss  lleeuurrss  aaccttiioonnss  

ddééppeennddeenntt  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  ddee  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn  aauu  bboonn  mmoommeenntt..  

TToouuss  cceess  ccoonnssttaattss  nnoouuss  ssoouuttiieennnneenntt  ddaannss  ll ’’ iiddééee  qquuee  ::  vvoouullooii rr  mmaaîîttrriisseerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

sscciieennttii ff iiqquuee  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  ssttrraattééggiiqquuee  eesstt  uunnee  vvoolloonnttéé  nnoobbllee  ppoouurr  ttoouuttee  eennttrreepprriissee  qquueell llee  qquuee  
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ssooii tt  ssaa  ttaaii ll llee..  MMaaiiss  llaa  mmeettttrree  eenn  pprraattiiqquuee  aavveecc  ttoouuttee  ll ’’ eeff ff iiccaaccii ttéé  nnéécceessssaaii rree,,  llaa  ppéérreennnniisseerr  aaff iinn  

dd’’ eenn  ttii rreerr  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  pprrooff ii tt  nn’’ eesstt  ppaass  aauussssii   ffaaccii llee..  EEtt  cceettttee  ddii ff ff iiccuull ttéé  ss’’ aaccccrrooîîtt  qquuaanndd  ii ll   

ss’’ aaggii tt  dd’’ uunnee  PPMMEE  oouu  TTPPEE  aauuxx  hhaannddiiccaappss  hhuummaaiinnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ff iinnaanncciieerrss  aaggaaççaannttss..  

CC’’ eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueell llee  nnoouuss  nnoouuss  iinntteerrrrooggeeoonnss  ssuurr  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  ddee  ssuuccccèèss  dd’’ uunnee  

ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  ddaannss  cceess  eennttrreepprriisseess..  AAuuttrreemmeenntt  ddii tt  ::  

11..  EEsstt  ––  ii ll   ppoossssiibbllee  dd’’ iiddeennttii ff iieerr  lleess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  àà  ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  oouu  àà  

ll ’’ eexxtteerrnnaall iissaattiioonn  dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ??  

22..  EExxiissttee  ––  ii ll   ddeess  ppaarraammèèttrreess  ssuurr  lleessqquueellss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  eett  

dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ppeeuutt  ssee  bbaasseerr  ppoouurr  êêttrree  eeff ff iiccaaccee  ddaannss  cceess  ttyyppeess  

dd’’ eennttrreepprriisseess  ??  

  

LLeess  rrééppoonnsseess  qquuee  nnoouuss  ccoommppttoonnss  aappppoorrtteerr  àà  cceess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ccoonnssttii ttuueenntt  nnoottrree  

ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ll iiééss  àà  ll ’’ aapppprroopprriiaattiioonn  eeff ff iiccaacceess  ddeess  rreessssoouurrcceess  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE..    

AAuuppaarraavvaanntt  ii ll   eesstt  nnéécceessssaaii rree  ddee  ffaaii rree  ppaarrtt  ddee  ccoonncceeppttiioonn  ddeess  FFCCSS  ddaannss  ccee  ttrraavvaaii ll   ddee  

rreecchheerrcchhee..  PPaarr  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss,,  nnoouuss  eenntteennddoonnss,,  ccoonnttrraaii rreemmeenntt  àà  cceerrttaaiinneess  

aappppaarreenncceess  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  qquuii   iinntteerrvviieennnneenntt  ppoossii ttiivveemmeenntt  oouu  nnééggaattiivveemmeenntt  àà  llaa  rrééuussssii ttee  

dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee..  II ll   ss’’ aaggii tt  lleess  lleevviieerrss,,  lleess  ppooiinnttss  aavvaannttaaggeeuuxx  ssuurr  lleessqquueellss  ssee  bbaassee  

ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn,,  eett  lleess  vveerrrroouuss,,  lleess  ppooiinnttss  ffaaiibblleess  qquuii   nnuuiisseenntt  àà  ll ’’ aammoorrççaaggee  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

vveeii ll llee..  AAiinnssii   ll ’’ aaddjjeeccttii ff   ccrrii ttiiqquuee  pprreenndd  ttoouutt  ssoonn  sseennss  ddaannss  ccee  ccoonncceepptt..  NNoouuss  ll ’’ aavvoonnss  pprrééfféérréé  àà  

««  ccllééss  »»  ((ffaacctteeuurrss  ccllééss))  ccoonnttrraaii rreemmeenntt  àà  cceerrttaaiinnss  aauutteeuurrss..  CCaarr  mmêêmmee  ssii   ddaannss  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  ll ’’ ééccaarrtt  

nn’’ eesstt  ppaass  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt,,  ddaannss  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn,,  ««  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  »»  sseemmbbllee  êêttrree  pplluuss  nneeuuttrreess  

ppaarrccee  qquuee  ppoouuvvaanntt  ttrraaii tteerr  aauussssii   bbiieenn  ddeess  éélléémmeennttss  ppoossii ttii ffss  qquuee  nnééggaattii ffss..    

  

II ..33..  LL EESS  OOBBJJEECCTTII FFSS  DDEE  LL ’’ EETTUUDDEE  

LLeess  oobbjjeeccttii ffss  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ff iixxééss  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee  ssoonntt  ssiimmpplleess..  IIll   ss’’ aaggii tt  ddee  mmoonnttrreerr  àà  

llaa  ppeettii ttee  eennttrreepprriissee  qquuee  llee  ssuuccccèèss  ddaannss  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  nn’’ eesstt  ppaass  

uunnee  eexxcclluussiivvii ttéé  ddee  llaa  ggrraannddee  eennttrreepprriissee..  MMaaiiss  ppoouurr  ccee  ffaaii rree  ii ll   ffaauuddrraa  ::  

••  EEttuuddiieerr  lleess  ddii ff fféérreenntteess  pprraattiiqquueess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  ddaannss  lleess  ppeettii tteess  mmooyyeennnneess  

eett  mmiiccrroo--eennttrreepprriisseess..  

••  AAnnaallyysseerr  lleeuurrss  eexxppéérriieenncceess  eenn  lleess  ccoonnff rroonnttaanntt  aavveecc  dd’’ aauuttrreess,,  

••  EEnnff iinn  eenn  rreessssoorrttii rr  uunnee  ssoorrttee  ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddeess  

aaccttiioonnss  àà  eennccoouurraaggeerr  ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE..  
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II II ..44..  PPRROOPPOOSSII TTII OONN  DDEE  PPLL AANN  

PPoouurr  rrééppoonnddrree  àà  cceess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  eett  vveennii rr  àà  bboouutt  ddee  sseess  oobbjjeeccttii ffss,,  llee  ppllaann  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  

ssoommmmeess  pprrooppoossééss  ssee  ssuubbddiivviissee  eenn  ttrrooiiss  ggrraannddeess  ppaarrttiieess  ::  

••  UUnnee  ppaarrttiiee  ccoonntteexxttuueell llee  qquuii   eesstt  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  ccaattééggoorriissaattiioonn  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  eenn  

FFrraannccee,,  ll ’’ ééttuuddee  ddee  lleeuurrss  ssppééccii ff iiccii ttééss  aaiinnssii   qquu’’ àà  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn,,  

sseess  ppééppiinniièèrreess  eett  ddee  ssoonn  CClluubb  IInntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  

••  UUnnee  ppaarrttiiee  tthhééoorriiqquuee  aasssseezz  ffoouurrnniiee  qquuii   ffaaii tt  ll ’’ ééttuuddee  ccoonncceeppttuueell llee  ddee  llaa  vveeii ll llee  eett  ddee  

ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  pplluuss  ssppéécciiaalleemmeenntt  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE..  LLeess  FFaacctteeuurrss  

CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  qquuii   ssoonntt  aauu  ccœœuurr  ddee  ccee  mméémmooii rree  nnee  ssoonntt  ppaass  eeuuxx  aauussssii   llaaiissssééss  eenn  

rraaddee..  

••  EEnnff iinn  uunnee  ddeerrnniièèrree  ppaarrttiiee,,  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  qquuii   rreepprréésseennttee  llaa  ppaarrttiiee  pprraattiiqquuee  ddee  cceettttee  

ééttuuddee  eett  qquuii   ssee  ccoonnssaaccrree  àà  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn  ddeess  FFCCSS  àà  llaa  vveeii ll llee  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE..  EEll llee  

ffaaii tt  ppaarrtt  ddee  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  ssuuiivviiee,,  ddee  ll ’’ aannaallyyssee  ddeess  ddéémmaarrcchheess  eett  ddeess  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  ppeerrssppeeccttiivveess..  
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PPAARRTTIIEE  II  ::  CCAADDRREE  CCOONNTTEEXXTTUUEELL  DDUU  MMEEMMOOIIRREE  

  
II..  LLEESS  PPMMEE  EETT  TTPPEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEESS  

II ..11..  DDEEFFII NNII TTII OONN  EETT  CCAARRAACCTTEERRII SSAATTII OONN    

DDeeppuuiiss  qquuee  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ssoonntt  ddeevveennuueess,,  ddaannss  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss,,  ddeess  ppii ll iieerrss  nnoonn  

nnééggll iiggeeaabblleess  ddaannss  ll ’’ ééccoonnoommiiee,,  ii ll   nnee  ss’’ eesstt  jjaammaaiiss  ppoosséé  aauuttaanntt  ddee  qquueessttiioonnss  ssuurr  lleeuurr  ddééff iinnii ttiioonn..  

EEnn  EEuurrooppee,,  ii ll   nn’’ eexxiissttee  ppaass  uunnee  ccaarraaccttéérriissaattiioonn  uunniiqquuee  ddeess  cceess  ttyyppeess  dd’’ eennttrreepprriisseess..  DDaannss  

cceerrttaaiinnss  ppaayyss  tteell llee  qquuee  llaa  FFrraannccee,,  lleess  rrééfféérreenncceess  rreellèèvveenntt  pplluuss  dduu  ccoonnvveennttiioonnnneell   eett  ddee  ll ’’ ooff ff iicciieell ..  

CCeess  ccoonnvveennttiioonnss  mmaallggrréé  lleeuurr  ddiivveerrssii ttéé    ssoonntt,,  ttoouutt  ddee  mmêêmmee,,  ffaaii tteess  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  ssuurr  llaa  bbaassee  

ddee  llaa  ttaaii ll llee  ((nnoommbbrree  ddee  ssaallaarriiééss,,  eett  cchhii ff ff rree  dd’’ aaff ffaaii rreess……))  eett  ddee  ll ’’ iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  PPMMEE..  EEnn  

eeff ffeett,,  ccee  ddeerrnniieerr  ccrrii ttèèrree  ssttiippuullee  qquuee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  ssii   ppeettii ttee  ssooii tt--eell llee,,  nnee  ddooii tt  aauuccuunneemmeenntt  

aappppaarrtteennii rr  àà  uunn  ggrroouuppee..  CCee  qquuii   eesstt  ddii ff ff iiccii llee  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  lleess  ssttaattiissttiicciieennss  qquuii   ssee  

ttiieennnneenntt  eenn  ggéénnéérraall   aauu  ccrrii ttèèrree  ttaaii ll llee..  EEnn  FFrraannccee,,  llee  sseeuuii ll   vvaarriiaabbllee  ddee  225500  àà  550000  ssaallaarriiééss  eesstt  

ssoouuvveenntt  uuttii ll iisséé  ppoouurr  ddééff iinnii rr  lleess  PPMMEE  eett  ddee  2200  ssaallaarriiééss  ppoouurr  lleess  TTrrèèss  PPeettii tteess  EEnnttrreepprriisseess..  CCee  qquuii   

eesstt  llooiinn  ddeess  rrééfféérreenncceess  ddeess  ddiissppoossii ttii ffss  dd’’ aaiiddee  aauuxx  PPMMEE  qquuii   oonntt  ff iixxéé  uunnee  ffoouurrcchheettttee  ddee  5500  àà  

22550000  ssaallaarriiééss  aauu--ddeellàà  ddee  llaaqquueell llee  lleess  eennttrreepprriisseess  nnee  ssoonntt  pplluuss  ééll iiggiibblleess11..  CCeettttee  vvaarriiééttéé  ddaannss  llaa  

ddii ff fféérreenncciiaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  aa  eennccoouurraaggéé  llaa  CCoommmmiissssiioonn  EEuurrooppééeennnnee  àà  éémmeettttrree  ddeeppuuiiss  22000033,,  

««  uunnee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ssuurr  llaa  ttaaii ll llee  ddeess  eennttrreepprr iisseess  aaffiinn  qquuee  ll ’’ oonn  ppuuiissssee  ddiissppoosseerr  dd’’ uunnee  bbaassee  

ddee  ddiissccuussssiioonn  ccoommmmuunnee  »»22..  AA  cceettttee  ff iinn  llaa  ccoommmmiissssiioonn  aa  ddééssiiggnnéé  ::  

••  LLaa  PPMMEE  ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  eennttrreepprriissee  qquuii   eemmppllooiiee  aauu  mmaaxxiimmuumm  225500  ssaallaarriiééss  eett  ddoonntt  llee  

cchhii ff ff rree  dd’’ aaff ffaaii rreess  nnee  ddééppaassssee  ppaass  5500  mmii ll ll iioonnss  dd’’ eeuurrooss  ;;  

••  LLaa  ppeettii ttee  eennttrreepprriissee  nnee  ddooii tt  ppaass  eexxccééddeerr  5500  eemmppllooyyééss  eett  ssoonn  cchhii ff ff rree  dd’’ aaff ffaaii rreess  lleess  1100  

mmii ll ll iioonnss  dd’’ eeuurrooss,,  

••  EEnnff iinn  llaa  mmiiccrroo--eennttrreepprriissee  oouu  llaa  TTPPEE  ppeeuutt  eemmbbaauucchheerr  jjuussqquu’’ àà  1100  ppeerrssoonnnneess  eett  ssoonn  

cchhii ff ff rree  dd’’ aaff ffaaii rreess  nnee  ddééppaasssseerr  22  mmii ll ll iioonnss  dd’’ eeuurrooss..  

  

II ..22..  PPRREESSEENNTTAATTII OONN  DDEE  MM AARRSSEEII LL LL EE--II NNNNOOVVAATTII OONN  EETT  DDEE  SSEESS  PPEEPPII NNII EERREESS  

MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  eesstt  uunnee  ssttrruuccttuurree  aassssoocciiaattiivvee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  

ccoommppoossééee  dd’’ iinndduussttrriieellss,,  ddee  bbaannqquuiieerrss,,  ddee  ssoocciiééttééss  ddee  ccaappii ttaall   rriissqquuee  eett  ddee  ssttaarrtt--uupp  ddee  

tteecchhnnoollooggiiee..  IIssssuuee  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  IInndduussttrriieell llee  ddee  ll ’’ IInnssttii ttuutt  MMééddii tteerrrraannééeenn  ddee  TTeecchhnnoollooggiiee  

                                                 
11  IINNSSEEEE..  ––  NNoommeennccllaattuurreess,,  ddééff iinnii ttiioonnss  eett  mméétthhooddeess..  ––  PPaarriiss  ::  IINNSSEEEE  ..  ––  IInn  ::  
hhttttpp::////wwwwww..iinnsseeee..ffrr//ffrr//nnoomm__ddeeff__mmeett//ddeeffiinnii ttiioonnss//hhttmmll//ppeettii ttee--mmooyyeennnnee--eennttrreepprriissee..hhttmm..  --  ccoonnssuull ttéé  llee  2277  aavvrrii ll   22000066..  
22  DDuuiizzaabboo,,  SSéébbaassttiiaann  ;;  RRoouuxx,,  DDoommiinniiqquuee..    ––  GGeessttiioonn  eett  mmaannaaggeemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess..  ––  PPaarriiss  ::  HHaacchheettttee  ssuuppéérriieeuurr,,  
22000055,,  pp..2211  ––  2222..  
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((IIMMTT)),,  eell llee  ddéévveellooppppee,,  ddeeppuuiiss  uunnee  vviinnggttaaiinnee  dd’’ aannnnééeess  sseess  aaccttiioonnss  ddaannss  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  

PPrroovveennccee--AAllppeess--CCoottee  dd’’ AAzzuurr  ((PPAACCAA))..  

SSppéécciiaall iissééee  ddaannss  ll ’’ aaiiddee  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’ eennttrreepprriisseess  tteecchhnnoollooggiiqquueess  eett  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

ssttaarrtt--uupp  iinnnnoovvaanntteess,,  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  ssee  ssttrruuccttuurree  aauuttoouurr  ddee  ttrrooiiss  ggrraannddeess  aaxxeess  ::  

••  LL’’ aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ::  ii ll   ooff ffrree  uunn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ssyyssttéémmaattiiqquuee  eett  iinnddiivviidduueell   aauuxx  

eennttrreepprriisseess  eenn  pphhaassee  ddee  ddéémmaarrrraaggee  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddeess  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddeess  sscciieenncceess  ddee  ll ’’ iinnggéénniieeuurr,,  ddee  ll ’’ aauuddiioovviissuueell   eett  

dduu  mmuull ttiimmééddiiaa..  LLeess  sseerrvviicceess  dd’’ aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppoorrtteenntt  ssuurr  lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ddee  

bbaassee  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ::  jjuurriiddiiqquuee,,  ff iinnaanncciieerr,,  mmaarrkkeettiinngg,,  ssttrraattééggiiqquuee,,  

iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee……  

••  LLeess  sseerrvviicceess  ::  ii ll   ss’’ aaggii tt  dd’’ uunn  ppaacckkaaggee  ddee  sseerrvviicceess  ddee  bbaassee  qquuii   ffaaccii ll ii tteenntt  llaa  vviiee  aauu  

qquuoottiiddiieenn  ddeess  eennttrreepprriisseess..  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  aaccccuueeii ll llee  eett  hhéébbeerrggee  ddeess  PPMMEE,,  PPMMII  eett  

TTPPEE  eenn  lleeuurr  ooff ffrraanntt  ddeess  sseerrvviicceess  ccoommmmuunnss  ::  bbuurreeaauuxx  eett  sseeccrrééttaarriiaatt,,  ttrraaii tteemmeenntt  dduu  

ccoouurrrriieerr,,  DDooccuummeennttaattiioonn,,  ssaall lleess  ddee  rrééuunniioonn,,  ll ’’ aaccccèèss  àà  uunn  rréésseeaauu  iinnffoorrmmaattiiqquuee  eennttrree  

aauuttrreess  

••  EEtt  eennff iinn,,  ddeess  aaccttiioonnss  dd’’ aanniimmaattiioonn  qquuii   mmeetttteenntt  lleess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  ddeess  rréésseeaauuxx  aaccttii ffss  

((CClluubbss  ddee  tteecchhnnoollooggiieess,,  rreennccoonnttrreess  dd’’ aaff ffaaii rreess,,  ccrriiééeess  ddee  ff iinnaanncceemmeenntt……))  

  

DDaannss  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddiixx  aannss,,  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  aa  aaccccoommppaaggnnéé  pplluuss  ddee  225500  eennttrreepprriisseess  

iinnnnoovvaanntteess  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  ssuurrvviiee  àà  55  aannss  ssuuppéérriieeuurr  àà  7755%%..  

MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  ddéévveellooppppee  aauussssii   ddeess  aaccttiioonnss  àà  ll ’’ iinntteerrnnaattiioonnaall ,,  àà  ll ’’ aatttteennttiioonn  ddee  sseess  

eennttrreepprriisseess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurr  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  ::  

11..  DDeess  aaccttiioonnss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  vviissaanntt  àà  ddéévveellooppppeerr  uunn  rréésseeaauu  ddee  ppaarrtteennaaii rreess  pprrooppiiccee  aauu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss  ééttrraannggeerrss..  RRiicchhee  ddee  ssoonn  eexxppéérriieennccee  

eenn  tteerrmmee  ddee  ccooooppéérraattiioonn,,  ll ’’ aassssoocciiaattiioonn  eennttrreettiieenntt  ddeess  rreellaattiioonnss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  ttrrèèss  

ddéévveellooppppééeess  aavveecc  sseess  hhoommoolloogguueess  ddeess  ddii ff fféérreennttss  ppaayyss  dduu  ppoouurrttoouurr  mmééddii tteerrrraannééeenn  

((rréésseeaauu  EEuurroo  mmééddii tteerrrraannééeenn  ddee  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn,,  MMeeddiinnnnoovv33))..  SSeess  aaccttiioonnss  vvaarriieenntt  ddee  llaa  

pprroommoottiioonn  ddee  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  àà  ll ’’ iinntteerrnnaattiioonnaall ,,  aauuxx  éécchhaannggeess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  eenn  ppaassssaanntt  

ppaarr  llee  ttrraannssffeerrtt  ddee  ccoommppéétteenncceess  eett  ddee  bboonnnneess  pprraattiiqquueess..  

22..  EEtt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  vviiaa  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  dd’’ éévvéénneemmeennttss  tteellss  qquuee  lleess  

rreennccoonnttrreess  dd’’ aaff ffaaii rreess  TTIICC  eett  MMuull ttiimmééddiiaa  eenn  TTuunniissiiee  eett  aauu  MMaarroocc,,  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddeess  

                                                 
33  MMeeddiinnnnoovv  rreeggrroouuppee  lleess  ddii ff fféérreennttss  aacctteeuurrss  ddee  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  eenn  mmééddii tteerrrraannééee  nnoottaammmmeenntt  lleess  iinnccuubbaatteeuurrss,,  lleess  
ppééppiinniièèrreess  dd’’ eennttrreepprriisseess,,  lleess  ppaarrccss  sscciieennttii ff iiqquueess  eett  tteecchhnnooppôôllee  ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  ddaannss  llee  ppoouurrttoouurr  
mmééddii tteerrrraannééeenn..  VVooiirr  hhttttpp::////wwwwww..mmeeddiinnnnoovv..ccoomm//  
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ssaalloonnss  pprrooffeessssiioonnnneellss  oouu  eennccoorree  vviiaa  ddeess  pprreessttaattiioonnss  dd’’ aaccccoommppaaggnneemmeenntt  àà  ll ’’ eexxppoorrtt  ::  

rreecchheerrcchhee  ddee  ppaarrtteennaaii rreess  ppootteennttiieellss  eett  ddee  ffoouurrnniisssseeuurrss,,  ccoonnsseeii ll   ppoouurr  ll ’’ oouuvveerrttuurree  dd’’ uunn  

bbuurreeaauu  àà  ll ’’ ééttrraannggeerr,,  rraapppprroocchheemmeenntt  aavveecc  lleess  rréésseeaauuxx  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx……  

  

EEnn  ffoonnccttiioonn  ddee  sseess  ssppéécciiaall ii ttééss,,  MMaarrsseeii ll llee  iinnnnoovvaattiioonn  ggèèrree  uunn  rréésseeaauu  33  ppééppiinniièèrreess  

dd’’ eennttrreepprriisseess  ::  

11..  LLaa  ppééppiinniièèrree  TTeecchhnnooppoollee  MMaarrsseeii ll llee--PPrroovveennccee  àà  CChhââtteeaauu  GGoommbbeerrtt..  

EEll llee  hhéébbeerrggee  lleess  eennttrreepprriisseess  qquuii   ss’’ aaccttiivveenntt  ddaannss  lleess  sscciieenncceess  ddee  ll ’’ iinnggéénniieeuurr  eett  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  

ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

22..  llaa  ppééppiinniièèrree  dduu  PPôôllee  MMééddiiaass  BBeell llee  ddee  MMaaii ..  

CCeettttee  ppééppiinniièèrree  aaccccuueeii ll llee  lleess  eennttrreepprriisseess  ssppéécciiaall iissééeess  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  iinndduussttrriieess  ddee  

ccoonntteennuu  eett  ddee  ccrrééaattiioonn  nnuumméérriiqquuee..  EEll llee  rreepprréésseennttee  llee  vvoolleett  aauuddiioovviissuueell   eett  mmuull ttiimmééddiiaa  ddee  

MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn..  

33..  llaa  ppééppiinniièèrree  dduu  RRooyy  dd’’ EEssppaaggnnee  

EEll llee  eesstt  ssppéécciiaall iissééee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  dduu  llooggiicciieell   ll iibbrree..  CCrrééééee  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  CCaappggéémmiinnii ,,  eell llee  

aa  ppoouurr  vvooccaattiioonn  dd’’ aaccccuueeii ll ll ii rr  lleess  eennttrreepprriisseess  eenn  ooppeenn  ssoouurrccee  eenn  pphhaassee  ddee  ccrrééaattiioonn..  

    

II ..33..  LL EE  CCLL UUBB  II NNTTEELL LL II GGEENNCCEE  EECCOONNOOMM II QQUUEE  DDEE  MM AARRSSEEII LL LL EE--II NNNNOOVVAATTII OONN  

AAff iinn  ddee  rrééppoonnddrree  àà  llaa  ddeemmaannddee  ggrraannddiissssaannttee  ddee  sseess  eennttrreepprriisseess  eenn  mmaattiièèrree  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ssppéécciiaall iissééeess,,  MMaarrsseeii ll llee    IInnnnoovvaattiioonn  aa  ddéévveellooppppéé  uunnee  aaccttiivvii ttéé  ddee  vveeii ll llee  eett  

dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  LLee  CClluubb  LLooccaall   dd’’ IInntteell ll iiggeennccee  EEccoonnoommiiqquuee  mmiiss  eenn  ppllaaccee  eenn  jjuuii ll lleett  

22000044  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  lleess  CClluubbss  ddeess  ddii rriiggeeaannttss  eett  llee  GGEERRSSIICC  ((GGrroouuppee  dd’’ EEttuuddeess  eett  ddee  

RReecchheerrcchheess  eenn  SScciieenncceess  ddee  ll ’’ IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  UUnniivveerrssii ttéé  dd’’ AAiixx--MMaarrsseeii ll llee  

II II II))  rrééaall iissee  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  àà  llaa  mmaaîîttrriissee  eett  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddeess  

aaccttiioonnss  dd’’ eexxppéérriimmeennttaattiioonn  aauupprrèèss  ddeess  eennttrreepprriisseess  dduu  ppéérriimmèèttrree  dduu  CClluubb..  LL’’ oobbjjeeccttii ff   ddee  cceess  

aaccttiioonnss  eesstt  ddoouubbllee  ::  

••  DD’’ aabboorrdd,,  iinnssttaall lleerr  uunnee  ccuull ttuurree  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  aavveecc  llaa  ccaappaaccii ttéé  eennttrree  aacctteeuurrss  

llooccaauuxx  ddee  ppaarrttaaggeerr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  ddee  ffaavvoorriisseerr  lleess  ssyynneerrggiieess,,  ddee  ttrraavvaaii ll lleerr  eenn  

rréésseeaauuxx,,  ddee  mmuuttuuaall iisseerr  lleess  rreessssoouurrcceess  ((ccoommppéétteenncceess  pprrooffeessssiioonnnneell lleess,,  rreessssoouurrcceess  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess......)),,  

••  EEnnssuuii ttee,,  iinnffoorrmmeerr  eett  ffoorrmmeerr  lleess  eennttrreepprriisseess  dduu  ppéérriimmèèttrree  ddee  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  aauuxx  

oouuttii llss  eett  mméétthhooddeess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  
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LLee  CClluubb  IIEE  pprrooppoossee  aauuxx  eennttrreepprriisseess  aaccccoommppaaggnnééeess  uunnee  ddiivveerrssii ttéé  ddee  sseerrvviicceess..  IIll   ccooll lleeccttee  

lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess,,  ccoonnccuurrrreennttiieell lleess,,  tteecchhnnoollooggiiqquueess,,  rréégglleemmeennttaaii rreess,,  

ccoommmmeerrcciiaalleess……aaff iinn  ddee  lleess  ddii ff ffuusseerr  aauupprrèèss  ddeess  eennttrreepprriisseess  vviiaa  ddeess  aalleerrtteess  ppéérriiooddiiqquueess,,  ddeess  

ssyynntthhèèsseess  ddee  pprreessssee,,  ddeess  ddoossssiieerrss  ddooccuummeennttaaii rreess  eennttrree  aauuttrreess..  LLee  CClluubb  mmeett  aauussssii   àà  llaa  

ddiissppoossii ttiioonn  ddeess  PPMMEE  TTPPEE  ddiivveerrsseess  rreessssoouurrcceess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  ssuupppplléémmeennttaaii rreess::  ddeess  

ppuubbll iiccaattiioonnss  ((nneewwsslleetttteerrss  tthhéémmaattiiqquueess,,  jjoouurrnnaauuxx,,  rreevvuueess……)),,  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  

dd’’ eennttrreepprriisseess,,  ddeess  llooggiicciieellss  ddee  vveeii ll llee  bbrreevveettss..  

AA  ttrraavveerrss  ddee  ppeettii ttss--ddééjjeeuunneerrss  rreennccoonnttrreess,,  ddeess  ppooiinnttss  dd’’ aaccttuuaall ii ttééss,,  lleess  aaccttiioonnss  

dd’’ éédduuccaattiioonn  àà  llaa  mmaaîîttrriissee  eett  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  mmeetttteenntt  eenn  pprraattiiqquuee..  LLee  

ddééppllooiieemmeenntt  dd’’ oouuttii llss  eett  ddee  mméétthhooddeess  rrééppoonnddaanntt  aauuxx  ssppééccii ff iiccii ttééss  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  

lleess  aaccttiioonnss  dd’’ eexxppéérriimmeennttaattiioonn  eenn  eennttrreepprriissee  ddee  mmêêmmee  qquuee  lleess  ééttuuddee--ddiiaaggnnoossttiiccss  eett  lleess  

pprrééccoonniissaattiioonnss  qquuii   lleess  pprrééccèèddeenntt..    

LLee  CClluubb  IIEE  ddee  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  pprrooppoossee  aauussssii   aauuxx  eennttrreepprriisseess  qquuii   llee  ssoouuhhaaii tteenntt  uunn  

aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddaannss  lleeuurr  pprroojjeett  ddee  vveeii ll lleess  ppeerrssoonnnnaall iissééeess  aavveecc  ddeess  ccoonnsseeii llss  eenn  

mméétthhooddoollooggiieess  eett  dd’’ oouuttii llss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..    DDeess  ooff ffrreess  ddee  vveeii ll lleess  tthhéémmaattiiqquueess  ssuurr  

lleess  pprroodduuii ttss,,  lleess  mmaarrcchhééss  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  ssuurr  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ff iinnaanncceemmeenntt  oouu  

dd’’ iinnvveessttiisssseeuurrss,,  ffoonntt  ppaarrttiieess,,  eell lleess  aauussssii ,,  ddee  llaa  ppaannooppll iiee  ddee  sseerrvviicceess  qquuee  llee  CClluubb  IIEE  mmeett  àà  llaa  

ddiissppoossii ttiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  aaccccoommppaaggnnééeess..  
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PPAARRTTIIEE  IIII  ::  CCOONNTTEEXXTTEE  TTHHEEOORRIIQQUUEE  DDEE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  

  
II..  VVEEIILLLLEE  EETT  IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  ::  EETTAATT  DDEE  LLAA  QQUUEESSTTIIOONN    

LLaa  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  mmaallggrréé  lleeuurr  jjeeuunneessssee,,  ssuussccii tteenntt  

ddee  nnooss  jjoouurrss,,  uunn  iinnttéérrêêtt  ggrraannddiissssaanntt  aauussssii   bbiieenn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  aaccaaddéémmiiqquuee  qquuee  ddaannss  lleess  

eennttrreepprriisseess..  LLaa  rreeccrruuddeesscceennccee,,  ppoouurr  nnee  ppaass  ddii rree  llaa  ssuurraabboonnddaannccee  ddeess  ppuubbll iiccaattiioonnss  eett  aauuttrreess  

ttrraavvaauuxx  uunniivveerrssii ttaaii rreess  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  ssuujjeett  ssuuffff ii tt  llaarrggeemmeenntt  ppoouurr  jjuussttii ff iieerr  cceettttee  tteennddaannccee..  AAuu  

ddéébbuutt  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  uunnee  aauubbaaiinnee  ppoouurr  lleess  ggrraannddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppoouuvvaanntt  ssee  ddootteerr  ddeess  

mmooyyeennss  dd’’ iinnvveessttii rr  ddaannss  uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee,,  llaa  vveeii ll llee  eett  

ll ’’ IInntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nn’’ oonntt  ddee  cceessssee  dd’’ ééllaarrggii rr  lleeuurr  cchhaammppss  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ttoouucchhaanntt  aaiinnssii   

uunnee  llaarrggee  ppaarrttiiee  ddeess  sseecctteeuurrss  ddee  ll ’’ ééccoonnoommiiee  mmooddeerrnnee  eett  iinnddééppeennddaammmmeenntt  ddee  llaa  ttaaii ll llee  eett  ddeess  

mmooyyeennss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  oouu  ddee  ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn..  PPoouurr  ssee  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  cceettttee  éévvoolluuttiioonn,,  nnoouuss  

nnoouuss  pprrooppoossoonnss,,  ddaannss  cceettttee  ppaarrttiiee  tthhééoorriiqquuee,,  ddee  ffaaii rree  llee  ttoouurr  ddee  llaa  qquueessttiioonn  eenn  eessssaayyaanntt  ddee  

ppaarrlleerr  ttoouurr  àà  ttoouurr  ddeess  oorriiggiinneess  eett  eennjjeeuuxx  ddee  cceess  ddeeuuxx  ddiisscciippll iinneess,,  ddee  lleeuurr  éévvoolluuttiioonn  ddaannss  llaa  

ssoocciiééttéé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  llaa  ddiivveerrssii ttéé  qquu’’ eell lleess  ssuussccii tteenntt  ddaannss  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn  qquu’’ ii ll   ssooii tt  ddaannss  

uunnee  ttrrèèss  ppeettii ttee,,  mmooyyeennnnee  oouu  ggrraannddee  oorrggaanniissaattiioonn..  EEtt  eennff iinn  nnoouuss  tteerrmmiinneerroonnss,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ppaarr  

lleess  ffoonnddeemmeennttss  tthhééoorriiqquueess  ddeess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  eenn  ss’’ aattttaarrddaanntt  ssuurr  lleeuurr  ttrraaii tteemmeenntt  

ddaannss  lleess  SSIICC..    

TToouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  cceettttee  ppaarrttiiee,,  nnoouuss  ccoonnvvooqquueerroonnss  lleess  tthhèèsseess  eett  

ooppiinniioonnss  dd’’ aauutteeuurrss  eett  aauuttrreess  cchheerrcchheeuurrss  aaff iinn  ddee  ddoonnnneerr  uunnee  cceerrttaaiinnee  ccrrééddiibbii ll ii ttéé  àà  nnoottrree  

aarrgguummeennttaattiioonn..  

  

II ..11..  LL AA  VVEEII LL LL EE  SSTTRRAATTEEGGII QQUUEE  EETT  SSEESS  AACCCCEEPPTTII OONNSS  

LLaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee,,  sseelloonn    HHuummbbeerrtt  LLeessccaa,,  ««  eesstt  llee  pprroocceessssuuss  iinnffoorrmmaattiioonnnneell   

vvoolloonnttaarr iissttee  ppaarr  lleeqquueell   ll ’’ eennttrreepprr iissee  rreecchheerrcchhee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  ccaarraaccttèèrree  aannttiicciippaattii ff  

ccoonncceerrnnaanntt  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ssee  ccrrééeerr  ddeess  

ooppppoorrttuunnii ttééss  eett  ddee  rréédduuii rree  sseess  rr iissqquueess  ll iiééss  àà  ll ’’ iinncceerrttii ttuuddee  »»44..  NNoouuss  nnee  nnoouuss  eemmppllooiieerroonnss  

nnuull lleemmeenntt,,  ddaannss  cceettttee  ppaarrttiiee  àà  ddoonnnneerr  uunnee  ddééff iinnii ttiioonn  ssttaannddaarrdd  ddee  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  ccaarr  ii ll   yy’’ aa  

aauuttaanntt  ddee  ddééff iinnii ttiioonnss  qquuee  dd’’ aauutteeuurrss..  PPoouurr  ss’’ éélleevveerr  aauu--ddeessssuuss  ddee  cceess  iinnccoommpprrééhheennssiioonnss  eennttrree  

tthhééoorriicciieennss,,  nnoouuss  nnoouuss  ccoonntteenntteerroonnss  ddee  cceettttee  ddééff iinnii ttiioonn  jjuuggééee  llaa  mmooiinnss  ppoolléémmiiqquuee  eett  ééddiiccttééee  

ppaarr  ll ’’ AAFFNNOORR..  SSeelloonn  ll ’’ AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNoorrmmaall iissaattiioonn,,  llaa  vveeii ll llee  eesstt  ««  uunnee  aaccttiivvii ttéé  

ccoonnttiinnuuee  eett  àà  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ii ttéérraattiivvee  vviissaanntt  àà  uunnee  ssuurrvveeii ll llaannccee  aaccccrruuee  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  

                                                 
44  LLeessccaa,,  HHuummbbeerrtt..  ––  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  ::  llaa  mméétthhooddee  lleessccaannnniinngg..  ––  PPaarriiss  ::  EEMMSS,,  22000044..  ––  119900pp..  
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tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  ccoommmmeerrcciiaallee,,  eettcc..  ppoouurr  aannttiicciippeerr  lleess  éévvoolluuttiioonnss  »»55  AAuuttrreemmeenntt  ddii tt,,  eell llee  ssee  

rraappppoorrttee  àà  ll ’’ aattttii ttuuddee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  àà  aapppprrééhheennddeerr  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  aaff iinn  ddee  pprréévveennii rr  lleess  

mmeennaacceess  eett  dd’’ aannttiicciippeerr  lleess  ooppppoorrttuunnii ttééss..  EEll llee  pprrooppoossee  ddee  mmaaîîttrriisseerr  aauussssii   bbiieenn  àà  ll ’’ iinntteerrnnee  qquu’’ àà  

ll ’’ eexxtteerrnnee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  aaff iinn  dd’’ aaiiddeerr  lleess  ddii rriiggeeaannttss  àà  llaa  

pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn..  TToouutteeffooiiss,,  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee,,  ppoouurr  êêttrree  eeff ff iiccaaccee  ddooii tt  êêttrree  ppaarrcceell ll iissééee..  

DDee  ccee  ffaaii tt  sseelloonn  lleess  bbeessooiinnss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  llaa  vveeii ll llee  ppeeuutt  êêttrree  oorriieennttééee  ssuurr  lleess  

cchhaammppss  sscciieennttii ff iiqquueess,,  tteecchhnnoollooggiiqquueess,,  ccoonnccuurrrreennttiieellss,,  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eett  mmaarrkkeettiinngg……  

II..11..11..  VVEEIILLLLEE  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  EETT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEE  

  AAvveecc  ll ’’ ééttaatt  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttii ff iiqquuee  eett  ddeess  iinnnnoovvaattiioonnss  

tteecchhnnoollooggiiqquueess,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  rraappiiddeess,,  uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  rreeccuueeii ll   eett  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  nnoouuvveell lleess  ccrrééaattiioonnss,,  ccoonnssttii ttuuee  uunn  aattoouutt  nnoonn  nnééggll iiggeeaabbllee  ppoouurr  

aaccccrrooîîttrree  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  eennttrreepprriisseess..  LLaa  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ssee  pprrooppoossee  aaiinnssii   ddee  

rreecchheerrcchheerr,,  ddee  ttrraaii tteerr  eett  ddee  ddii ff ffuusseerr,,  eenn  vvuuee  ddee  ssoonn  eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss,,  eett  ddoonnnnééeess  

rreellaattii ffss  aauuxx  aavvaannccééeess  tteecchhnnoollooggiiqquueess  oouu  aayyaanntt  ttrraaii tt  aauuxx  aaccqquuiiss  sscciieennttii ff iiqquueess  eett  tteecchhnniiqquueess,,  aauuxx  

pprrooccééddééss  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn  ddeess  pprroodduuii ttss66..    

LLaa  vveeii ll llee  bbrreevveett  ppeeuutt  êêttrree  aaff ff ii ll iiééee  àà  llaa  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  EEll llee  ss’’ ooccccuuppee  ddee  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  

ddeess  iinnnnoovvaattiioonnss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss  àà  ppaarrttii rr  ddeess  ddééppôôttss  ddeess  bbrreevveettss..    

II..11..22..  VVEEIILLLLEE  CCOONNCCUURRRREENNTTIIEELLLLEE  

LL’’ aapppprroocchhee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  ddee  llaa  vveeii ll llee  ssee  rraappppoorrttee  àà  llaa  rreecchheerrcchhee,,  aauu  ttrraaii tteemmeenntt  eett  àà  llaa  

ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee..  LLaa  tteecchhnniiqquuee  ccoonnssiissttee  àà  ssuurrvveeii ll lleerr  lleess  

ccoonnccuurrrreennttss  ddii rreeccttss  eett  iinnddii rreeccttss,,  aaccttuueellss  eett  ppootteennttiieellss..  IIll   ss’’ aaggii tt  ddee  ««  ppiisstteerr  lleess  ddéémmaarrcchheess  

aaccttiivveess,,  lleess  aaccttiioonnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ddééppllooiieemmeenntt  vveerrss  dd’’ aauuttrreess  sseecctteeuurrss,,  eett  ddoommaaiinneess  

dd’’ aaccttiivvii ttééss,,  ffaauusssseess  ppiisstteess  eett  lleeuurrrreess  ddeessttiinnééeess  àà  ééggaarreerr  lleess  ccuurr iieeuuxx,,  iinnttrruussiioonnss  ddiivveerrsseess  eettcc..,,  eett  

cceeccii   ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss  »»77  

DDee  mmaanniièèrree  pprraattiiqquuee,,  llaa  vveeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  aa  ppoouurr  pprriinncciippaalleess  cciibblleess  llaa  ssttrraattééggiiee  ddeess  

ccoonnccuurrrreennttss,,  lleeuurrss  ttaarrii ffss,,  lleeuurrss  nnoouuvveeaauuxx  pprroodduuii ttss  oouu  sseerrvviicceess,,  lleeuurr  rreeccrruutteemmeenntt,,  lleeuurrss  ccll iieennttss,,  

lleeuurrss  ccoonnttrraattss,,  ccoommmmuunniiqquuééss  oouu  aarrttiicclleess  ddee  pprreessssee..  AA  cceeuuxx  llàà  ss’’ aajjoouutteenntt  lleess  aaccccoorrddss  eett  

ppaarrtteennaarriiaattss,,  lleess  aacchhaattss,,  aall ll iiaanncceess  eettcc..  

  

                                                 
55AAFFNNOORR,,  AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNoorrmmaall iissaattiioonn..  ––NNoorrmmee  eexxppéérriimmeennttaallee  XXPP  XX5500  ––  005533  ::  PPrreessttaattiioonn  ddee  vveeii ll llee  eett  
mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’ uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeii ll llee..  ––  PPaarriiss  ::  AAffnnoorr,,  11999988  
66  HHeerrmmeell ,,  LLaauurreenntt..  ––  MMaaîîttrriisseerr  eett  pprraattiiqquueerr  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  AAFFNNOORR,,  22000011,,  pp..  1111..  
77  RRoouuaacchh,,  DDaanniieell ..  ––  LLaa  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  PPUUFF,,  11999988  



FFCCSS  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee  eett  dd’’IIEE  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  

©©  DDjjiibbrriill  DDIIAAKKHHAATTEE  ––  MM22RR  SSTTIICC  eett  MMééddiiaattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::  
MMéémmooiirree  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  SSyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

18 

II..11..33..  VVEEIILLLLEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  EETT  MMAARRKKEETTIINNGG  

LLaa  vveeii ll llee  ccoommmmeerrcciiaallee  ppoorrttee  ll ’’ aatttteennttiioonn  ssuurr  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall   ddee  

ll ’’ eennttrreepprriissee..  IIll   ss’’ aaggii tt  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  dduu  ttrraaii tteemmeenntt  eett  ddee  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

aaff fféérreennttee  aauuxx  ccll iieennttss  eett  ffoouurrnniisssseeuurrss,,  àà  lleeuurr  ccii rrccuuii tt  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  eett  àà  lleeuurrss  pprroossppeeccttuuss..  UUnnee  

vveeii ll llee  ccoommmmeerrcciiaallee  ddooii tt  aauussssii   ssee  ffooccaall iisseerr  ssuurr  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddeess  aappppeellss  dd’’ ooff ffrreess  ppuubbll iiccss  eett  

pprriivvééss,,  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ff iinnaanncciièèrree  ddee  sseess  ccll iieennttss  eett  ffoouurrnniisssseeuurrss..  SSoonn  iimmppoorrttaannccee  rrééssiiddee  ddaannss  llee  ffaaii tt  

qquu’’ eell llee  ppeerrmmeettttee  aauuxx  eennttrreepprriisseess  dd’’ iiddeennttii ff iieerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  pprroodduuii ttss,,  dd’’ ooppttiimmiisseerr  lleess  aacchhaattss  oouu  

eennccoorree  ddee  rreettrroouuvveerr  rraappiiddeemmeenntt  uunnee  ssoouurrccee  dd’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  ccaass  ddee  ddééffaauutt  dd’’ uunn  

ffoouurrnniisssseeuurr..88  

DDuu  ffaaii tt  ddee  llaa  pprrooxxiimmii ttéé  ddee  lleeuurrss  cciibblleess,,  llaa  vveeii ll llee  ccoommmmeerrcciiaallee  eesstt  ppaarrffooiiss  aaff ff ii ll iiééee  àà  llaa  

vveeii ll llee  mmaarrkkeettiinngg..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree,,  eenn  pplluuss  ddee  ssuurrvveeii ll lleerr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  ppeerrmmeett  

dd’’ iinnffoorrmmeerr  lleess  ddii rriiggeeaannttss  eett  aaggeennttss  mmaarrkkeettiinngg  ssuurr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss,,  lleess  

aaxxeess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss  oouu  ssuurr  ll ’’ eeff ff iiccaaccii ttéé  oouu  nnoonn  dd’’ uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  PPoouurr  ccee  ffaaii rree  lleess  mméétthhooddeess  uuttii ll iissééeess  vvaarriieenntt  sseelloonn  llaa  ssppéécciiaall ii ttéé  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  

eett  ssee  ppaarrttaaggeenntt  eennttrree  lleess  ééttuuddeess  ddee  mmaarrcchhéé,,  lleess  ssoonnddaaggeess  eett  lleess  ««  cchhaasssseeuurrss  ddee  tteennddaannccee  »»99..  

II..11..44..  AAUUTTRREESS  TTYYPPEESS  DDEE  VVEEIILLLLEE  

HHoorrmmiiss  cceess  ffoorrmmeess  mmaajjeeuurreess,,  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  ppeeuutt  ssee  pprréévvaallooii rr  dd’’ aauuttrreess  ffoorrmmeess  

pplluuss  oouu  mmooiinnss  iinnttéérreessssaanntteess  ((sseelloonn  llee  ddoommaaiinnee  dd’’ aaccttiivvii ttéé  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee))  tteell llee  qquuee  llaa  

ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  jjuurriiddiiqquuee  ((nnoorrmmeess,,  rréégglleemmeennttaattiioonnss……)),,  ssoocciiééttaall   ((aassppeeccttss  

ssoocciiaauuxx  eett  ccuull ttuurreellss)),,  ff iinnaanncciieerr  ((lleess  ff iinnaanncceemmeennttss,,  llee  ccoouurrss  ddeess  pprroodduuii ttss……))  eettcc..  LLee  tteerrmmee  

ggéénnéérriiqquuee  ddee  ««  vveeii ll llee  eennvvii rroonnnneemmeennttaallee  »»1100  oouu  sseelloonn  dd’’ aauuttrreess  aauutteeuurrss  ddee  ««  vveeii ll llee  gglloobbaallee  »»  eesstt  

ssoouuvveenntt  eemmppllooyyéé  ppoouurr  ddééssiiggnneerr  cceettttee  pprraattiiqquuee  qquuii   ccoonnssiissttee  àà  ssuurrvveeii ll lleerr  lleess  sseecctteeuurrss  sseeccoonnddaaii rreess  

ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  II ll   nnee  ffaauutt  ppaass  cceeppeennddaanntt  ffaaii rree  llaa  ccoonnffuussiioonn  aavveecc  ««  llaa  vveeii ll llee  eennvvii rroonnnneemmeennttaallee  

oouu  ééccoollooggiiqquuee  »»,,  qquuii   ccoommmmee  ssoonn  nnoomm  ll ’’ iinnddiiqquuee,,  aassssuurree  llee  ssuuiivvii   ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  vvééggééttaallee,,  aaiinnssii   

qquuee  cceelluuii   ddeess  ffeeuuxx  ddee  bbrroouussssee  eett  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ppaassttoorraalleess  eett  aaggrriiccoolleess1111..  

II ll   nnoouuss  aa  sseemmbblléé  nnéécceessssaaii rree  dd’’ ééttuuddiieerr  cceettttee  ppaarrttiiee    ssuurr  llaa  vveeii ll llee  eett  sseess  ddii ff fféérreenntteess  

vvaarriiaanncceess  ppoouurr  eessssaayyeerr  ddee  ccoouuppeerr  ccoouurrtt  aauuxx  qquueerreell lleess  ddééff iinnii ttiioonnnneell lleess  eett  ddee  nnee  rreetteennii rr  qquuee  ccee  

qquuii   eesstt  pprroocchhee  ddee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  ffaaiissoonnss  ddeess  ccoonncceeppttss  qquuee  nnoouuss  aauurroonnss  àà  

uuttii ll iisseerr  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee..  

  

  
                                                 
88hhttttpp::////wwwwww..ddoouubblleevveeii ll llee..ccoomm    
99  TTeecchhnniiqquuee  ttrrèèss  rrééppaanndduuee  ddaannss  ll ’’ iinndduussttrriiee  ddee  mmooddee  
1100  HHeerrmmeell ,,  LLaauurreenntt..  ––  MMaaîîttrriisseerr  eett  pprraattiiqquueerr  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  AAFFNNOORR,,  22000011,,  pp..  1144..  
1111  CCeennttrree  ddee  ssuuiivvii   ééccoollooggiiqquuee  dduu  SSéénnééggaall ..  ––  IInn  ::  hhttttpp::////wwwwww..ccssee..ssnn//vveeii ll llee__eennvv..hhttmm  
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IIII..  DDEE  LLEE  VVEEIILLLLEE  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEE  AA  LL’’IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  

II II ..11..  II NNTTEELL LL II GGEENNCCEE  EECCOONNOOMM II QQUUEE  ::   UUNN  CCOONNCCEEPPTT  MM AALL   CCOOMM PPRRII SS  

CCoommmmee  llaa  vveeii ll llee,,  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nnee  ccoonnnnaaîîtt  ppaass  nnoonn  pplluuss  uunnee  ssttaabbii ll ii ttéé  

ddééff iinnii ttiioonnnneell llee..  EEll llee  eesstt  vviiccttiimmee  dd’’ uunn  ««  cchhaaooss  sséémmaannttiiqquuee  »»  ssyymmbbooll iisséé  ppaarr  uunn  bboouuii ll lloonnnneemmeenntt  

ddee  ttrraadduuccttiioonn  sseelloonn  lleess  aauutteeuurrss..  CCeeppeennddaanntt  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  qquuii   rreevviieenntt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  eett  ssuurr  

llaaqquueell llee  sseemmbblleenntt  ss’’ aaccccoorrddeerr  cchheerrcchheeuurrss  eett  pprraattiicciieennss  eesstt  cceelluuii   ééddiiccttééee  ppaarr  llee  GGrroouuppee  ddee  HHeennrrii   

MMaarrttrree..  CCeettttee  ddééff iinnii ttiioonn  pprrooppoossééee  àà  llaa  ssuuii ttee  ddee  ll ’’ ééttuuddee  qquu’’ ii ll   aavvaaii tt  ddii rriiggééee  ssuurr  ««  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  ddeess  eennttrreepprriisseess  »»  ppoouurr  ll ’’ EEttaatt  ff rraannççaaiiss,,  eenn  11999944,,  ffaaii tt  rrééfféérreennccee  cchheezz  lleess  

ssppéécciiaall iisstteess  ddee  llaa  vveeii ll llee  eenn  FFrraannccee..  EEnn  eeff ffeett  MMaarrttrree  éévvooqquuee    ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ccoommmmee  

««  ll ''eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  rreecchheerrcchhee,,  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  eett  ddee  ddii ffffuussiioonn  ((eenn  vvuuee  ddee  ssoonn  

eexxppllooii ttaattiioonn))  ddee  ll '' iinnffoorrmmaattiioonn  uuttii llee  aauuxx  aacctteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  »»1122..  DDaannss  uunnee  ooppttiiqquuee  ddee  lleevveerr  

ttoouuttee  ééqquuiivvooqquuee  eennttrree  llaa  ddéémmaarrcchhee  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ll ’’ eessppiioonnnnaaggee  iinndduussttrriieell ,,  llee  

rraappppoorrtt  pprréécciissee  qquuee  sseess    aaccttiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree    mmeennééeess    ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleess  llééggaalleess  eett  

ddééoonnttoollooggiiqquueess,,  ddaannss  lleess  mmeeii ll lleeuurreess  ccoonnddii ttiioonnss  ddee  qquuaall ii ttéé  ddee  ddééllaaii   eett  ddee  ccooûûtt..1133  TToouutteeffooiiss,,  

ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssoouuffffrree  dd’’ uunnee  iinnccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  

dduu  ggrraanndd  ppuubbll iicc..  SSoonn  oorriiggiinnee,,  eett  sseess  rrééfféérreenncceess  ccoonncceeppttuueell lleess  ssoonntt  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  lleess  ccaauusseess  

ddee  cceettttee  ssii ttuuaattiioonn..  OOddii llee  AAmmbbrryy  ccoonnvvaaiinnccuuee  ppaarr  cceettttee  hhyyppootthhèèssee  ss’’ ooff ffuussqquuee  ddee  ll ’’ uuttii ll iissaattiioonn  ddee  

cceerrttaaiinnss  tteerrmmeess  gguueerrrriieerrss  àà  sseess  yyeeuuxx  iinnssuuffff iissaannttss  ppoouurr  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  dd’’ IIEE..  EEll llee  

ddéépplloorree  qquuee    ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssooii tt  ssoouuvveenntt  aassssiimmii llééee  àà  uunn  nnoouuvveell   aarrtt  ddee  llaa  gguueerrrree..  ««    

QQuuee  ddee  tteerrmmeess  gguueerrrr iieerrss  eemmppllooyyééss  ppoouurr  ddééccrr ii rree  uunn  ccoonncceepptt  ttrrèèss  eenn  vvoogguuee  ::   wwaarr  rroooommss,,  

ssééccuurr ii ttéé  ééccoonnoommiiqquuee,,  mmaarrcchhééss  ssttrraattééggiiqquueess……  PPoouurrttaanntt,,  cceess  mmoottss  ssoonntt  iinnssuuffffiissaannttss  ppoouurr  

ddééccrryypptteerr  ddeeuuxx  tteennddaanncceess  qquuii   eennttrreettiieennnneenntt  llaa  ccoonnffuussiioonn  ::   llee  ppaarrttaaggee  eett  llaa  ccoommppééttii ttiioonn  »»1144..  

LL’’ oorriiggiinnee  dduu  ccoonncceepptt  nn’’ eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss  ééttrraannggèèrree  àà  cceettttee  ccoonnffuussiioonn..  LL’’ iinntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  ppeeiinnee  àà  sséédduuii rree  dduu  ffaaii tt  qquu’’ eell llee  ffaaii tt  ppeennsseerr  àà  ll ’’ eessppiioonnnnaaggee..  LLee  tteerrmmee  

««  iinntteell ll iiggeennccee  »»  qquuii ,,  eenn  aannggllaaiiss  ssiiggnnii ff iiee  ««  eessppiioonnnnaaggee  »»  aa  dduu  mmaall   àà  ss’’ aaddaapptteerr  àà  llaa  ssoocciiééttéé  

ffrraannççaaiissee  mmêêmmee  ssii   ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee  eell llee  eesstt  àà  ddeess  aannnnééeess  lluummiièèrree  ddee  ttoouutteess  aaccttiivvii ttééss  ii ll llééggaalleess..  

AAuussssii ,,  llaa  rreeccoonnvveerrssiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  aaggeennttss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  ddaannss  cceettttee  nnoouuvveell llee  aaccttiivvii ttéé  eett    ««  llee  

                                                 
1122MMaarrttrree,,  HHeennrrii ..  ––  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  ddeess  eennttrreepprriisseess..  ––  PPaarriiss  ::  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  FFrraannççaaiissee,,  
11999944..  ––221122pp  
1133DDiiaakkhhaattéé,,  DDjj iibbrrii ll ..  ––  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’ uunn  ddiissppoossii ttii ff   ddee  vveeii ll llee  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  ppoouurr  lleess  PPMMEE--PPMMII  ddee  ppêêcchhee  eett  ddee  
ccoonnsseerrvveerriiee  ddee  pprroodduuii ttss  hhaall iieeuuttiiqquuee  aauu  SSéénnééggaall ..  --    MMéémmooiirree  ddee  DDSSSSIICC,,  EEBBAADD,,  UUCCAADD,,  DDaakkaarr,,  22000055,,  pp..  3311..  
1144AAmmbbrryy,,  OOddii llee..  ––  SSoocciiééttéé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ::  ccoommpprreennddrree  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddeess  eennjjeeuuxx,,  nnoo  77,,  jjuuiinn  22000044,,  pp..  11..  
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rreeccyyccllaaggee  dduu  KKGGBB  eenn  ssttrruuccttuurree  ooppéérraattiioonnnneell llee  ddééddiiééee  àà  ll ’’ iinndduussttrr iiee  »»1155  nnee  mmii ll ii tteenntt  ––ii llss  ppaass  eenn  

ffaavveeuurr  ddeess  ddééttrraacctteeuurrss  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  

  

II II ..22..  RREELL AATTII OONNSS  EENNTTRREE  LL AA  VVEEII LL LL EE  EETT  II NNTTEELL LL II GGEENNCCEE  EECCOONNOOMM II QQUUEE  

AAuu  rreeggaarrdd  ddeess  ddééff iinnii ttiioonnss  qquuee  ddoonnnneenntt  lleess  aauutteeuurrss  ddeess  ddeeuuxx  ccoonncceeppttss,,  ii ll   eesstt  ttrrèèss  

ddii ff ff iiccii llee  ddee  ttrraacceerr  uunnee  ll iiggnnee  ddee  ddéémmaarrccaattiioonn  eennttrree  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee..    CCeettttee  ddii ff ff iiccuull ttéé  ss’’ eexxppll iiqquuee  ppaarrffooiiss  ppaarr  llaa  ddiivveerrggeennccee  ddeess  aauutteeuurrss  eett  pprraattiicciieennss  ssuurr  

llee  cchhooiixx  ddee  tteell llee  oouu  tteell llee  aappppeell llaattiioonn  ppoouurr  ddééssiiggnneerr  tteell llee  oouu  tteell llee  aaccttiivvii ttéé..  II ll   nn’’ eesstt  ppaass  rraarree  ddee  

vvooii rr  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  ddéénnoommmmééeess  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  oouu  vviiccee  vveerrssaa..  

AAiinnssii   mmaallggrréé  llee  ffaaii tt  qquu’’ eell lleess  ssooiieenntt  ttoouutteess,,  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

ssttrraattééggiiqquuee,,  ddoonncc  bbéénnééff iiqquueess  àà  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  oonn  nnee  ppeeuutt  nniieerr  lleeuurr  pprroobbllèèmmee  àà  ssee  ffrraayyeerr  uunn  

ppaassssaaggee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  mmii ll iieeuuxx..  SSii ttuuaattiioonn  ll iiééee  ttaannttôôtt  aauu  ccoonncceepptt  jjuuggéé  ttrroopp  ppaassssii ff   eenn  ccee  qquuii   

ccoonncceerrnnee  llee  tteerrmmee  ««  vveeii ll llee  »»,,  ttaannttôôtt  àà  llaa  sséémmaannttiiqquuee  ppoouurr  ll ’’   ««  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  »»  EEnn  

eeff ffeett  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  aa  dduu  mmaall   àà  ccoonnqquuéérrii rr  cceerrttaaiinnss  mmaannaaggeerrss  ppaarrccee  qquu’’ ééttaanntt  

ttoouujjoouurrss  aassssiimmii llééee  àà  ttoorrtt  àà    ll ’’ eessppiioonnnnaaggee  iinndduussttrriieell ..  DD’’ ooùù  ll ’’ aappppeell   dduu  RRéésseeaauu  AACCRRIIEE  ::  ««  

llee  tteerrmmee  "" iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee""   ddooii tt  êêttrree  eexxppll iiqquuéé  eett  nnee  pplluuss  êêttrree  aassssiimmii lléé  àà  ddeess  nnoottiioonnss  

dd''ii ll llééggaall ii ttéé..  II ll   nnee  ssaauurraaii tt  êêttrree  rreemmppllaaccéé  ppaarr  llee  tteerrmmee  ""vveeii ll llee""1166..    

AA  llaa  lluummiièèrree  ddee  ll ’’ aannaallyyssee  qquuii   ssuuii tt  nnoouuss  ppoouurrrroonnss  iiddeennttii ff iieerr  uunnee  aaccttiivvii ttéé  ddee  vveeii ll llee  

dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  

LLaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  eesstt  uunnee  aaccttiivvii ttéé  ddee  rreecchheerrcchhee  ttoouutt  aazziimmuutt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii   ppeeuutt  

iinnttéérreesssseerr  ll ’’ eennttrreepprriissee  aaff iinn  dd’’ eenn  ddééff iinnii rr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  àà  pprreennddrree..  NNaattuurreell lleemmeenntt  

cc’’ eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  gglloobbaallee  qquuii   iinnttèèggrree  dd’’ aauuttrreess  ttyyppeess  ddee  vveeii ll lleess  sseeccttoorriieell lleess  cchhooiissiieess  eenn  

ffoonnccttiioonn  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  CCeettttee  iimmmmeennssee  aaccttiivvii ttéé  ddee  rreecchheerrcchhee  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  mmoobbii ll iissee  ddeess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss,,  mmaattéérriieellss,,  ff iinnaanncciieerrss  eett  tteecchhnnoollooggiiqquueess  ttrrèèss  

iimmppoorrttaannttss..  CCee  qquuii   ffaaii tt  qquu’’ eell llee  eesstt,,  eenn  ggéénnéérraall ,,  ll ’’ aappaannaaggee  ddeess  ggrraannddss  ggrroouuppeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  

qquuii   vveeuulleenntt  ddeevveennii rr  ddeess  ssoocciiééttééss  ssaavvaanntteess..  CCeeppeennddaanntt  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  eenn  ccoonnttiinnuuee  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  ffaaii tt  qquuee  ll ’’ eennttrreepprriissee  eesstt  rréécceeppttiivvee  eett  ttrrèèss  ddééppeennddaannttee  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt..  

AAuussssii ,,  aavveecc    ll ’’ iimmppoorrttaannccee  ddeess  mmaasssseess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ccooll lleeccttééeess,,  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  dduu  tteemmppss  ddee  

ttrraavvaaii ll   sseerraa--tt--eell llee  ccoonnssaaccrrééee  aauu  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ;;  ccee  qquuii   rreenndd  iinnooppéérraattiioonnnneell   llee  

pprroocceessssuuss  ddee  ddéécciissiioonn  eett  mmoonnttrree  dduu  mmêêmmee  ccoouupp,,  ll ’’ eeff ff iiccaaccii ttéé  ddeess  vveeii ll lleess  sseeccttoorriieell lleess  oouu  

ssppéécciiaall iissééeess..  SSeelloonn  bboonn  nnoommbbrree  ddee  tthhééoorriicciieennss,,  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ffaaii tt  ppaarrttiiee  ddee  cceess  
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ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  nnoo..77,,  jjuuiinn  22000044,,  pp..55..  
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ddeerrnniièèrreess..  EEll llee  eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  sseeccttoorriieell llee  oorriieennttééee  vveerrss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  

ll ’’ eennttrreepprriissee..    

CCaarrlloo  RRéévveell ll ii1177  ddaannss  ccee  ddéébbaatt,,  mmoonnttrree,,  àà  ppaarrttii rr  ddee  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  dduu  CCoommmmiissssaarriiaatt  dduu  

PPllaann,,  qquuee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nnee  ssee  ll iimmii ttee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  àà  llaa  rreecchheerrcchhee,,  àà  llaa  ccooll lleeccttee  aauu  

ttrraaii tteemmeenntt  eett  àà  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ;;  eell llee  ssuuppppoossee  uunn  eennsseemmbbllee  dd’’ aaccttiioonnss  dd’’ iinnff lluueennccee  

ssooii tt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  iimmmmééddiiaatt,,  ssooii tt  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  

ll ’’ aappppaarreeii ll   ééttaattiiqquuee,,  aauuxx  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddeess  ccooll lleeccttiivvii ttééss  llooccaalleess,,  aauuxx  aacctteeuurrss  ppuubbll iiccss  eett  pprriivvééss..  

SSeelloonn  RRéévveell ll ii ,,  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  eexxppll iiqquuee  llaa  mmiissee  eenn  eexxeerrgguuee  dduu  ccoonncceepptt  ««  eexxppllooii ttaattiioonn  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  »»  ddaannss  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  dduu  CCoommmmiissssaarriiaatt  dduu  PPllaann..  EEnn  dd’’ aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  ddee  vveeii ll llee,,  llaa  pphhaassee  aaccttiivvee  eett  ooppéérraattiioonnnneell llee..  SSuurr  

ccee  mmêêmmee  rreeggiissttrree  OOddii llee  AAmmbbrryy  ddii rraa  qquuee  ««  llaa  vveeii ll llee  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  eesstt  bbiieenn  àà  llaa  bbaassee  ddee  

ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  »»1188  

FFrraannççooiiss  JJaakkoobbiiaakk,,  lluuii   aauussssii   ddaannss  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ddii ff fféérreenncciiaattiioonn  ssoouuttiieenntt  

qquuee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  àà  ll ’’ ooppppoosséé  ddeess  aauuttrreess  ttyyppeess  ddee  vveeii ll llee  eesstt  bbiieenn  ««  uunnee  

oorrggaanniissaattiioonn  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall   eett  nnoonn  pplluuss  uunniiqquueemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll ’’ eennttrreepprr iissee  »»1199    

CCeettttee  ccoonncceeppttiioonn  sseemmbbllee  êêttrree  ccoommpprriissee  ppaarr  ll ’’ EEttaatt  ff rraannççaaiiss  eenn  ccoommmmaannddaanntt  eenn  119999442200,,  uunn  

rraappppoorrtt  ssuurr  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii   aa  eeuu  llee  mméérrii ttee  ddee  sseennssiibbii ll iisseerr  lleess  eennttrreepprreenneeuurrss  

ffrraannççaaiiss  ssuurr  ll ’’ iinnttéérrêêtt  dd’’ aavvooii rr  uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ;;  eett  uunn  

ddeeuuxxiièèmmee  rraappppoorrtt  eenn  22000033  ssuurr  ««  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  eett  ccoohhééssiioonn  

ssoocciiaallee  »»2211  ddii rriiggéé  ppaarr  BBeerrnnaarrdd  CCaarraayyoonn2222,,  ddééppuuttéé  eett  mmaaii rree  ddee  TTaarrnn..  

AAiinnssii   vvuu,,  lleess  ééqquuiivvooqquueess,,  lleess  iinnccoommpprrééhheennssiioonnss  nnee  mmaannqquueenntt  ppaass  qquuaanndd  ii ll   ss’’ aaggii tt  

dd’’ éévvooqquueerr  llaa  vveeii ll llee  eett  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  CCeeppeennddaanntt,,  aauu--ddeellàà  ddee  ttoouutteess  cceess  ddii ff ff iiccuull ttééss,,  

nnoouuss  rreetteennoonnss  ppoouurr  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  ccee  mméémmooii rree  qquuee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nn’’ eesstt  ppaass  ddee  

ll ’’ eessppiioonnnnaaggee  iinndduussttrriieell llee,,  nnii   uunnee  pprraattiiqquuee  ii ll llééggaallee..  CC’’ eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  qquuii   ssee  ffaaii tt  eenn  rreessppeecctt  

ddeess  pprriinncciippeess  éétthhiiqquueess  eett  ddééoonnttoollooggiiqquueess  ccoommmmee  nnee  cceesssseenntt  ddee  llee  rraappppeelleerr  cceerrttaaiinnss  cchheerrcchheeuurrss..  

                                                 
1177  RReevveell ll ii ,,  CCaarrlloo..  ––  IInntteell ll iiggeennccee  ssttrraattééggiiqquuee  ssuurr  IInntteerrnneett  ::  CCoommmmeenntt  ddéévveellooppppeerr  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  vveeii ll llee  eett  
dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  llee  wweebb..  ––  22ee..  eedd..  ––  PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  22000044,,  pp..  
1188  AAmmbbrryy,,  OOddii llee..  ––  lleess  rréésseeaauuxx  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ::  eennttrree  eessppiioonnnnaaggee  eett  ppaarrttaaggee..  ––  IInn  ::  SSoocciiééttéé  ddee  
ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  nnoo..77,,  jjuuiinn  22000044,,  pp33..  
1199  JJaakkoobbiiaakk,,  FFrraannççooiiss  ..  ––  IInntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  aavveecc  ll ’’ aappppoorrtt  ddeess  NNTTIICC  ::  ccoommmmeenntt  bbââttii rr  ssoonn  pprroopprree  ssyyssttèèmmee  
dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..--  22èèmmee  ééddii ttiioonn..  PPaarriiss  ::  EEddii ttiioonnss  dd’’ OOrrggaanniissaattiioonn,,  22000011,,  pp..1111  
2200RRaappppoorrtt  ddee  HHeennrrii   MMaarrttrree,,  CCoommmmiissssaarriiaatt  dduu  PPllaann..  ––  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  ddeess  eennttrreepprriisseess..  ––  
PPaarriiss  ::  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ffrraannççaaiissee,,  11999944..  ––221122pp..  
2211  RReeggaarrdd  ssuurr  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  nnoo..  11,,  jjaannvviieerr  ––  fféévvrriieerr  22000044..  ––  6600pp..  
2222OObbsseerrvvaattooiirree  ccrrii ttiiqquuee  dduu  RRaappppoorrtt  CCaarraayyoonn..  ––  IInn  ::  RReeggaarrddss  ssuurr  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  nnoo..  11,,  jjaannvviieerr  --    
fféévvrriieerr,,  22000044,,  pp..1111--1199..  
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  EEnn  rrééssuumméé,,  nnoouuss  ssoouutteennoonnss  aavveecc  SSoopphhiiee  LLaarriivveett2233  qquuee  ll ’’ IIEE  iinnttèèggrree  llaa  vveeii ll llee  ddaannss  ssaa  

ffoonnccttiioonn  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ppoouurr  rreeccuueeii ll ll ii rr  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  LLeess  aauuttrreess  ffoonnccttiioonnss  ddee  pprrootteeccttiioonn  dduu  rriissqquuee  iinnffoorrmmaattiioonnnneell ,,  eett  dd’’ iinnff lluueennccee  lluuii   

ddoonnnneenntt    ttoouuttee  ssoonn  oorriiggiinnaall ii ttéé  eett  ffaaii tt  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  ssaa  ddii ff fféérreennccee  aavveecc  llaa  vveeii ll llee..  

  

IIIIII..  EENNJJEEUUXX  DDEE  LLAA  VVEEIILLLLEE  EETT  DDEE  LL’’IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE    

CCoonnttrraaii rreemmeenntt  àà  uunnee  iiddééee  rreeççuuee,,  llaa  vvaalleeuurr  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  nn’’ eesstt  ppaass  vveennuuee  

aavveecc  llee  vveenntt  ddee  llaa  mmoonnddiiaall iissaattiioonn..  TToouuss  lleess  aanncciieennss  cchheeffss  ddee  gguueerrrree,,  dd’’ AAlleexxaannddrree  llee  GGrraanndd  àà  

NNaappoollééoonn  BBoonnaappaarrttee  oonntt  uusséé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  aaff ffaaiibbll ii rr  lleeuurrss  eennnneemmiiss2244..  PPlluuss  llooiinn  ddaannss  llee  

tteemmppss,,  pplluuss  eexxaacctteemmeenntt  vveerrss  550000  aavvaanntt  JJ--CC,,  SSuunn--TTzzuu  ddaannss  "" ll ’’ AArrtt  ddee  llaa  GGuueerrrree""   ppoossaaii tt  llee  

pprréécceeppttee  ssuuiivvaanntt  ::   ““   LL’’ aaffffaaiibbll iisssseemmeenntt  oouu  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  dd’’ uunn  aaddvveerrssaaii rree  eesstt  ppoossssiibbllee  ggrrââccee  àà  

uunn  uussaaggee  hhaabbii llee  dd’’ uunnee  rruummeeuurr  ppoonnccttuueell llee  oouu  rrééppééttii ttiivvee  ssaavvaammmmeenntt  ddii ffffuussééee  ""     PPuuiiss  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ddeevveennuuee  uunnee  aarrmmee  ppoouurr  lleess  ppooll ii ttiicciieennss  aaff iinn  dd’’ iimmppoosseerr  lleeuurrss  iiddééeess  eett  lleeuurrss  

vviissééeess  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss..  DDaannss  llee  mmoonnddee  ccoonntteemmppoorraaiinn  cceettttee  uuttii ll iissaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddééssiiggnnééee  ssoouuss  llee  ccoonncceepptt  ““ gguueerrrree  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn””   aa  ssuurrttoouutt  ccoonnnnuu  ssoonn  aappooggééee  

aavveecc  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  EESSTT--OOUUEESSTT  dduurraanntt  llaa  gguueerrrree  ffrrooiiddee  eett  ddaannss  lleess  ccoonnff ll ii ttss  mmoonnddiiaauuxx  

((pprreemmiièèrree  eett  ddeeuuxxiièèmmee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee))  ««  OOnn  aa  ddoonncc  aassssiissttéé  àà  uunnee  ""mmoonnttééee  aauuxx  eexxttrrêêmmeess""   qquuii   

aa  eennttrraaîînnéé  uunnee  ddéémmuull ttiippll iiccaattiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  dd''aattttaaqquuee  ppaarr  ll '' iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa  

pprrooppaaggaannddee,,  llaa  ddééssiinnffoorrmmaattiioonn,,  ll '' iinnttooxxiiccaattiioonn,,  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  eett    lleess  ooppéérraattiioonnss  

ppssyycchhoollooggiiqquueess..  CCeess  tteecchhnniiqquueess  dd''aattttaaqquuee  oonntt  ppoouurr  ffiinnaall ii ttéé  ddee  pprroovvooqquueerr  uunn  sseennttiimmeenntt  ddee  

ddoouuttee  eett//oouu  ddee  ddééffiiaannccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ccoonnttrree  uunnee  cciibbllee  pprrééddééffiinnii   »»2255..    AAuujjoouurrdd’’ hhuuii   ddaannss  llee  

ccoonntteexxttee  ddee  dduurrcciisssseemmeenntt  ddee  llaa  ccoommppééttii ttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddeess  aacctteeuurrss  mmoonnddiiaauuxx,,  

nnaattiioonnaauuxx  qquuee  rrééggiioonnaauuxx,,  lleess  eennttrreepprriisseess  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééeess  àà  ddee  nnoouuvveell lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  

""  ccoommbbaatt  ""  ddaannss  lleessqquueell lleess  llaa  mmaaîîttrriissee,,  llee  ccoonnttrrôôllee  eett  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ((rrééeell llee  oouu  

rreettoouucchhééee))  ssoonntt  uuttii ll iissééss,,  nnoonn  pplluuss  uunniiqquueemmeenntt  ccoommmmee  uunn  vveecctteeuurr  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  

dd’’ aannttiicciippaattiioonn,,  mmaaiiss  ccoommmmee  uunnee  aarrmmee  ooff ffeennssiivvee..    DDaannss  cceerrttaaiinnss  EEttaattss  mmooddeerrnneess,,  llee  

rreennsseeiiggnneemmeenntt  nn’’ eesstt  pplluuss  sseeuulleemmeenntt  aassssuujjeettttii   aauuxx  bbeessooiinnss  mmii ll ii ttaaii rreess  oouu  ssééccuurrii ttaaii rreess  mmaaiiss  aauussssii   

àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaarrcchhééss,,  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ccll iieennttss  eett  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee..  

LLee  ssyyssttèèmmee  EEcchheelloonn  ccoonnssttrruuii tt  ppeennddaanntt  llaa  gguueerrrree  ffrrooiiddee  ppoouurr  iinntteerrcceepptteerr  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

ssttrraattééggiiqquueess  ssoovviiééttiiqquueess  eett  qquuii   aauujjoouurrdd’’ hhuuii   ffaaii tt  pplluuss  ooff ff iiccee  ddee  mmooyyeenn  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  

                                                 
2233  LLaarriivveett,,  SSoopphhiiee..  ––  lleess  mmaannii ffeessttaattiioonnss  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  PPMMEE..  ––  IInn  ::  IInntteell ll iiggeennccee  
ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  PPMMEE  ::  vviissiioonnss  ééppaarrsseess,,  ppaarraaddooxxeess  eett  mmaannii ffeessttaattiioonnss..  ––  PPaarriiss  HHaarrmmaattttaann,,  pp..  112299  ––  113322..  
2244  hhttttpp::////wwwwww..iinnffoogguueerrrree..ccoomm//aarrttiiccllee..pphhpp??ssiidd==5588  
2255LLeess  oorriiggiinneess  ddee  llaa  gguueerrrree  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  ––  IInn  ::  hhttttpp::////wwwwww..iinnffoogguueerrrree..ccoomm//aarrttiiccllee..pphhpp??ssiidd==5588..  ––  ccoonnssuull ttéé  llee  
2299  mmaarrss  22000066..  
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ééccoonnoommiiqquuee  qquuee  mmii ll ii ttaaii rree,,  eenn  ddii tt  aauuttaanntt..  ««  EEcchheelloonn  eesstt  pprr iinncciippaalleemmeenntt  ddii rr iiggéé  ccoonnttrree  ddeess  cciibblleess  

nnoonn  mmii ll ii ttaaii rreess  ::   ggoouuvveerrnneemmeennttss,,  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  eennttrreepprr iisseess  ddaannss  vvii rr ttuueell lleemmeenntt  ttoouuss  lleess  ppaayyss..  

((......))  BBiieenn  qquuee  bbeeaauuccoouupp  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  [[ rreeccuueeii ll ll iieess  ppaarr  llee  ssyyssttèèmmee]]   ccoonncceerrnneenntt  ddee  ppootteennttiieellss  

tteerrrroorr iisstteess,,  ii ll   ss’’ yy  pprroodduuii tt  bbeeaauuccoouupp  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  uunnee  ssuurrvveeii ll llaannccee  

iinntteennssiivvee  ddee  ttoouuss  lleess  ppaayyss  ppaarrttiicciippaanntt  aauuxx  nnééggoocciiaattiioonnss  dduu  GGAATTTT  »»2266  aa  ffaaii tt  rreemmaarrqquueerr  eenn  11999988  

MM..  SStteevvee  WWrriigghhtt,,  cchheerrcchheeuurr  àà  llaa  FFoonnddaattiioonn  OOmmeeggaa,,  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  bbrrii ttaannnniiqquuee..  

LL’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddeevviieenntt  ddoonncc  llaa  pprriinncciippaallee  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  ddee  ll ’’ ééccoonnoommiiee  eett  ccoonnssttii ttuuee  

ééggaalleemmeenntt  uunn  iinnssttrruummeenntt  ddee  ccoommppééttii ttiioonn..  SSaa  mmaanniippuullaattiioonn  oouu  ssiimmpplleemmeenntt  ssoonn  uuttii ll iissaattiioonn  àà  ddeess  

ff iinnss  mmaallvveeii ll llaanntteess  ccoonnttrree  lleess  aacctteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  dd’’ uunn  EEttaatt,,  eennttrreepprriisseess,,  rrééggiioonnss,,  oouu  iinnddiivviidduuss,,  

eesstt  aauujjoouurrdd’’ hhuuii   ffaaccii ll ii ttééee  dduu  ffaaii tt,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  ll ’’ éémmeerrggeennccee  ddeess  NNoouuvveell lleess  TTeecchhnnoollooggiieess  

dd''IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ((NNTTIICC..))  DD’’ ooùù  ll ’’ eennjjeeuu  ddee  mmeettttrree  ssuurr  ppiieedd  uunnee  bboonnnnee  

ppooll ii ttiiqquuee  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  eennttrreepprriisseess..  AAiinnssii   ssoonntt  nnééeess  lleess  

pprraattiiqquueess  qquuii   ssee  pprrooppoosseenntt  ddee  rreecchheerrcchheerr  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  vvéérrii ff iieerr  lleess  bboonnnneess  ssoouurrcceess,,  

ddee  llaa  ddii ff ffuusseerr  aaff iinn  ddee  ccrrééeerr  ddee  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  aauu  sseeiinn  ddeess  eennttrreepprriisseess..  II ll   ss’’ aaggii tt  ddee  llaa  vveeii ll llee  

ssttrraattééggiiqquuee  eett  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  EEll lleess  ssoonntt  ddeevveennuueess  aauu  ff ii ll   ddeess  tteemmppss  uunnee  aarrmmee  

ssttrraattééggiiqquuee,,  uunn  oouuttii ll   ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  eett  uunnee  rrééppoonnssee  aaddééqquuaattee  àà  llaa  ppooll lluuttiioonn  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee..  

  

II II II ..11..  LL ’’ II NNFFOORRMM AATTII OONN  ::   UUNN  EENNJJEEUU  CCOOMM PPEETTII TTII FF  

DDuurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  EESSTT--OOUUEESSTT,,  eennttrree  llee  mmoonnddee  ccaappii ttaall iissttee  aavveecc  àà  lleeuurr  

ttêêttee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  lleess  ppaayyss  ddee  ll ’’ EEuurrooppee  oocccciiddeennttaallee,,  eett  llee  mmoonnddee  ccoommmmuunniissttee,,  aauuttrreeffooiiss  

ssyymmbbooll iisséé  ppaarr  ll ’’ eexx  UURRSSSS,,  llaa  cchhaassssee  àà  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ééttaaii tt,,  aavvaanntt  ttoouutt,,  gguuiiddééee  ppaarr  ddeess  bbeessooiinnss  

mmii ll ii ttaaii rreess..  LLee  mmii ll iieeuu  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ff iinnaanncciieerr  ééttaaii tt  llee  ppaarreenntt  ppaauuvvrree  ddee  cceettttee  lluuttttee  ssttrraattééggiiqquuee  

eennttrree  lleess  ppuuiissssaanncceess..  CCeettttee  ssii ttuuaattiioonn  qquuii   ssee  jjuussttii ff iiaaii tt  aalloorrss  aauu  rreeggaarrdd  ddee  tteennssiioonnss  eexxaacceerrbbééeess  

eennttrree  lleess  ddeeuuxx  bbllooccss  nn’’ aavvaaii tt  pplluuss  ssaa  rraaiissoonn  dd’’ êêttrree  aapprrèèss  llaa  cchhuuttee  dduu  ccoommmmuunniissmmee..  LLaa  

ccoonnff iigguurraattiioonn  mmoonnddiiaallee  ss’’ ééttaanntt  ll ii ttttéérraalleemmeenntt  mmééttaammoorrpphhoossééee,,  llaa  nnoouuvveell llee  ccoommppééttii ttiioonn  eennttrree  

ppaayyss  oouu  eennttrreepprriisseess  ss’’ eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ttrraannssfféérrééee  ddaannss  llee  tteerrrraaiinn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ff iinnaanncciieerr..    DDaannss  

cceerrttaaiinnss  ppaayyss  pplluuss  aavveerrttiiss  àà  ccee  nnoouuvveell   eennjjeeuu,,  ddeess  mmooyyeennss  vvoonntt  êêttrree  ddééppllooyyééss  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  

mmiieeuuxx  ccaannaall iisseerr  lleess  ff lluuxx  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  eett  ddee  llaa  

ccoommppééttii ttiivvii ttéé..  
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II II II ..22..  II NNFFOORRMM AATTII OONN  AAUU  SSEERRVVII CCEE  DDEE  LL AA  SSTTRRAATTEEGGII EE  EECCOONNOOMM II QQUUEE    

LLee  ccoommmmuunniissmmee  aa  eennttrraaîînnéé  ddaannss  ssoonn  eexxttiinnccttiioonn  uunnee  nnoouuvveell llee  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  eennjjeeuuxx  

ssttrraattééggiiqquueess  dduu  mmoonnddee  mmooddeerrnnee..  LLee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  mmii ll ii ttaaii rree,,  mmêêmmee  ss’’ ii ll   ssuubbssiisstteerraa  ttoouujjoouurrss  

ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ssééccuurrii ttaaii rreess,,  aa  vvuu  ssoonn  iimmppoorrttaannccee  ss’’ aammooiinnddrrii rr  aauu  pprrooff ii tt  dduu  rreennsseeiiggnneemmeenntt  

ééccoonnoommiiqquuee..  IIbbrraahhiimm  SSyy  SSaavvaannéé  eenn  ddéédduuii rraa  qquuee  ««  LLee  ppootteennttiieell   ssuurrddiimmeennssiioonnnnéé  ddee  ssaavvooii rr--ffaaii rree  

eett  ddee  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  aaccccuummuullééss  àà  ll ’’ oommbbrree  ddee  llaa  gguueerrrree  ffrrooiiddee  nnee  ppoouuvvaaii tt  ttrroouuvveerr  

mmeeii ll lleeuurree  rreeccoonnvveerrssiioonn  qquuee  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddeess  aaffffaaii rreess......TToouutt  ccoonnvveerrggee  ddoonncc  ddoorréénnaavvaanntt  vveerrss  

ll ’’ ÉÉccoonnoommiiee  eett  llaa  ggééooppooll ii ttiiqquuee  ss’’ eesstt  mmuuééee  eenn  ggééoo--ééccoonnoommiiee  »»2277..    LL’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddeevviieenntt  aalloorrss  

uunnee  aarrmmee  rreeddoouuttaabbllee  ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  ll ’’ EEttaatt  oouu  qquueellqquueess  aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppoouurr  ggaaggnneerr  ddeess  

ppaarrttss  ddee  mmaarrcchhéé,,  lleeuurrrreerr,,  iinnff lluueenncceerr  oouu  eennccoorree  ffaaii rree  ddeess  pprreessssiioonnss..  LLeess  EEttaattss  nnee  ccaacchheenntt  pplluuss  

lleeuurr  vvoolloonnttéé  ddee  mmaaîîttrriisseerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ccaarr  ééttaanntt  ppeerrssuuaaddééss  ddee  ssoonn  iimmppoorrttaannccee  ddaannss  

llee  mmoonnddee  iimmppii ttooyyaabbllee  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ddee  pplleeiinn  ddéévveellooppppeemmeenntt  

tteecchhnnoollooggiiqquuee..  AA  cceett  eeff ffeett,,  sseelloonn  PPhhii ll iippppee  CCaadduucc2288,,  ddii rreecctteeuurr  ddee  ll ’’ AAggeennccee  FFrraannççaaiissee  ppoouurr  llee  

DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll ’’ IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggiiqquuee,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  aauurraaiieenntt  ddéévveellooppppéé  ll ’’ aappppaarreeii ll   

llee  pplluuss  ppuuiissssaanntt  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  aavveecc  llaa  rreeccoonnvveerrssiioonn  dd’’ uunnee  ppaarrttiiee  ddee  

lleeuurr  sseerrvviiccee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt..  LLaa  nnoouuvveell llee  mmiissssiioonn  ddee  ccee  nnoouuvveeaauu  ddiissppoossii ttii ff   eesstt  ««  llee  ccoonnttrrôôllee  

mmoonnddiiaall   ddeess  fflluuxx  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss..  »»..  LLee  ppeennttaaggoonnee,,  ddee  ssoonn  ccoottéé,,  aa  ddoonnnnéé  ssoonn  aaccccoorrdd  ppoouurr  

ll ’’ iinnssttii ttuuttiioonn  dduu  pprroojjeett  ««  NNIIMMDD  »»  ((NNoovveell ll   IInntteell ll iiggeennccee  MMaassssiivvee  DDaattaa))  oouu  eenn  ffrraannççaaiiss  ««  AArrddaa  »»  

""AAccttiivvii ttéé  ddee  rreecchheerrcchhee--ddéévveellooppppeemmeenntt  aavvaannccééee"",,  uunn  pprrooggrraammmmee  ff iinnaannccéé  ppaarr  llaa  CCIIAA  eett  qquuii ,,  àà  

tteerrmmee,,  ppeerrmmeettttrraa,,  eenn  ccooll llaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  ssttaarrtt--uupp  ddee  llaa  SSii ll ll iiccoonn  VVaall lleeyy  ««  ddee  ddéétteecctteerr  uunnee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ccrr ii ttiiqquuee,,  rreecceellaanntt  uunn  ppootteennttiieell   ddee  ""ssuurrpprr iissee  ssttrraattééggiiqquuee"" ,,  ddaannss  lleess  mmaasssseess  ddee  

ddoonnnnééeess  nnoonn  ssttrruuccttuurrééeess  qquuii   ccii rrccuulleenntt  ssaannss  cceessssee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  »»2299..  EEnn  FFrraannccee  aauussssii ,,  aapprrèèss  llaa  

pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  mmaannii ffeessttééee  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  rraappppoorrttss  ppuubbll iiccss  ((rraappppoorrtt  ddee  MMaarrttrree  eett  ddee  

CCaarraayyoonn))  ssuurr  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  ll ’’ EEttaatt  nnee  ddoonnnnee  ppaass  ll ’’ iimmpprreessssiioonn  dd’’ eenn  aavvooii rr  aasssseezz  

ffaaii tt..  LLooiinn  ddee  llàà..  LL’’ ééccoollee  ddee  gguueerrrree  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii   ffoorrmmee  lleess  ccaaddrreess  ddee  ll ’’ aaddmmiinniissttrraattiioonn  aauuxx  

tteecchhnniiqquueess  eett  ssttrraattééggiieess  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  aa  ééttéé  ccrrééééee  eenn  11999977..  EEtt  eenn  jjaannvviieerr  22000044,,  

AAllaaiinn  JJuuii ll lleett,,  ll ’’ aanncciieenn  ppaattrroonn  ddee  llaa  DDGGSSEE  aa  ééttéé  nnoommmméé  llee  MMoonnssiieeuurr  IInntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  

aauupprrèèss  dduu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree..  CCeeppeennddaanntt,,  ccoommppaarréé  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  llee  cchheemmiinn  àà  ccoouurrii rr  ppaarr  llaa  

FFrraannccee  rreessttee  eennccoorree  lloonngg..  
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II II II ..33..  VVEEII LL LL EE  EETT  II NNTTEELL LL II GGEENNCCEE  EECCOONNOOMM II QQUUEE  ::   UUNNEE  RREEPPOONNSSEE  AA  LL AA  

PPOOLL LL UUTTII OONN  II NNFFOORRMM AATTII OONNNNEELL LL EE  

CCoommmmee  llee  ccoonnssttaattee  JJeeaann  MMiicchheell ,,  ii ll   eesstt  ddeevveennuu  uunnee  bbaannaall ii ttéé  ddee  nnooss  jjoouurrss  ddee  ddii rree  qquuee  

nnoouuss  ssoommmmeess  eennttrrééss  ddee  pplleeiinn  ppiieedd  ddaannss  llaa  ««  SSoocciiééttéé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..»»..  CCoommmmee  ii ll   yy  aa  eeuu  llaa  

ssoocciiééttéé  iinndduussttrriieell llee  aavveecc  ccoommmmee  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  

pprroodduuccttiioonn  eett  ll ’’ aappppaarrii ttiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  bbeessooiinnss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  eennttrree  aauuttrreess,,  llaa  ««  SSoocciiééttéé  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  »»  aa  ddrrooii tt  aauussssii   àà  ssoonn  lloott  dd’’ iiddeennttii ff iiaannttss..  ««  LLeess  nnoouuvveell lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddoonntt  IInntteerrnneett  ccoonnssttii ttuuee  llee  rrééfféérreenntt  iiddeennttii ttaaii rree,,  ssoonntt  

pprréésseenntteess  ddaannss  ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess  dd’’ aaccttiivvii ttéé  ddeess  hhoommmmeess,,  eennsseeiiggnneemmeenntt,,  ddooccuummeennttaattiioonn,,  

ééddii ttiioonn,,  ccoommmmeerrccee,,  ffiinnaannccee,,  mmééddeecciinnee,,  llooiissii rrss,,  rreecchheerrcchhee  sscciieennttii ffiiqquuee,,  eettcc....  LLaa  ggéénnéérraall iissaattiioonn  

ddeess  éécchhaannggeess  éélleeccttrroonniiqquueess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ddee  ddooccuummeennttss,,  llee  ccaarraaccttèèrree  uunniivveerrsseell   ddee  cceettttee  

nnoouuvveell llee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  gglloobbaallee,,  ppllaannééttaaii rree,,  llaa  rraappiiddii ttéé  eett  llee  ccaarraaccttèèrree  ssppeeccttaaccuullaaii rree  ddeess  

mmuuttaattiioonnss  iinndduuii tteess  ffoonntt  ddee  cceettttee  "" rréévvoolluuttiioonn""   uunn  mmoommeenntt  cclléé  ddee  ll ’’ hhiissttooii rree  ddee  ll ’’ hhuummaannii ttéé  »»3300..  

LL’’ iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii   eesstt  aauu  ccœœuurr  ddee  cceettttee  nnoouuvveell llee  ssoocciiééttéé  aatttteeiinntt  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  ddéémmeessuurrééeess  dduu  

ffaaii tt  ddee  ssaa  ffaaccii ll ii ttéé  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  dd’’ éécchhaannggee  eett  ddee  ccii rrccuullaattiioonn..  TToouutt  llee  mmoonnddee  eesstt  ddeevveennuu  àà  llaa  

ffooiiss  aauutteeuurr,,  ééddii tteeuurr  eett  ddii ff ffuusseeuurr..  CCee  ccoonntteexxttee  ddee  ssuurraabboonnddaannccee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  

dd’’ aaccccéélléérraattiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ccoonndduuii tt  vveerrss  uunn  ttrroopp  pplleeiinn  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii   rriissqquuee  ddee  ppooll lluueerr  

lleess  eesspprrii ttss..  CC’’ eesstt  ««  ll ’’ iinnffooppooll lluuttiioonn..»»..  JJooëëll   ddee  RRoossnnaayy,,  ffaaiissaanntt  ll ’’ hhiissttoorriiqquuee  ddee  ccee  ttrroopp  pplleeiinn  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell ,,  iiddeennttii ff iiee  ttrrooiiss  ggrraannddeess  éévvoolluuttiioonnss  aavveecc  cchhaaccuunnee  uunn  ppéérriiooddee  qquuii   lluuii   eesstt  pprroopprree  ::  

ll ’’ éévvoolluuttiioonn  bbiioollooggiiqquuee,,  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  nnuumméérriiqquuee..  LL’’ éévvoolluuttiioonn  

bbiioollooggiiqquuee  ppeeuutt  pprreennddrree  ddeess  mmii ll ll iioonnss  dd’’ aannnnééeess  eett  aa  ccoommmmee  tthhééââttrree  llee  mmoonnddee  rrééeell ..  AA  uunn  cceerrttaaiinn  

mmoommeenntt  ddaannss  ssaa  vviiee  ll ’’ hhoommmmee  ddeevviieenntt  ccaappaabbllee  dd’’ uusseerr  ddee  ssoonn  iimmaaggiinnaattiioonn  ppoouurr  ppeennsseerr  lluuii --

mmêêmmee  ssoonn  éévvoolluuttiioonn..  DDee  llàà  oonn  cchhaannggee  ddee  ddééccoorr  ;;  dduu  rrééeell   oonn  ppaassssee  àà  ll ’’ iimmaaggiinnaaii rree..  PPaarr  ssaa  

ccrrééaattiivvii ttéé  oonn  vvooii tt  nnaaîîttrree  ddeess  iiddééeess,,  ddeess  iinnvveennttiioonnss  ((llee  ttoouurrnneevviiss,,  llaa  rroouuee,,  ll ’’ aavviioonn……))  àà  ll ’’ eessppaaccee  

ddee  qquueellqquueess  ssiièècclleess..  CC’’ eesstt  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  LLaa  ttrrooiissiièèmmee  pphhaassee,,  llaa  pplluuss  ffuullgguurraannttee  eesstt  

ssoonn  eennttrrééee  ddaannss  mmoonnddee  nnuumméérriiqquuee  ll iiéé  aauuxx  bbii ttss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  àà  ll ’’ oorrddiinnaatteeuurr,,  aauuxx  rréésseeaauuxx  eett  àà  

llaa  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn..  AApprrèèss  llee  rrééeell   eett  ll ’’ iimmaaggiinnaaii rree  vviieenntt  aalloorrss  ll ’’ èèrree  dduu  vvii rrttuueell   ooùù  ««  oonn  ppeeuutt  

nnoonn  sseeuulleemmeenntt  iinnvveenntteerr  lleess  cchhoosseess,,  mmaaiiss  lleess  ffaabbrr iiqquueerr  eett  lleess  éécchhaannggeerr  aavveecc  dd’’ aauuttrreess  àà  ddiissttaannccee  

ppaarr  lleess  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss..  UUnn  eennggrreennaaggee  ppeeuutt  ss’’ eennggrreenneerr  aavveecc  uunn  aauuttrree  eennggrreennaaggee  àà  ddeess  

kkii lloommèèttrreess  ddee  llàà..  LLàà  eennccoorree  ::   aaccccéélléérraattiioonn  ppaarr  ll ’’ iimmmmaattéérr iiaall ii ttéé  ddee  cceess  éécchhaannggeess..  [[AAiinnssii ]]   eennttrree  

llee  mmoonnddee  bbiioollooggiiqquuee  eett  ssaa  bbiioosspphhèèrree,,  llee  mmoonnddee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  llaa  tteecchhnnoosspphhèèrree,,  llee  mmoonnddee  

nnuumméérr iiqquuee  eett  llee  ccyybbeerreessppaaccee,,  ii ll   ssee  ccrrééee  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  uunnee  aaccccéélléérraattiioonn..  CCeell llee--ccii   ggéénnèèrree  cceettttee  
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ppooll lluuttiioonn  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  qquuii   nnoouuss  eennvvaahhii tt  eett  ppeeuutt  iinnhhiibbeerr  llaa  ccrrééaattiivvii ttéé  ssii   ll ’’ oonn  nn’’ yy  rreemmééddiiee  

ppaass  eett  ssii   ll ’’ oonn  nnee  ttrroouuvvee  ppaass  ddee  mmooyyeennss  ppeerrttiinneennttss  ppoouurr  eexxttrraaii rree  dduu  sseennss  ddee  ttoouutt  ccee  ggiisseemmeenntt  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  »»3311..  DD’’ ooùù  ddoonncc  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll ’’ aaccccèèss  àà  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii   ssee  ppoossee  

ddee  pplluuss  eenn  pplluuss..  TTrroopp  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ttuuee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  llaa  ssuurriinnffoorrmmaattiioonn  nn’’ eesstt  ppaass  ddii ff fféérreennttee  

ddee  llaa  ddééssiinnffoorrmmaattiioonn..  PPoouurr  ccrrééeerr  dduu  sseennss,,  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ddaannss  cceettttee  

ssoocciiééttéé  nnoouuvveell llee,,  ii ll   eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  lleess  hhoommmmeess  ddee  ssee  ffoorrmmeerr  aauuxx  nnoouuvveell lleess  tteecchhnniiqquueess  

ddee  rreecchheerrcchhee,,  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  eett  ddee  vvaall iiddaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess..  EEtt  aauuxx  eennttrreepprriisseess,,  

qquu’’ eell lleess  ssooiieenntt  ppeettii tteess  oouu  ggrraannddeess,,  rriicchheess  oouu  ppaauuvvrreess,,  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddeess  aattttii ttuuddeess  eennvveerrss  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ss’’ iimmppoossee  iinneexxoorraabblleemmeenntt..  DDaannss  ccee  nnoouuvveeaauu  ccoonntteexxttee  mmoonnddiiaall   ddee  rruuddee  

ccoonnccuurrrreennccee,,  lleess  rreessssoouurrcceess  iimmmmaattéérriieell lleess  tteell llee  qquuee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,    àà  ll ’’ iimmaaggee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

mmaattéérriieell lleess,,  qquuii ,,  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  ccoonnttiinnuueenntt  àà  jjoouuii rr  dd’’ uunnee  ggeessttiioonn  aavvaannttaaggeeuussee  ddaannss  lleess  

eennttrreepprriisseess  eett  oorrggaanniissaattiioonnss,,  rreepprréésseenntteenntt  uunn  vveecctteeuurr  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ddee  ccrrooiissssaannccee  eett  ddee  

ccoommppééttii ttiivvii ttéé..  LL’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  lleess  sseerrvviicceess,,  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  rreeggoorrggeenntt  ddee  vvaalleeuurrss  ssttrraattééggiiqquueess  

qquuii   eexxiiggeenntt  ddeess  ddii rriiggeeaannttss  uunnee  ssiinngguull iièèrree  aatttteennttiioonn    eett  ddeess  mmooyyeennss  ssuubbssttaannttiieellss..  UUnnee  mmeeii ll lleeuurree  

pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ff lluuxx  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  eesstt  pplluuss  qquu’’ uurrggeennttee..  LLaa  vveeii ll llee  eett  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee,,  ddeeuuxx  ddiisscciippll iinneess  nnoouuvveell lleess  ssee  pprrooppoossaanntt  uunnee  ggeessttiioonn  eeff ff iicciieennttee  eett  eeff ff iiccaaccee  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  aaff iinn  ddee  nn’’ eenn  rreetteennii rr  qquuee  ccee  qquuii   eesstt  eesssseennttiieell llee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  

ddee  ssaa  ssttrraattééggiiee  eett  ddee  sseess  pprroojjeettss,,  ssee  ppoosseenntt  ccoommmmee  llaa  cclléé  ddee  ssuuccccèèss  ddee    llaa  lluuttttee  ppoouurr  ll ’’ aaccccèèss  àà  llaa  

bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  vvaall iiddee,,  aaccttuueell llee  eett  ddee  hhaauuttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee..    

EEnn  ssoommmmee  lleess  eennjjeeuuxx  dduu  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  nnee  ssoonntt  pplluuss  àà  

ddéémmoonnttrreerr..  NNoouuss  eenn  aavvoonnss  cchhooiissii   qquueellqquueess--uunnss  ppoouurr  aannttiicciippeerr  uunn  ppeeuu  ssuurr  ll ’’ aarrgguummeennttaaii rree  qquuee  

nnoouuss  aauurroonnss  àà  ffaaii rree  ssuurr  lleess  FFCCSS..  CCaarr,,  ii ll   eesstt  cceerrttaaiinn  qquu’’ àà  ppaarrttii rr  ddeess  eennjjeeuuxx  oonn  ppeeuutt  mmeessuurreerr  

ll ’’ iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  vveeii ll llee  eett  ddééff iinnii rr  lleess  bbeessooiinnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn..  EEtt  dduu  ddeeggrréé  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  

bbeessooiinnss  ddééppeenndd  ddee  ll ’’ eeff ff iiccaaccii ttéé  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee,,  ccee  qquuee  nnoouuss  tteennttoonnss  dd’’ ééttuuddiieerr  ddaannss  ccee  mméémmooii rree..  

DD’’ ooùù  ddoonncc  ll ’’ iimmppoorrttaannccee  qquuee  rreevvêêtt  cceettttee  ppeettii ttee  rreevvuuee  ddee  llaa  ll ii ttttéérraattuurree  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  llaa  vveeii ll llee  

aavvaanntt  dd’’ aattttaaqquueerr  lleess  ddéémmaarrcchhee  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE..  

  

IIVV..  LLAA  VVEEIILLLLEE  EETT  LL’’IIEE  DDAANNSS  LLEESS  PPMMEE  EETT  TTPPEE  

LL’’ éémmeerrggeennccee  ddeess  nnoouuvveell lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  llaa  

mmoonnddiiaall iissaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss,,  llaa  rreecchheerrcchhee  eeff ffrréénnééee  ddee  llaa  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  eett  ddee  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  oonntt  

ffaavvoorriisséé  uunnee  nnoouuvveell llee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess..  LLeess  jjaappoonnaaiiss  ddiisseenntt  
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qquuee  ««  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  llee  ssaanngg  ddee  ll ’’ eennttrreepprr iissee..»»..  PPoouurr  bbiieenn  ccii rrccuulleerr,,  ii ll   lluuii   ffaauutt  ddeess  ccaannaauuxx  qquuii   

ff lluuiiddii ff iieenntt  aauussssii   bbiieenn  sseess  ff lluuxx  iinntteerrnneess  qquu’’ eexxtteerrnneess..  AAuussssii   aa--tt--oonn  ll ’’ hhaabbii ttuuddee  dd’’ eenntteennddrree  qquuee  

ggéénnéérraalleemmeenntt  7700%%  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddoonntt  oonntt  bbeessooiinn  lleess  eemmppllooyyééeess  ssoonntt  ddaannss  ll ’’ eennttrreepprriissee..  

MMaaiiss  uunnee  mmaauuvvaaiissee  ccii rrccuullaattiioonn,,  ll ’’ aabbsseennccee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  lleess  eemmppllooyyééss  nnoottaammmmeenntt  

rreennddeenntt  cceess  ddoonnnnééeess  iinneexxppllooii ttaabblleess  eett  oobbll iiggeenntt  lleess  ddéécciiddeeuurrss  àà  ssee  ssaattiissffaaii rree  ppaarr  ddeess  ssoouurrcceess  

eexxtteerrnneess..  CCeeppeennddaanntt  oonn  nnee  sseerraaii tt  ppaass  tteenntteerr  dd’’ aaff ff ii rrmmeerr  qquuee  cceettttee  ssii ttuuaattiioonn  eesstt  ggéénnéérraall iissééee..  EEll llee  

eesstt  pplluuttôôtt  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddeess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  aauuxx  oorrggaanniiggrraammmmeess  ssiinnuueeuuxx  ooùù  ppeeuuvveenntt  ssee  

ppeerrddrree  ddeess  ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  ssttrraattééggiiqquueess..  LLaa  ssii ttuuaattiioonn  ddaannss  lleess  ppeettii tteess,,  mmooyyeennnneess  eett  

ttrrèèss  ppeettii tteess  ssttrruuccttuurreess  eesstt  aauuttrree..  CCeess  ddeerrnniièèrreess  dduu  ffaaii tt  ddee  lleeuurr  ttaaii ll llee  eett  ddee  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  

hhuummaaiinneess  ll iimmii ttééeess  oonntt  pplluuttôôtt  tteennddaannccee  àà  ssee  rraabbaattttrree  ssuurr  lleess  pprreessttaattaaii rreess  eexxtteerrnneess  ppoouurr  lleeuurrss  

bbeessooiinnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn..    

  

II VV..  11..  LL AA  PPRRAATTII QQUUEE  II NNFFOORRMM AATTII OONNNNEELL LL EE  DDEESS  PPMM EE  EETT  TTPPEE..  

AAff iinn  ddee  mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  llaa  ssii ttuuaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  ppeettii tteess,,  mmooyyeennnneess  eett  

mmiiccrroo  eennttrreepprriisseess,,  oonn  ppeeuutt  pprreennddrree  llee  ccoonnttrree  ppiieedd  ddee  ccee  qquuii   ssee  ffaaii tt  ddaannss  lleess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess..  

EEnn  eeff ffeett  ttrrèèss  ppeeuu  ddee  PPMMEE  eett  TTPPEE  rréésseerrvveenntt  uunnee  ll iiggnnee  bbuuddggééttaaii rree  aauu  ppoossttee  ««  iinnffoorrmmaattiioonn  

ddooccuummeennttaattiioonn..  »»  EEll lleess  ssoonntt  eenn  ggéénnéérraall ,,  ««  ggrraacciieeuusseemmeenntt  iinnffoorrmmééeess  eenn  ppeerrmmaanneennccee..  PPrreessssee  

tteecchhnniiqquuee,,  ffoouurrnniisssseeuurrss,,  ssyynnddiiccaattss,,  ccll iieennttss,,  ccoonnccuurrrreennttss,,  ssaalloonnss  eett  cchhaammbbrreess  ddee  ccoommmmeerrcceess,,  

lleeuurr  ddoonnnneenntt  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  aaccttuuaall iissaanntt  lleeuurrss  ccoonnnnaaiissssaanncceess  pprrooffeessssiioonnnneell lleess  ;;   ccee  nn’’ eesstt  ppaass  

ttoouujjoouurrss  dduu  hhaauutt  ddee  ggaammmmee,,  mmaaiiss  cc’’ eesstt  uuttii llee,,  ccoommpprrééhheennssiibbllee  eett  ggrraattuuii tt..  »»3322  CCeettttee  ggrraattuuii ttéé  ffaaii tt  

qquuee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  rreeççuuee  rreessttee  ggéénnéérriiqquuee  eett  nnee  rrééssoouutt  ppaass  ssoouuvveenntt  lleess  pprroobbllèèmmeess  ssppééccii ff iiqquueess  ddee  

ll ’’ eennttrreepprriissee..  EEnn  ccllaaii rr,,  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii   pprroodduuii tt  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee,,  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  qquuii   ppii lloottee  

ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  eenn  ssééccuurriissaanntt  ll ’’ aaccttiioonn  ppaarrccee  qquuee  bbaassééee  ssuurr  ddeess  ddoonnnnééeess  ff iiaabblleess  eett  aaccttuueell lleess,,  eesstt  aauu  

pprriixx  dd’’ uunn  ccyyccllee  qquuii   nnee  ssee  ll iimmii ttee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  àà  llaa  ccooll lleeccttee..  SSoonn  ttrraaii tteemmeenntt  qquuii   ppeerrmmeett  ddee  jjuuggeerr  

ddee  ssaa  vvaall iiddii ttéé,,  dd’’ ééllaagguueerr  lleess  rreeddoonnddaanncceess  eett  cceerrttii ff iieerr  ddee  ssaa  ppeerrttiinneennccee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll ’’ aaccttiioonn  

ddééff iinniiee  pprrééaallaabblleemmeenntt,,  eesstt  ttoouutt  aauussssii   dd’’ uunnee  iimmppoorrttaannccee  ccaappii ttaallee..  LL’’ iinnssuuffff iissaannccee  ddeess  mmooyyeennss  

ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ccoonnjjuugguuééee  àà  cceettttee  ssii ttuuaattiioonn  ddee  ppaassssiivvii ttéé  eett  ddee  ddééppeennddaannccee  àà  

ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt,,  ffaaii tt  qquuee,,  ttrrèèss  ppeeuu  ddee  tteemmppss  eesstt  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  pphhaassee  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  

sseennss..  AA  cceess  pprroobbllèèmmeess  ii ll   ffaauutt  aajjoouutteerr  qquuee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  bbrruuttee,,  ggéénnéérraallee,,  àà  llaa  ppoorrttééee  ddee  ttoouuss,,  aa  

nnaattuurreell lleemmeenntt  mmooiinnss  ddee  vvaalleeuurr  qquuee  ««  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ggrr iissee  »»,,  sscciieennttii ff iiqquuee  eett  tteecchhnniiccoo--

ééccoonnoommiiqquuee    qquuii   ggéénnéérraalleemmeenntt  ssee  ppaaiiee..  LLaa  tteennddaannccee  cchheezz  cceerrttaaiinneess  PPMMEE  ppoouurr  ppaall iieerr  cceess  

ddii ff ff iiccuull ttééss  ccoonnssiissttee  àà  aaddoopptteerr  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  cciibbllééee  eenn  ssoouuss  ttrraaii ttaanntt  àà  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  
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ccoonnssuull ttiinngg  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee,,  llaa  ccooll lleeccttee,,  llee  ttrraaii tteemmeenntt  eett  llaa  ddii ff ffuussiioonn  dduu  sseecctteeuurr  qquu’’ eell lleess  vveeuulleenntt  

ddéévveellooppppeerr..  AAuujjoouurrdd’’ hhuuii   uunnee  ccoonnvviiccttiioonn  ssee  ggéénnéérraall iissee  ::  LL’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ««  llaa  mmaattiièèrree  

pprreemmiièèrree  ddee  ll ’’ eennttrreepprr iissee  »»,,  ttoouuttee  rreecchheerrcchhee,,  ttoouutt  ddéévveellooppppeemmeenntt  eesstt  ccoonnddii ttiioonnnnéé  ppaarr  llee  ssaavvooii rr,,  

««  oorr,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess  eennttrreepprr iisseess  nnee  ppoossssèèddeenntt  ppaass  ccee  ssaavvooii rr   lleeuurr  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssuuiivvrree  oouu  ddee  

ssaaiissii rr   lleess  mmuuttaattiioonnss  aaccttuueell lleess..  LLeeuurrss  ddii ffffiiccuull ttééss  nnaaiisssseenntt  aalloorrss  ddee  lleeuurr   ddééffiiccii tt  iinnffoorrmmaattiioonnnneell   »»    

((iinnffoorrmmaattiioonn  ttrroopp  ééttrriiqquuééee,,  vvaagguuee  oouu  ttrrèèss  ssppéécciiaall iissééee))      

  

II VV..22..  LL EESS  PPMM EE,,  UUNN  NNOOUUVVEELL   EESSPPAACCEE  PPOOUURR  LL AA  VVEEII LL LL EE  SSTTRRAATTEEGGII QQUUEE  

LLeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ddééffaaii rree  ddee  lleeuurr  ééttiiqquueettttee  ddeess  oouubbll iiééeess  ddee  ll ’’ èèrree  ddee  

ll ’’ ééccoonnoommiiee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  LLeess  ppuubbll iiccaattiioonnss  qquuii   ttrraaii tteenntt  ddee  llaa  vveeii ll llee  ddaannss  lleess  PPMMEE  

ddeevviieennnneenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  nnoommbbrreeuusseess..  MMaaiiss  ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  cceess  ééttuuddeess  vvoonntt  ddaannss  

uunn  sseennss  uunniiqquuee..  EEll lleess  oonntt,,  ddaannss  lleeuurr  qquuaassii --ttoottaall ii ttéé,,  ddééddiiééeess  aauuxx  PPMMEE  eett  PPMMII..  LLee  mmyyssttèèrree  ddeess  

TTPPEE  nn’’ eesstt  ppaass  eennccoorree  ppeerrccéé  ddaannss  ccee  ccaaddrree..    

EEnn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  lleess  PPMMEE  eett  PPMMII,,  llee  ttoouurr  ddee  llaa  qquueessttiioonn  eesstt  pprreessqquuee  ffaaii tt..  LLeess  

rreecchheerrcchheess  ttrraaii tteenntt  ddee  pplluussiieeuurrss  tthhèèmmeess..  MMaarryyssee  SSaall lleess  ss’’ eesstt  ccoonnssaaccrréé,,  ddaannss  bboonn  nnoommbbrree  ddee  sseess  

ppuubbll iiccaattiioonnss  ssuurr  lleess  mméétthhooddeess  dd’’ aannaallyyssee  ddeess  bbeessooiinnss  eenn  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ppoouurr  cceess  

eennttrreepprriisseess..  EEll llee  ssee  ppoossee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooii rr  ««  ccoommmmeenntt  iiddeennttii ffiieerr   lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddoonntt  llaa  

PPMMEE  aa  bbeessooiinn  aaffiinn  dd''ééllaabboorreerr  ssaa  ssttrraattééggiiee  oouu,,  pplluuss  llaarrggeemmeenntt,,  pprrééppaarreerr  lleess  ddéécciissiioonnss  qquu''eell llee  

ddooii tt  pprreennddrree  aaffiinn  ddee  ssee  ssii ttuueerr  ddee  mmaanniièèrree  eeffffiiccaaccee  ddaannss  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  »»3333..  QQuueellqquueess  

aannnnééeess  aauuppaarraavvaanntt,,  eenn  11999977,,  LLaauurreenntt  HHaassssiidd  ddééccoouuvvrrii tt  llee  tteerrrraaiinn  ddeess  PPMMEE..  II ll   aa  bbeeaauuccoouupp  

ccoonnttrriibbuuéé  àà  lleess  ddééccoommpplleexxeerr  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess..  SSoonn  oouuvvrraaggee  ««  lleess  PPMMEE  ffaaccee  

aauu  ddééffii   ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  »»3344  mmii ll ii ttee  ppoouurr  uunnee  ffaaiissaabbii ll ii ttéé  ddee  llaa  vveeii ll llee  ddaannss  cceess  

ssttrruuccttuurreess..  HHaassssiidd  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  ll ’’ IIEE  eesstt  ««  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ssiimmppllee  eett  aacccceessssiibbllee  aauuxx  PPMMEE  »»  aa  

vvoouulluu  êêttrree  pplluuss  pprraaggmmaattiiqquuee  eenn  ooff ff rraanntt  ddaannss  ssaa  ppuubbll iiccaattiioonn    uunnee  rrééff lleexxiioonn  ssuurr  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  

ccoonnccuurrrreennccee  eett  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  uunnee  mméétthhooddoollooggiiee  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  rrééppoonnddrree  àà  ccee  ddééff ii   

dd''oorrggaanniissaattiioonn  aaiinnssii   qquuee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccaass  dd''eennttrreepprriisseess  ééttuuddiiééss  eenn  rrééggiioonnss  qquuii   ooff ffrreenntt  eenn  oouuttrree  

ddeess  rreeppèèrreess  eeff ff iiccaacceess..  AAuujjoouurrdd’’ hhuuii   lleess  ééttuuddeess  ssee  ccoorrsseenntt  eett  ssee  ssppéécciiaall iisseenntt  ddaavvaannttaaggee..  EEll lleess  

ss’’ eennrriicchhiisssseenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  dd’’ aarrttiicclleess  sscciieennttii ff iiqquueess,,  ddee    ttrraavvaauuxx  ddee  tthhèèsseess  oouu  ddee  

mméémmooii rreess  ddaannss  lleess  uunniivveerrssii ttééss  eett  ééccoollee  ddee  ccoommmmeerrccee..  PPaarr  eexxeemmppllee  HHuummbbeerrtt  LLeessccaa3355,,  ppaarrffooiiss  

eenn  ccooll llaabboorraattiioonn  aavveecc  sseess  ééttuuddiiaannttss    aa  eexxpplloorréé  uunnee  llaarrggee  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrraaiinn  ::  lleess  ddiissppoossii ttii ffss  ddee  

vveeii ll llee  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  PPMMII  ddeess  ppaayyss  eenn  vvooiiee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ppaarrtteennaarriiaattss  

                                                 
3333  SSaall lleess,,  MMaarryyssee..  ––  SSttrraattééggiieess  ddeess  PPMMEE  eett  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––PPaarriiss  ::  EEccoonnoommiiccaa,,  22000044..  ––  117700  
3344  HHAASSSSIIDD,,  LLaauurreenntt..  --      LLeess  PPMMEE    ffaaccee  aauu  ddééffii   ddee  ll ''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  11999977  
3355  VVeeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  aannttiicciippaattiivvee  eett  iinntteell ll iiggeennccee  ccooll lleeccttiivvee..  ––  IInn  ::  hhttttpp::////wwwwww..vveeii ll llee--ssttrraatteeggiiqquuee..oorrgg//..  LLeess  
ppuubbll iiccaattiioonnss  ddee  ll ’’ ééqquuiippee  ddee  LLeessccaa..  ––  ccoonnssuull ttéé  llee  0055  aavvrrii ll   22000066..  
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aavveecc  lleess  eennttrreepprriisseess  mmuull ttiinnaattiioonnaalleess,,  ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  vveeii ll llee  eenn  ccooooppéérraattiioonn  ffaaccee  àà  

ll ’’ iimmppoossssiibbii ll ii ttéé  dd’’ uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  iinntteerrnnee  eettcc..  CCeeppeennddaanntt  llaa  ttrraadduuccttiioonn  llaa  

pplluuss  eexxhhaauussttiivvee  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  ppeettii tteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess  eesstt  àà  

mmeettttrree  ddaannss  llee  ccoommppttee  ddee  ll ’’ oouuvvrraaggee  ccooll lleeccttii ff   ccoooorrddoonnnnéé  ppaarr  AAll iiccee  GGuuii llhhoonn  ssuurr  lleess  ddii ff fféérreenntteess  

ccoonncceeppttiioonnss  ddee  ll ’’ IIEE  aauu  sseeiinn  ddee  sseeiinn  eennttrreepprriissee..  ««  LL’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  PPMMEE  ::   

vviissiioonnss  ééppaarrsseess,,  ppaarraaddooxxeess  eett  mmaannii ffeessttaattiioonn  »»3366  ppeeuutt  ssee  ttaarrgguueerr  ddee  mmoonnttrreerr,,  ssoouuss  ddii ff fféérreenntteess  

ffaacceetttteess,,  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn,,  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn,,  lleess  rrééssuull ttaattss  dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  ddaannss  

lleess  ppeettii tteess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  sseecctteeuurrss  ddii ff fféérreennttss..  AAll ll iiaanntt  ééttuuddeess  ccoonncceeppttuueell lleess  eett  ccaass  pprraattiiqquueess,,  

lleess  aauutteeuurrss  oonntt  ppuu  mmoonnttrreerr  qquuee  ll ’’ IIEE  nnee  ssaauurraaii tt  êêttrree  uunnee  rreecceettttee  mmiirraaccllee,,  pprrêêttee  àà  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn..  

CChhaaccuunn  yy  vvaa  ddee  ssaa  mmaanniièèrree,,  ddee  sseess  mmooyyeennss  eett  ddee  ssaa  ccoonncceeppttiioonn..  LLeess  ddéémmaarrcchheess,,  ddaannss  lleess  ccaass  

ooùù  eell lleess  ssoonntt  ffoorrmmaall iissééeess,,  vvaarriieenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn,,  àà  llaa  ssoouuss--ttrraaii ttaannccee  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  llee  

ssyyssttèèmmee  iinntteerrnnee..  CCeerrttaaiinneess  ééttuuddeess  ccoonnssiiddèèrreenntt  cceelluuii --ccii   mmooiinnss  ppeerrffoorrmmaanntt  qquuee  lleess  ddéémmaarrcchheess  

iinnffoorrmmeell lleess..  PPaassccaall   VViiddaall3377,,  àà  cceett  eeff ffeett,,  ccii ttaanntt  NNaarraayyaannnn,,  mmoonnttrree  qquuee  pplluussiieeuurrss  ééttuuddeess  

ssoouuttiieennnneenntt  qquuee  lleess  PPMMEE  nnee  ppeerrççooiivveenntt  ppaass  llaa  nnéécceessssii ttéé  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  tteell   pprroocceessssuuss  ddee  

ccooll lleeccttee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  PPoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ll iiééeess  nnoottaammmmeenntt  àà  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  lleeuurr  ssyyssttèèmmee  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ggeessttiioonn,,  àà  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  

dd’’ uunnee  sseeuullee  ppeerrssoonnnnee  oouu  eennccoorree  àà  llaa  ffaaiibblleessssee  ddeess  rreessssoouurrcceess  aall lloouuééeess  àà  ll ’’ aaccqquuiissii ttiioonn,,  eell lleess  

rreennoonncceenntt  àà  llaa  ccooll lleeccttee  ssyyssttéémmaattiiqquuee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleeuurrss  ccoonnccuurrrreennttss    eett  lleeuurrss  ccll iieennttss..  LLaa  

tteennddaannccee,,  sseelloonn  lluuii ,,  eesstt  dd’’ eexxppllooii tteerr  aauu  mmiieeuuxx  llee  rréésseeaauu    rreellaattiioonnnneell   ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  ««  LLaa  

ccooll lleeccttee  ssee  ffaaii tt  ddee  ffaaççoonn  iinnffoorrmmeell llee  nn’’ aaccccoorrddaanntt  qquu’’ uunnee  iimmppoorrttaannccee  rreellaattiivvee  àà  ll ’’ aannaallyyssee  ddee  

lleeuurrss  ccoonnccuurrrreennttss  eett  ddee  lleeuurrss  mmaarrcchhééss  »»..    

CCeettttee  ddiivveerrssii ttéé  ddee  pprraattiiqquueess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  ddaannss  lleess  PPMMEE  vviieenntt  ccoonnffoorrtteerr  lleess  

ccoonncclluussiioonnss  ddee  JJeeaann--LLoouuiiss  LLeevveett  ssuurr  llee  ssuujjeett..  DDaannss  ll ’’ oouuvvrraaggee  qquu’’ ii ll   aa  ddii rriiggéé    ssuurr  ««  lleess  pprraattiiqquueess  

ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ::   hhuuii tt  ccaass  dd’’ eennttrreepprr iisseess  »»3388,,  ii ll   rreessssoorrtt  dd’’ uunnee  ééttuuddee  ccoommppaarraattiivvee    

ddaannss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ttoouuttee  ttaaii ll llee  ttrrooiiss  ggrraannddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ll ’’ IIEE  ::  

--  UUnnee  mmuull ttiippll iiccii ttéé  ddeess  pprraattiiqquueess  aaddaappttaabbllee  aauu  mmooddee  dd’’ oorrggaanniissaattiioonn  ddee  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee  

--  UUnnee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  qquuii   nnee  ddééppeenndd  ppaass  aabbssoolluummeenntt  ddeess  mmooyyeennss..  SSaavvooii rr  aaddaapptteerr  llaa  

ddéémmaarrcchhee  àà  sseess  mmooyyeennss  

--  UUnn  ffaacctteeuurr  ddéétteerrmmiinnaanntt  ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  eett  dd’’ iinnsseerrttiioonn  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ddaannss  ssoonn  

eennvvii rroonnnneemmeenntt..    

                                                 
3366  GGuuii llhhoonn,,  AAll iiccee..  ––  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  PPMMEE  ::  vviissiioonnss  ééppaarrsseess,,  ppaarraaddooxxeess  eett  mmaannii ffeessttaattiioonn..  ––  
PPaarriiss  ::  HHaarrmmaattttaann,,  22000044..  ––  222200pp..  
3377  VViiddaall ,,  PPaassccaall ..  ––  lleess  PPMMEE  ffaaccee  àà  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ::  aatttteennttiioonn  !!..  ––  IInn  ::  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  PPMMEE  ::  
vviissiioonnss  ééppaarrsseess,,  ppaarraaddooxxeess  eett  mmaannii ffeessttaattiioonn..  ––  PPaarriiss  ::  HHaarrmmaattttaann,,  22000044,,  pp..7766  ––  7788..  
3388  LLeevveett,,  JJeeaann--LLoouuiiss..  ––  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ::  hhuuii tt  ccaass  dd’’ eennttrreepprriisseess..  ––  PPaarriiss  ::  EEccoonnoommiiccaa,,  
22000022..  ––  111122..  
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CCeett  ééttaatt  ddeess  ll iieeuuxx  ddee  llaa  vveeii ll llee  ddaannss  lleess  ppeettii tteess  oorrggaanniissaattiioonnss  mmoonnttrree  ll ’’ iinnttéérrêêtt  qquuee  ssuussccii ttee  llee  

ssuujjeett  eett  rreennoouuvveell llee  dduu  mmêêmmee  ccoouupp  lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ddaannss  lleess  ffaaccuull ttééss,,  ééccoolleess  eett  llaabboorraattooii rreess  

ddee  rreecchheerrcchhee..  II ll   eenn  eesstt  aaiinnssii   ppoouurr  llee  llaabboorraattooii rree  ddee  VVaalloorriissaattiioonn  ddee  ll ’’ IInnffoorrmmaattiioonn  ((LLVVIICC))  ddee  

ll ’’ uunniivveerrssii ttéé  dd’’ AAiixx  MMaarrsseeii ll llee  33,,  ooùù  ddeess  rreecchheerrcchheess  ssoonntt  eenn  ccoouurrss  ssuurr  cceess  qquueessttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  eett  

dd’’ IIEE  ddaannss  cceess  ppeettii tteess  eennttrreepprriisseess..  DDeess  ttrraavvaauuxx  ssoonntt  ddééjjàà  rrééaall iissééss  oouu  eenn  ccoouurrss  dd’’ iinnssttrruuccttiioonn  ssuurr  

llee  ssuujjeett  ((vvooii rr  mméémmooii rree  ssuurr  lleess  TTPPEE  ddee  MMaarrsseeii ll llee--iinnnnoovvaattiioonn))3399..    

  

II VV..33..  LL EESS  FFOORRMM EESS  DD’’ OORRGGAANNII SSAATTII OONN  EETT  DDEE  MM II SSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DD’’ UUNNEE  

DDEEMM AARRCCHHEE  DDEE  VVEEII LL LL EE  

LLaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  ll ’’ iimmppoorrttaannccee  eett  ddee  ll ’’ eennjjeeuu  qquu’’ ii ll   yy  aa  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ssee  

rreennsseeiiggnneerr  ssuurr  lleeuurrss  ccoonnccuurrrreennttss,,  ssuurr  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttii ff iiqquuee  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  ssuurr  

ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn,,  bbrreeff   ddee  ssee  mmeettttrree  eenn  ppeerrppééttuueell llee  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt,,  eesstt  uunnee  

ééttaappee  ccrruucciiaallee  qquuii   ffaaii tt  mmoonnttrree  dd’’ uunnee  cceerrttaaiinnee  vvoolloonnttéé  ddee  nnee  pplluuss  ssuubbii rr  lleess  ff lluuxx  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

aavveecc  lleeuurrss  lloottss  ddee  ccoonnssééqquueenncceess..  LL’’ eennttrreepprriissee  ssee  ddooii tt  dd’’ êêttrree  aaccttrriiccee  ddaannss  ssaa  pprroopprree  éévvoolluuttiioonn  eett  

nnoonn,,  vviiccttiimmee  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonnnneell ..  LLee  cchhooiixx  dd’’ êêttrree  aaccttii ff   ddooii tt  êêttrree  pprriivvii llééggiiéé  

ssuurr  llaa  rrééaaccttiivvii ttéé  eennccoorree  mmooiinnss  ssuurr  llaa  ppaassssiivvii ttéé..  CC’’ eesstt  dd’’ aauuttaanntt  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  qquu’’ aauujjoouurrdd’’ hhuuii   lleess  

ssiiggnnaauuxx  qquuii   nnoouuss  vviieennnneenntt  dduu  mmaarrcchhéé  nnee  ssoonntt  ppaass  ttoouujjoouurrss  ddeess  vvrraaiiss..  IIllss  ssoonntt  vvrraaiisseemmbbllaabblleess  

mmaaiiss  ttrruuqquuééss  ppaarrffooiiss  ddaannss  ll ’’ ooppttiiqquuee  ddee  nnuuii rree..  SSee  pprréémmuunnii rr  ddee  cceess  mmééffaaii ttss  iinnhhéérreennttss  aauu  ssttaattuutt  

aaccttuueell   ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  --  iinnffoorrmmaattiioonn,,  nnoouuvveell llee  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  eett  ddee  llaa  

ccrrooiissssaannccee  ddoonncc  oobbjjeett  ddee  gguueerrrree  ééccoonnoommiiqquuee  --,,  rreevviieenntt  àà  ssee  ddootteerr  dd’’ uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ssoouutteennuuee  aauu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee  llaa  ddii rreeccttiioonn  eett  ttrraadduuii ttee  eenn  pprraattiiqquuee  

ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’ uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ssee  cchhaarrggeeaanntt  ddee  ssuubbvveennii rr  aauuxx  bbeessooiinnss  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  

ddee  ll ’’ eennttrreepprriisseess..  CCeeppeennddaanntt  sseelloonn  ssaa  ttaaii ll llee  eett  sseess  mmooyyeennss,,  ll ’’ eennttrreepprriissee  ppeeuutt  cchhooiissii rr  ddee  ssee  ddootteerr  

dd’’ uunn  sseerrvviiccee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  iinntteerrnnee  oouu  ddee  ssoouuss  ttrraaii tteerr  ttoouutt  oouu  uunnee  

ppaarrttiiee  dduu  pprroocceessssuuss..  

IIVV..44..11..  LLEE  SSYYSSTTEEMMEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEE  DDAANNSS  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  

AAvvaanntt  ddee  ppaarrlleerr  ddeess  ssyyssttèèmmeess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  nnoouuss  ppeennssoonnss  qquu’’ ii ll   eesstt  

nnéécceessssaaii rree  ddee  rraappppeelleerr  nnoottrree  ccoommpprrééhheennssiioonn  dduu  ccoonncceepptt  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceerrttaaiinnss  aauutteeuurrss..  EEnn  eeff ffeett  

VVaalléérriiee  LLéévveeii ll lléé  ddééff iinnii tt  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  iinntteerrnnee  ccoommmmee  llee  ccoonnttrraaii rree  dduu  ssyyssttèèmmee  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eexxtteerrnnee  qquuii   aa  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  ««  ccooll lleecctteerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eexxttéérr iieeuurreess  àà  

                                                 
3399  HHaasssseenn,,  HHaammddii ..  --  PPrroocceessssuuss  eett  eessssaaii   dd’’ éévvaalluuaattiioonn  eenn  vveeii ll llee  eett  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ppoouurr  lleess  TTPPEE  ddee  
MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn..  ––  MMéémmooiirree  MM22RR  SSTTIICC  eett  MMééddiiaattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  LLVVIICC,,  UUnniivveerrssii ttéé  dd’’ AAiixx--MMaarrsseeii ll llee  
33,,  sseepptteemmbbrree  22000055..  ––  8888pp..  



FFCCSS  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee  eett  dd’’IIEE  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  

©©  DDjjiibbrriill  DDIIAAKKHHAATTEE  ––  MM22RR  SSTTIICC  eett  MMééddiiaattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::  
MMéémmooiirree  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  SSyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

31 

ll ’’ eennttrreepprr iissee,,  ssuurr  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  ccoonnccuurrrreennttiieell ,,  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  sscciieennttii ffiiqquuee  eett  llééggiissllaattii ff  àà  

ddeess  ffiinnss  àà  llaa  ffooiiss  ooppéérraattiioonnnneell lleess  eett  ddéécciissiioonnnneell lleess..  »»4400    

LLee  ssyyssttèèmmee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  iinntteerrnnee  ddoonntt  ii ll   eesstt  llee  ccaass  ddaannss  nnoottrree  ééttuuddee,,  nn’’ eesstt  ppaass  ddééff iinnii   eenn  

ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  pprroovveennaannccee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  mmaaiiss  pplluuttôôtt  dduu  ffaaii tt  ddee  ssoonn  iimmppllaannttaattiioonn  àà  ll ’’ iinnttéérriieeuurr  

mmêêmmee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  II ll   ttiieenntt  ssaa  ffoonnccttiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  dduu  ffaaii tt  qquu’’ ii ll   ss’’ iinnssccrrii tt  ddaannss  uunnee  

ddyynnaammiiqquuee  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  iinntteerrnneess  oouu  eexxtteerrnneess,,  ppoouurrvvuu  qquu’’ eell lleess  

ppuuiisssseenntt  aavvooii rr  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  AAuussssii ,,  ssaa  mmiissee  eenn  ooppppoossii ttiioonn  aavveecc  

lleess  mmooddèèlleess  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  cceerrttaaiinneess  PPMMEE  ((llee  rreeccoouurrss  àà  ddeess  pprreessttaattiioonnss  

eexxttéérriieeuurreess  nnoottaammmmeenntt))  aauuxx  mmooyyeennss  ll iimmii ttééss  nn’’ eesstt--eell llee  ppaass  ttoouutt  aauussssii   ssuuffff iissaannttee  ppoouurr  

ccoommpprreennddrree  nnoottrree  vviissiioonn  ddee  ccee  ssyyssttèèmmee  àà  ll ’’ iinntteerrnnee..    EEnn  ssoommmmee  nnoottrree  ssyyssttèèmmee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

ssttrraattééggiiqquuee  eesstt  pplluuss  pprroocchhee  ddee  cceelluuii   qquuee  ddééff iinnii tt  ll ’’ AAffnnoorr  ddaannss  ssaa  NNoorrmmee  eexxppéérriimmeennttaallee  XXPP  XX5500  

––  005533..  CC’’ eesstt  àà  ddii rree  uunn    ««  ssyyssttèèmmee  ssttrruuccttuurréé  qquuii   ppeerrmmeett  ddee  rreeccuueeii ll ll ii rr   ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr   

ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ddee  ll ’’ eennttrreepprr iissee  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’ iimmppaacctteerr  ddee  ffaaççoonn  ffaavvoorraabbllee  oouu  ddééffaavvoorraabbllee  

ll ’’ aavveennii rr   eett  ddooii tt  ffoouurrnnii rr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  nnéécceessssaaii rree  ppoouurr  bbââttii rr   llaa  ssttrraattééggiiee..  »»4411  SSaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee,,  

qquueell llee  qquuee  ssooii tt  ll ’’ eennttrreepprriissee,,    oobbééii tt  àà  uunn  pprroocceessssuuss  ddoonntt  lleess  ddééttaaii llss  ssoonntt  ccii --aapprrèèss..  

  

                                                 
4400  LLeevveeii ll lléé,,  VVaalleerriiee..  --  DDee  ll ''oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ddaannss  lleess  ssyyssttèèmmeess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ::  RRééaall iissaattiioonn  dd''uunn  oouuttii ll   ddee  
ggeessttiioonn  ddee  ddoonnnnééeess  hhééttéérrooggèènneess  eett  ffoorrmmeell lleess  aappppll iiqquuéé  àà  llaa  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  ––  tthhèèssee  ddee  ddooccttoorraatt  eenn  sscciieennccee  ddee  
ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  CCRRRRMM,,  UUnniivveerrssii ttéé  dd’’ AAiixx  MMaarrsseeii ll llee  33,,  22000000,,  pp..  3311  
4411AAFFNNOORR,,  AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNoorrmmaall iissaattiioonn..  ––NNoorrmmee  eexxppéérriimmeennttaallee  XXPP  XX5500  ––  005533  ::  PPrreessttaattiioonn  ddee  vveeii ll llee  
eett  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’ uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeii ll llee..  ––  PPaarriiss  ::  AAffnnoorr,,  11999988..  
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SScchhéémmaa  11..  PPrr oocceessssuuss  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’ uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeii ll llee  ((ssoouurr ccee  ::   NNoorr mmee  XXPP  XX5500--5500  ddee  ll ’’ AAffnnoorr ))  

  

CCeettttee  ddéémmaarrcchhee,,  àà  ddeess  eexxcceeppttiioonnss  pprrééss  eesstt  ttrrèèss  pprroocchhee  ddee  cceell lleess  qquuee  pprrooppoosseenntt  dd’’ aauuttrreess  

aauutteeuurrss  ddee  llaa  vveeii ll llee..  SSoonn  mméérrii ttee  rrééssiiddee  ddaannss  ssoonn  ssoouuccii   dduu  ddééttaaii ll ..  CCee  qquuii   eesstt  llooiinn  dd’’ êêttrree  llee  ccaass  

ddaannss  lleess  aauuttrreess  pprroocceessssuuss..    PPaauull   DDééggoouull ,,  eenn  eeff ffeett,,  ss’’ iinnssccrriivvaanntt  ddaannss  ccee  mmêêmmee  ssoouuccii   ddee  rreennddrree  

ccoommppttee  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  ééttaappeess  nnéécceessssaaii rreess  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’ uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiqquuee,,  iiddeennttii ff iiee  ssuucccciinncctteemmeenntt  ««  qquuaattrree  ssééqquueenncceess  eenn  iinntteerraaccttiioonnss  

ccoonnttiinnuuee  ffoorrmmaanntt  qquuaattrree  ggrraannddss  ffoorrmmaattss  dd’’ aaccttiioonnss  iinntteerrddééppeennddaannttss  mmaaiiss  ccoorrrreessppoonnddaannttss  àà  ddeess  

ffiinnaall ii ttééss,,  ddeess  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  eett  ddeess  rrééssuull ttaattss  bbiieenn  ddii fffféérreenncciiééss  »»  ::    



FFCCSS  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee  eett  dd’’IIEE  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  

©©  DDjjiibbrriill  DDIIAAKKHHAATTEE  ––  MM22RR  SSTTIICC  eett  MMééddiiaattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::  
MMéémmooiirree  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  SSyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

33 

--  LLaa  pprrééppaarraattiioonn  ::  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  dduu  ccaaddrree  dd’’ aaccttiioonn  eett  ccllaarrii ff iiccaattiioonn  ddeess  pprriioorrii ttééss  ;;  

--  LLaa  ppllaannii ff iiccaattiioonn  oouu  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  ddee  ccee  qquu’’ ii ll   ddééssiiggnnee  ccoommmmee  ddeess  ««  ffaacctteeuurrss  ccllééss  ddee  

ssuurrvveeii ll llaannccee  »»4422  eett  ll ’’ ééllaabboorraattiioonn  dduu  ccaahhiieerr  ddee  cchhaarrggee  ;;  

--  LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  qquuii   ccoorrrreessppoonndd  aauu  ccyyccllee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  llaa  VVeeii ll llee  aavveecc  uunnee  ffoorrttee  

pprrooppoorrttiioonn  dduu  rreennsseeiiggnneemmeenntt  ;;  

--  LLaa  pphhaassee  éévvaalluuaattiioonn--aammééll iioorraattiioonn  qquuii   ppeerrmmeett,,  àà  ppaarrttii rr  dd’’ iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  mmeessuurreerr  

ll ’’ eeff ff iiccaaccii ttéé  dduu  ddiissppoossii ttii ff   mmiiss  eenn  ppllaaccee4433  

  

II ll   nnoouuss  sseemmbbllee  iimmppoorrttaanntt  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  lleess  ssyyssttèèmmeess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess,,  

sseerrvviicceess  ddee  vveeii ll llee  oouu  ddiissppoossii ttii ffss  ddee  vveeii ll llee  ppoouurr  cceerrttaaiinnss,,  mmêêmmee  ss’’ ii llss  ssoonntt  pplluuss  vviissiibblleess  ddaannss  lleess  

ggrraannddss  ggrroouuppeess,,  ssoonntt  aauussssii   ppoossssiibblleess  ddaannss  lleess  ppeettii tteess  eennttrreepprriisseess..  LLeeuurr  ddéémmaarrcchhee  ddee  mmiissee  eenn  

ppllaaccee  rreessttee  iiddeennttiiqquuee,,  qquu’’ ii ll   ss’’ aaggiissssee  ddaannss  uunnee  PPMMEE,,  PPMMII  oouu  dd’’ uunnee  aanntteennnnee  dd’’ uunnee  ggrraannddee  

eennttrreepprriissee..  II ll   eesstt  ttoouutt  aauussssii   nnéécceessssaaii rree  ddee  mmoonnttrreerr  qquuee  llee  ggrrooss  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ««  vveeii ll lleeuusseess  »»  

eexxtteerrnnaall iissee  lleeuurrss  bbeessooiinnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess..  

IIVV..44..22..  LL’’EEXXTTEERRNNAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  DDEEMMAARRCCHHEESS  DDEE  VVEEIILLLLEE  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEE  

LL’’ eexxtteerrnnaall iissaattiioonn  dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ssttrraattééggiiqquuee  eesstt  uunnee  

pprraattiiqquuee  pplluuss  ffrrééqquueennttee  cchheezz  lleess  ppeettii tteess  mmooyyeennnneess  eett  mmiiccrroo--eennttrreepprriisseess..  EEll llee  ddéénnoottee  llaa  pplluuppaarrtt  

dduu  tteemmppss  dd’’ uunn  cceerrttaaiinn  mmaannqquuee  ddee  mmooyyeennss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  UUnn  ssyyssttèèmmee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

ssttrraattééggiiqquuee  eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  sséérriieeuussee  ppaarrffooiiss  bbuuddggééttiivvoorree..  LLeess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaii rreess  ssoonntt  àà  llaa  

mmeessuurree  ddeess  aaxxeess  àà  ssuurrvveeii ll lleerr,,  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  ddiissppoonniibblleess  eett  ddeess  oouuttii llss  mmaattéérriieellss  eett  

tteecchhnnoollooggiiqquueess..  DDaannss  cceerrttaaiinnss  PPMMEE  eett  TTPPEE  ffrraannççaaiisseess,,  llaa  pprriioorrii ttéé  eesstt  aaii ll lleeuurrss,,  ccee  qquuii   mmoonnttrree  

uunnee  cceerrttaaiinnee  iiggnnoorraannccee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  PPlluussiieeuurrss  bbaarrrriièèrreess  ppeeuuvveenntt  

eexxppll iiqquueerr  cceettttee  ssii ttuuaattiioonn  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  

--  NNoonn--iimmppll iiccaattiioonn  dduu  cchheeff  dd''eennttrreepprriissee    

--  IIggnnoorraannccee  ddee  llaa  nnéécceessssii ttéé  ddee  llaa  vveeii ll llee    

--  MMaannqquuee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ssttrruuccttuurreess  dd''aaiiddeess  eexxiissttaanntteess    

--  MMaannqquuee  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  oouuttii llss  ddee  vveeii ll llee  aauuttoommaattiissééee,,    

--  MMaannqquuee  ddee  mmooyyeennss  ff iinnaanncciieerrss  eett  tteecchhnniiqquueess    

--  CChheerrttéé  ddeess  sseerrvviicceess  ddeess  ggrraannddss  ccaabbiinneettss  ddee  vveeii ll llee    

--  MMaannqquuee  ddee  ppeerrssoonnnneellss  ffoorrmmééss  ppaass  ddee  mmooyyeennss  dd''eemmbbaauucchheerr  uunn  ssppéécciiaall iissttee    

--  AAbbsseennccee  dd''uunnee  ddyynnaammiiqquuee  nnaattiioonnaallee    

                                                 
4422FFaacctteeuurrss  ddee  ccllééss  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  ééqquuiivvaalleenntt  aauuxx  aaxxeess  ddee  vveeii ll llee  oouu  aauuxx  aaxxeess  pprriioorrii ttaaiirreess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  
4433DDeeggoouull ,,  PPaauull ..  ––  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ccooll llaabboorraattiivvee  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’ IIEE  eett  ssttrraattééggiiqquuee..  ––  IInn  ::  aacctteess  dduu  ccooll llooqquuee  IISSCCOO,,  
pp..111199..  
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--  IImmppll iiccaattiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss    

--  NNoonn--ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  ddii ff fféérreennttss  pprroojjeettss  dd''aaiiddee    

--  PPaass  ddee  ccoohhééssiioonn  nnaattiioonnaallee  ((ii ll   mmaannqquuee  uunn  mmoouuvveemmeenntt  nnaattiioonnaall   àà  ll ''iinnii ttiiaattiivvee  ddeess  

PPMMEE))4444    

  

CCeeppeennddaanntt  mmaallggrréé  cceess  ccoonnttrraaiinntteess,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  dd’’ eennttrreepprriisseess  ddee  ppeettii tteess  ttaaii ll lleess  

ccoommmmeenncceenntt  àà  ss’’ iinnttéérreesssseerr  àà  llaa  vveeii ll llee  eett  àà  yy  iinnvveessttii rr..  CCoonnsscciieenntteess  ddee  lleeuurr  ffrraaggii ll ii ttéé  dd’’ oorrddrree  

ééccoonnoommiiqquuee,,  ff iinnaanncciieerr,,  hhuummaaiinn  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  eell lleess  aaddoopptteenntt  ddeess  ffoorrmmeess  dd’’ oorrggaanniissaattiioonnss  

oorriiggiinnaalleess  aaddaappttééeess  àà  lleeuurrss  ccoonnddii ttiioonnss..  II ll   ss’’ aaggii tt  ddee  llaa  ssoouuss--ttrraaii ttaannccee  eett  llaa  vveeii ll llee  mmuull ttii --ppaarrtteennaaii rree  

((vveeii ll llee  eenn  ccooooppéérraattiioonn..))  

IIVV..44..22..11..  LLAA  SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEE  DD’’UUNN  PPRROOCCEESSSSUUSS  VVEEIILLLLEE  

CC’’ eesstt  llee  ffaaii tt  ddee  ffaaii rree  aappppeell   àà  ddeess  ssoocciiééttééss  ssppéécciiaall iissééeess  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ppoouurr  

ttrraaii tteerr  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee..  LLaa  ccoonnssuull ttaannccee  ppeeuutt  ccoonncceerrnneerr  ppaarr  eexxeemmppllee,,  llaa  

ddééff iinnii ttiioonn  ddeess  sseecctteeuurrss  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee,,  llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess,,  llaa  

ccuueeii ll lleettttee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  oouu  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  eenn  eell llee--mmêêmmee..  LLee  rreeccoouurrss  aauu  ssaavvooii rr--ffaaii rree  eexxtteerrnnee  

eesstt  uunn  mmooyyeenn  ddee  ssuurrppaasssseerr  cceerrttaaiinneess  ddii ff ff iiccuull ttééss  ll iiééeess  aauu  mmaannqquuee  ddee  ppeerrssoonnnneell   qquuaall ii ff iiéé  eett  ddee  ssee  

ddéélleesstteerr  dduu  ppooiiddss  ddee  ppii llootteerr  uunn  ddiissppoossii ttii ff   ddee  vveeii ll llee  iinntteerrnnee..  LLeess  ccoonnssuull ttaannttss  dduu  ffaaii tt  ddee  lleeuurr  

eexxppeerrttiissee,,  ddee  lleeuurr  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ssoouurrcceess  eett  ddee  llaa  rriicchheessssee  ddee  lleeuurr  ccaarrnneett  dd’’ aaddrreessssee  ppeeuuvveenntt  

aappppoorrtteerr  uunn  rreeggaarrdd  nneeuuff   ssuurr  lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  àà  ééttuuddiieerr..  CCeeppeennddaanntt  ppoouurr  ttoouutteess  pprreessttaattiioonnss  

ddaannss  ccee  ccaaddrree  ii ll   eexxiissttee  ddeess  ccllaauusseess  àà  rreessppeecctteerr  eennttrree  ll ’’ eennttrreepprriissee  eett  llee  pprreessttaattaaii rree  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  

eexxiiggeenncceess  dduu  ccll iieenntt,,  lleess  eennggaaggeemmeennttss  dduu  pprreessttaattaaii rree  eett  lleess  éévvaalluuaattiioonnss  éévveennttuueell lleess  ddee  llaa  

ccooll llaabboorraattiioonn  ((NNoorrmmee  XXPP  XX5500--5500  ddee  ll ’’ AAffnnoorr..))  

IIVV..44..22..22..  LLAA  VVEEIILLLLEE  EENN  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  

VVeeii ll llee  mmuull ttiippaarrtteennaaii rree,,  vveeii ll llee  eenn  rréésseeaauu,,  vveeii ll llee  eenn  ccooooppéérraattiioonn  ((LLeessccaa  eett  CChhaappuuss))4455,,  lleess  

vvooccaabblleess  uuttii ll iissééss  ppoouurr  ddééssiiggnneerr  ll ’’ aapppprreennttiissssaaggee  ccooll lleeccttii ff   ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddee  vveeii ll llee  ddaannss  lleess  

ppeettii tteess  eett  mmooyyeennnneess  ssttrruuccttuurreess  ssoonntt  ttrrèèss  ddii ff fféérreennttss..  CCeeppeennddaanntt  cceettttee  ddii ff fféérreennccee  ss’’ aarrrrêêttee  ddaannss  lleess  

aappppeell llaattiioonnss  qquuii   ssoonntt  ddeess  mmooyyeennss  ppoouurr  lleess  aauutteeuurrss  ddee  mmaarrqquueerr  lleeuurr  tteerrrrii ttooii rree..  DDaannss  llaa  pprraattiiqquuee  

eell lleess  ssee  rraappppoorrtteenntt  àà  llaa  mmêêmmee  ssiiggnnii ff iiccaattiioonn  eett  aauuxx  mmêêmmeess  mmoottiivvaattiioonnss  ::  PPaarrttaaggee  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eennttrree  eennttrreepprriisseess  ddee  mmêêmmee  sseecctteeuurr  aaff iinn  ddee  ssoouutteennii rr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinndduussttrriieell   

                                                 
4444BBoouurrtthhoouummiieeuu,,    LLaauurreenntt  ;;  MMaallaarrdd,,    JJéérrôômmee  ;;  GGrrooss,,  SSttéépphhaannee  eett  aall ..  ––  llaa  vveeii ll llee  ::  lleess  pprriinncciippaalleess  bbaarrrriièèrreess  aa  llaa  mmiissee  
eenn  ppllaaccee  dd''uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeii ll llee  eenn  PPMMEE--PPMMII  [[ rrééssuumméé]]   ––  IInn  ::  hhttttpp::////wwwwww..uurrff iisstt..cciicctt..ffrr//vveeii ll llee22..hhttmmll..  --  ccoonnssuull ttéé  llee  
1188  aavvrrii ll   22000066..  
4455  CChhaappuuss,,  EEll iissaabbeetthh  ;;  LLeessccaa,,  HHuummbbeerrtt  ;;  RRaayymmoonndd,,  LLoouuiiss..  ––AApppprreennttiissssaaggee  ccooll lleeccttii ff   dd’’ uunn  ddiissppoossii ttii ff   ddee  vveeii ll llee  eenn  
ccooooppéérraattiioonn  ppoouurr  lleess  ppeettii tteess  PPMMII  aauu  sseeiinn  ddeess  rrééggiioonnss  ::  vveerrss  uunnee  mmooddééll iissaattiioonn..  ––  LLyyoonn  ::  CCeennttrree  dd’’ ééttuuddeess  eett  ddee  
rreecchheerrcchhee  RRhhôônneess--AAllppeess--CCaannaaddaa--QQuueebbeecc..  --3366pp  
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dd’’ uunnee  llooccaall ii ttéé,,  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  ccooûûttss  dd’’ aaccccèèss  àà  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  lleess  eexxppeerrttss  

eett  ll ’’ aaccqquuiissii ttiioonn  dd’’ uunn  ssaavvooii rr--ffaaii rree  ddaannss  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  AAiinnssii   vvuuee,,  

««  LLaa  vveeii ll llee  eenn  rréésseeaauu  eesstt  eenntteenndduuee  aauu  sseennss  rréésseeaauu  dd''eennttrreepprr iisseess  eett  dd''oorrggaanniissmmeess  ddiivveerrss  

((ssppéécciiaall iisstteess  ddee  ll '' iinnffoorrmmaattiioonn,,  eexxppeerrttss......))  ccooooppéérraanntt  ddee  mmaanniièèrree  ddiissttrr iibbuuééee,,  ccoommmmee  uunn  

eennsseemmbbllee  dd''aacctteeuurrss  sseemmii--aauuttoonnoommeess,,  aaddaappttaanntt  lleeuurr  ccoommppoorrtteemmeenntt  aauuxx  ccii rrccoonnssttaanncceess  eett  

ppllaannii ffiiaanntt  lleeuurrss  pprroopprreess  ssttrraattééggiieess,,  ddaannss  uunn  pprroocceessssuuss  dd''éécchhaannggee  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  aanniimméé  ppaarr  ddeess  

mmééddiiaatteeuurrss  aaccttii ffss  eett  ddeess  eexxppeerrttss  ddee  ddii fffféérreennttss  ddoommaaiinneess  sseennssiibblleess,,  qquuii   ccoommmmuunniiqquueenntt  àà  ttrraavveerrss  

uunn  ddiissppoossii ttii ff  tteecchhnniiqquuee  ((llee  rréésseeaauu  ddee  vveeii ll llee..))..  LL''oobbjjeeccttii ff  pprr iinncciippaall   eesstt  ddee  ppeerrmmeettttrree  llaa  ddii ffffuussiioonn  

dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  sscciieennttii ffiiqquueess,,  tteecchhnniiqquueess,,  rréégglleemmeennttaaii rreess,,  ccoonnccuurrrreennttiieell lleess  oouu  ccoommmmeerrcciiaalleess  

qquuii   rreellèèvveenntt  dd''uunn  ttiissssuu  ggééoo--ééccoonnoommiiqquuee  ppaarrttiiccuull iieerr ..  »»4466  SSoonn  ssuuccccèèss  eesstt  ccoonnddii ttiioonnnnéé  àà  llaa  

ccoonnff iiaannccee  mmuuttuueell llee  ddeess  ccooooppéérraannttss,,  àà  llaa  ssééccuurrii ttéé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  àà  ll ’’ eexxiisstteennccee  dd’’ uunnee  ssooll iiddee  

ccuull ttuurree  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  uunnee  ddééff iinnii ttiioonn  pprréécciissee  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  ffoonnccttiioonnss  dduu  

rréésseeaauu  ((llee  ppii lloottaaggee  ssttrraattééggiiqquuee  dduu  rréésseeaauu,,  ssoonn  aanniimmaattiioonn,,  ssoonn  éévvaalluuaattiioonn  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  

aacctteeuurrss..))    

LLeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ppeeuuvveenntt  aauussssii   ssee  rreeggrroouuppeerr  eenn  SSPPLL  ((SSyyssttèèmmee  pprroodduuccttii ff   llooccaall ))  ccoonnnnuu  

ssoouuss  lleess  nnoommss  ::  DDiissttrriiccttss  iinndduussttrriieellss  oouu  CClluusstteerrss..  DDaannss  cceettttee  pplluurraall ii ttéé  ddee  ccoonncceeppttss  ssee  ccaacchhee  uunnee  

mmêêmmee  rrééaall ii ttéé  ::  uunnee  mmuuttuuaall iissaattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  ppoouurr  ssoouutteennii rr  llaa  ccoommppééttii ttiivvii ttéé..  PPlluuss  eexxaacctteemmeenntt  

llee  SSPPLL  eesstt  ««  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  pprroodduuccttiivvee  ppaarrttiiccuull iièèrree  llooccaall iissééee  ssuurr  uunn  tteerrrr ii ttooii rree  

ccoorrrreessppoonnddaanntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  àà  uunn  bbaassssiinn  dd''eemmppllooii ..  CCeettttee  oorrggaanniissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnnee  ccoommmmee  uunn  

rréésseeaauu  dd''iinntteerrddééppeennddaanncceess  ccoonnssttii ttuuééeess  dd''uunnii ttééss  pprroodduuccttiivveess  aayyaanntt  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ssiimmii llaaii rreess  oouu  

ccoommpplléémmeennttaaii rreess  qquuii   ssee  ddiivviisseenntt  llee  ttrraavvaaii ll   ((eennttrreepprr iisseess  ddee  pprroodduuccttiioonn  oouu  ddee  sseerrvviicceess,,  cceennttrreess  

ddee  rreecchheerrcchhee,,  oorrggaanniissmmeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  cceennttrreess  ddee  ttrraannssffeerrtt  eett  ddee  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  

eettcc..))  »»4477  LLeess  eennttrreepprriisseess  ccooooppéérraanntteess  ppeeuuvveenntt  ssee  rreeggrroouuppeerr  aauuttoouurr  dd’’ uunn  pprroodduuii tt  oouu  dd’’ uunn  

sseerrvviiccee,,  nnoottaammmmeenntt  llee  ppaarrttaaggee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  EEll lleess  ddooiivveenntt  êêttrree  ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt  

pprroocchhee  eett  aappppaarrtteennii rr  àà  uunn  mmêêmmee  sseecctteeuurr  dd’’ aaccttiivvii ttéé..  DDaannss  llaa  rrééggiioonn  PPAACCAA,,  ((PPrroovveennccee  AAllppeess  

CCoottee  dd’’ AAzzuurr))  ppaarr  eexxeemmppllee,,  llaa  DDAATTAARR  ((DDééllééggaattiioonn  àà  ll ’’ aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrrii ttooii rree  eett  àà  

ll ’’ AAccttiioonn  RRééggiioonnaallee))  aa  iiddeennttii ff iiéé  pplluussiieeuurrss  SSPPLL  nnoottaammmmeenntt  eenn  RRééppaarraattiioonn  nnaavvaallee,,  eenn  MMooddee,,  eenn  

PPaarrffuumm,,  eenn  HHoorrttiiccuull ttuurree,,  eenn  AAggrrooaall iimmeennttaaii rree  eett  eenn  MMiiccrrooéélleeccttrroonniiqquuee..  

CCee  qquuee  nnoouuss  rreetteennoonnss  ddee  cceettttee  ééttuuddee  ppoouurr  ccee  mméémmooii rree  cc’’ eesstt  qquu’’ eell llee  nnoouuss  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  

lleess  ddii ff fféérreenntteess  ddéémmaarrcchheess  ddee  vveeii ll llee  eexxiissttaanntteess  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess,,  pplluuss  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  ddaannss  

lleess  ppeettii tteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess..  EEttaanntt  ddoonnnnééee  qquu’’ ii ll   ss’’ aaggii tt  dd’’ éévvaalluuaattiioonn  ddeess  FFCCSS  dd’’ uunnee  

                                                 
4466  CCiisssséé,,    AAllaassssaannee  ;;    NNddiiaayyee,,    SSoouulleeyymmaannee,,  MMaarrttiinn,,  RRéémmyy  eett  aall ..  --  LLee  mmaaii ll llaaggee  ddeess  bbiibbll iiootthhèèqquueess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  
ffrraannccoopphhoonneess  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  CCoottoonnoouu,,  88  aauu  1122  ddéécceemmbbrree  22000033,,  pp..  22..    
4477  ""LLeess  ssyyssttèèmmeess  pprroodduuccttii ffss  llooccaauuxx""   --..  ––  PPaarriiss  ::  DDaattaarr,,  LLaa  DDooccuummeennttaattiioonn  ffrraannççaaiissee,,  PPaarriiss  22000022..  ––  IInn  ::  
hhttttpp::////wwwwww..ddiissttrriiccttss--iinndduussttrriieellss..ccoomm//ddeeffiinnii ttiioonn..pphhpp..  --  ccoonnssuull ttéé  llee  1188  aavvrrii ll   22000066..  
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ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE,,  oonn  nnee  ppoouuvvaaii tt  ppaass  ffaaii rree  ff ii   dd’’ uunnee  ééttuuddee  ssuurr  llaa  ddiivveerrssii ttéé  ddeess  pprraattiiqquueess  

aaff iinn  ddee  mmeessuurreerr  lleeuurr  ddii ff fféérreennccee,,  lleeuurr  ccoonnvveerrggeennccee  eett  lleeuurr  ff iiaabbii ll ii ttéé..  CC’’ eesstt  àà  cceettttee  ccoonnddii ttiioonn  

qquu’’ oonn  ppuuiissssee  eessppéérreerr  aattttéénnuueerr,,  ppoouurr  nnee  ddii rree  éévvii tteerr,,  ll ’’ eeff ffeett  ddee  ssuurrpprriissee  ddaannss  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ddee  

tteerrrraaiinn..  
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VV..  LLEESS  FFOONNDDEEMMEENNTTSS  TTHHEEOORRIIQQUUEESS  EETT  HHIISSTTOORRIIQQUUEESS  DDEESS  FFCCSS  

VV..11..  LL ’’ AAPPPPRROOCCHHEE  ««  SSII CC  »»  DDEESS  FFAACCTTEEUURRSS  CCRRII TTII QQUUEESS  DDEE  SSUUCCCCEESS      

LLeess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  ((FFCCSS))  ((CCrrii ttiiccaall   SSuucccceessss  FFaaccttoorrss)),,  pprriinncciippee  ddéévveellooppppéé  

ppaarr  DDaanniieell   ((11996611))  eett  RRoocckkaarrtt  ((11997799))4488,,  ddééssiiggnnaaiieenntt  àà  ll ’’ oorriiggiinnee,,  lleess  sseecctteeuurrss  dd’’ aaccttiivvii ttéé  ooùù  ttoouutt  

ddooii tt  ssee  ppaasssseerr  ppaarrffaaii tteemmeenntt  ppoouurr  qquuee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ccoonnttiinnuuee  àà  bbiieenn  ffoonnccttiioonnnneerr..  CCeettttee  aapppprroocchhee  

ggéénnéérraallee  aauu  rreelleenntt  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ccaacchhee  uunn  ppeettii tt  ccoottéé  sscciieenncceess  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  

EEnn  eeff ffeett,,  ddaannss  llee  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  ssooiixxaannttee,,  RR..  DD..  DDaanniieell4499  ppaarrtt  dd’’ uunn  ccoonnssttaatt  ssuurr  lleess  

cchhaannggeemmeennttss  ddee  ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  qquuii ,,  ddeeppuuiiss  ll ’’ eemmbbeell ll ii   ééccoonnoommiiqquuee  eett  ff iinnaanncciièèrree  

((ffoorrttee  ccrrooiissssaannccee,,  ddiivveerrssii ff iiccaattiioonn  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall iissaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss))  qquuii   ssuuiivvii tt  llee  cchhaaooss  ddee  llaa  

sseeccoonnddee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee    nn’’ oonntt  ddee  cceessssee  ddee  ssee  mmuutteerr  ppoouurr  iinnttééggrreerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmééttiieerrss,,  ddee  

nnoouuvveell lleess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  eett  ddee  nnoouuvveell lleess  aauuttoorrii ttééss  ddéécciissiioonnnneell lleess  eennttrraaîînnaanntt  dduu  mmêêmmee  ccoouupp,,  ddee  

nnoouuvveeaauuxx  bbeessooiinnss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  aauussssii   bbiieenn  eenn  iinntteerrnnee  qquu’’ eenn  eexxtteerrnnee..  PPeennddaanntt  cceettttee  ppéérriiooddee  

ddee  mmuuttaattiioonn,,  lleess  ssyyssttèèmmeess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssoonntt  rreessttééss  ssttaattiiqquueess..  LL’’ iimmaaggee  qquu’’ ii llss  llaaiissssaaiieenntt  

aappppaarraaîîttrree  ééttaaii tt  iinnaapppprroopprriiééee  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  llaa  nnoouuvveell llee  ééccoonnoommiiee..  IIllss  rreepprréésseennttaaiieenntt  

dd’’ éénnoorrmmeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ddrraaiinnaanntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuaannttii ttaattiivveess  qquuii   nnee  ppeerrmmeettttaaiieenntt  ppaass  

uunnee  vviissiioonn  qquuaall ii ttaattiivvee  ssuurr  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ssoocciiaall ,,  ppooll ii ttiiqquuee  eett  ccoommppééttii ttii ff   oouu  ssuurr  lleess  ffoorrcceess  eett  

lleess  ffaaiibblleesssseess  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  AAuussssii ttôôtt  llee  bbeessooiinn  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  --  ddee  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  --  ssee  

ffaaii tt  sseennttii rr..  DDaanniieell   rrééff lléécchhii tt  aalloorrss  ssuurr  uunnee  nnoouuvveell llee  mméétthhooddee  ddee  ppeennsseerr  lleess  ssyyssttèèmmeess  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  pprrooppoossaanntt  aauuxx  mmaannaaggeerrss  ddee  cchhooiissii rr  lleess  sseecctteeuurrss  ccllééss  ssuurr  lleessqquueellss  llee  ssyyssttèèmmee  

ddeevvaaii tt  ssee  ffooccaall iisseerr  ppoouurr  mmiieeuuxx  rrééppoonnddrree  àà  lleeuurr  ddeemmaannddee..  II ll   eenn  iiddeennttii ff iiaa  ssiixx  ffaacctteeuurrss  mmaajjeeuurrss..  

AAiinnssii ,,  ccoommmmee  llee  ssoouuttiieenntt  VVeerrssttrraaeettee,,  ««  aavveecc  ll ’’ iiddééee  ddee  nnee  rreetteennii rr   qquuee  cciinnqq  àà  ssiixx  ffaacctteeuurrss  

ddéétteerrmmiinnaanntt  ddee  llaa  ffii rrmmee  eett  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ffoonnddeerr  uunn  aavvaannttaaggee  ccoonnccuurrrreennttiieell ,,  llaa  nnoottiioonn  ddeess  FFCCSS  

nnaaiissssaaii tt  »»5500..  VVeerrssttrraaeettee  ccoonnssttaattee  qquuee  cceettttee  nnoottiioonn  iinnssppii rree  ttoouutt  uunnee  ppaannooppll iiee  ddee  bbrraanncchheess  aall llaanntt  

dduu  ccoonnttrrôôllee,,  àà  llaa  ssttrraattééggiiee  eenn  ppaassssaanntt  nnaattuurreell lleemmeenntt  ppaarr  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeettttee  ddiimmeennssiioonn  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  eesstt  eennccoorree  pplluuss  aappppaarreennttee  aavveecc  RRoocckkaarrtt  qquuii   

ss’’ iinnssppii rraanntt  ddee  llaa  mméétthhooddee  dduu  MMIITT  ((MMaassssaacchhuusseettttss,,  IInnssttii ttuuttee  ooff   TTeecchhnnoollooggyy))  pprrooppoossee  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddoonntt  oonntt  rrééeell lleemmeenntt  bbeessooiinnss  lleess  mmaannaaggeerrss  ppoouurr  

ddii rriiggeerr..  CCeess  ddeerrnniieerrss  ssee  ppllaaiiggnnaaiieenntt  ttoouutt  llee  tteemmppss  ddee  nnee  ppaass  ppoouuvvooii rr  ttrraaii tteerr  ttoouutt  llee  vvoolluummee  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss,,  qquuii   lleeuurr  aarrrriivvee  ddeess  lleeuurr  ssuubboorrddoonnnnééss,,  ssoouuttiieenntt--ii ll ..    GGéénnéérraalleemmeenntt  llee  ffaaii tt  qquu’’ ii llss  

ssooiieenntt  iimmppll iiqquuééss  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aaccttiivvii ttééss  nnee  ffaaccii ll ii ttee  ppaass  llee  cchhooiixx  eett  llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddeess  

                                                 
4488RRoocckkaarrtt,,  JJ..  FF..  ––  CChhiieeff  eexxeeccuuttiivvee  ddeeffiinnee  tthheeiirr  oowwnn  ddaattaa  nneeeeddss..  ––  IInn::  HHaarrvvaarrdd  BBuussiinneessss  RReevviieeww,,  MMaarrcchh--AApprrii ll   
11997799..  
4499  CCii ttéé  ppaarr  VVeerrssttrraaeettee,,  TThhiieerrrryy..  ––  EEssssaaii   ddee  ccoonncceeppttuuaall iissaattiioonn  ddee  llaa  nnoottiioonn  ddeess  FFCCSS  eett  ddeess  ffaacctteeuurrss  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  
rriissqquuee..  ––  IInn  ::  hhttttpp::////wwwwww..ssttrraatteeggiiee--aaiimmss..ccoomm//mmoonnttrreeaall //vveerrssttrraaee..ppddff..  --  ccoonnssuull ttéé  llee  1177  mmaaii   22000066  
5500iidd..  VVeerrssttrraaeettee  pp..33..  
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iinnffoorrmmaattiioonnss..  LLaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  RRoocckkaarrtt  pprrooppoossee  aalloorrss  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc,,  uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  lleess  

ddii rriiggeeaannttss  aaff iinn  ddee  mmiieeuuxx  cceerrnneerr  lleeuurr  eennvvii rroonnnneemmeenntt  pprroocchhee,,  lleess  ddii ff fféérreenntteess  vvaarriiaabblleess  qquu’’ ii llss  

jjuuggeenntt  iinnttéérreessssaanntteess  ddee  mmaaîîttrriisseerr  ppoouurr  lleeuurr  aaccttiioonn..  CCeettttee  ééttaappee  eesstt  ttrrèèss  iimmppoorrttaannttee  ppoouurr  

iiddeennttii ff iieerr  lleess  FFCCSS  ssiinnoonn  oonn  rriissqquuee  ddee  ttoommbbeerr  ddaannss  ll ’’ ii ll lluussiioonn  ddee  pprreennddrree  ttoouutt  ccoommmmee  ddeess  FFCCSS..  

CCeeppeennddaanntt,,  lleess  FFCCSS  rreesstteenntt  uunnee  nnoottiioonn  rreellaattiivviissééee  àà  ll ’’ oobbjjeett  dd’’ ééttuuddee  ((FFCCSS  dd’’ uunn  pprroojjeett))..  IIllss  ssoonntt  

ssoouuss  ddii ff fféérreenntteess  ccoonnttiinnggeenncceess  ::  ssppaattiiaalleess,,  tteemmppoorreell lleess,,  sseeccttoorriieell lleess  eett  hhuummaaiinneess..  EEnn  tteerrmmeess  

ccllaaii rrss,,  ii llss  vvaarriieenntt  sseelloonn  llee  ppootteennttiieell   hhuummaaiinn  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  ssoonn  sseecctteeuurr  dd’’ aaccttiivvii ttéé,,  sseess  

aammbbii ttiioonnss  ggééooggrraapphhiiqquueess  ((llooccaalleess,,  rrééggiioonnaalleess,,  nnaattiioonnaalleess,,  iinntteerrnnaattiioonnaalleess))  sseess  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaalleennddrriieerr  eettcc..  LLaa  rreellaattiivvii ttéé  ddee  ccee  ccoonncceepptt  ffaaii tt  qquu’’ ii ll   eesstt  aauujjoouurrdd’’ hhuuii   aappppll iiccaabbllee  àà  nn’’ iimmppoorrttee  qquueell   

ddoommaaiinnee,,  sseecctteeuurr  oouu  pprroojjeett  ppoouurrvvuu  qquu’’ ii ll   ppeerrmmeettttee  ddee  mmaaîîttrriisseerr  lleess  vvaarriiaabblleess  qquuii   ccoonndduuiisseenntt  àà  

lleeuurr  ssuuccccèèss..    

  

VV..22..  LL ’’ AAPPPPRROOCCHHEE  ««  VVEEII LL LL EE  »»  DDEESS  FFCCSS  

II ll   eexxiissttee  uunnee  ddiivveerrssii ttéé  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ddeess  FFCCSS  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

ssttrraattééggiiqquuee..  LLaa  mmaall llééaabbii ll ii ttéé  dduu  ccoonncceepptt,,  mmaallggrréé  qquueellqquueess  ccoonnffuussiioonnss  qquu’’ eell llee  ppuuiissssee  eennggeennddrreerr,,  

ccoonnssttii ttuuee  llaa  ccaauussee  pprriinncciippaallee  ddee  ccee  pphhéénnoommèènnee..  FFrraannççooiiss  JJaakkoobbiiaakk,,  HHeennrrii   DDOOUU,,  eett  RRoossttaaiinngg  

uuttii ll iisseenntt  llaa  nnoottiioonn  ddee  FFCCSS  ppoouurr  ddééssiiggnneerr  lleess  aaxxeess  pprriioorrii ttaaii rreess  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee,,  ««  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  

ll ’’ eennttrreepprr iissee  ooùù  ii ll   ffaauutt  êêttrree  eenn  ppeerrmmaanneennccee  bbiieenn  iinnffoorrmméé  ((sscciieennttii ffiiqquueemmeenntt,,  tteecchhnniiqquueemmeenntt  eett  

tteecchhnnoollooggiiqquueemmeenntt))  ppoouurr  nnee  ppaass  mmeettttrree  eenn  jjeeuu  llaa  ppéérreennnnii ttéé  ddee  ssoonn  mmééttiieerr ..  »»5511  IIllss  

ccoorrrreessppoonnddeenntt  àà  llaa  pphhaassee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  cchhaammppss  dd’’ iinnvveessttiiggaattiioonn  pprriioorrii ttaaii rreess  ssuurr  lleessqquueellss  vvaa  

ssee  bbaasseerr  llee  ccyyccllee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  LL’’ iiddééee  qquuee  lleess  FFCCSS  ssee  rreellaattiivviisseenntt  àà  ll ’’ oobbjjeett  dd’’ ééttuuddee  ssee  

rreennffoorrccee  ddaavvaannttaaggee  aavveecc  lleess  tthhééoorriieess  ddee  HH..  LLeessccaa  eett  ddee  HHaassssiidd..  CCeess  ddeerrnniieerrss,,  vvooiieenntt  àà  ttrraavveerrss  

lleess  FFCCSS,,  nnoonn  ppaass  uunnee  ééttaappee  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  mmaaiiss  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  vvaarriiaabblleess  ppeerrmmeettttaanntt  

ddee  mmeessuurreerr  oouu  ddee  ppii llootteerr  uunn  pprroojjeett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  vveerrss  llee  ssuuccccèèss..  LLaauurreenntt  HHaassssiidd5522,,  

ddaannss  ssaa  ppuubbll iiccaattiioonn  ssuurr  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  PPMMEE  iiddeennttii ff iiee  ppaarr  eexxeemmppllee  hhuuii tt  

ffaacctteeuurrss  ddoonntt  ddééppeenndd  llaa  rrééuussssii ttee  dd’’ uunn  pprroojjeett  IIEE  eenn  PPMMEE..  MMêêmmee  ss’’ ii ll   rreessttee  àà  ll ’’ ééttaatt  ggéénnéérriiqquuee,,  

cceettttee  vviissiioonn  aa  llee  mméérrii ttee  ddee  mmoonnttrreerr  ccoommbbiieenn  ll ’’ uuttii ll iissaattiioonn  ddee  llaa  nnoottiioonn  FFCCSS  eesstt  cchhaannggeeaannttee..    LLaa  

mmêêmmee  aapppprroocchhee  FFCCSS--PPrroojjeett  rrééaappppaarraaîîtt  aavveecc  HHuummbbeerrtt  LLeessccaa..  LL’’ aappppll iiccaattiioonn  qquu’’ ii ll   eenn  ffaaii tt,,  ddaannss  

sseess  ppuubbll iiccaattiioonnss,,  eesstt  ttrrèèss  vvaarriiééee..  TTaannttôôtt  llaa  vveeii ll llee,,  eell llee--mmêêmmee  eesstt  ll ’’ oobbjjeett  dd’’ ééttuuddee  ((eexxeemmppllee  ::  

                                                 
5511  RRoossttaaiinngg,,  HHeerrvvéé..  ––  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  bbiibbll iioommééttrriiee  ::  ccoonncceeppttss,,  oouuttii llss  eett  aappppll iiccaattiioonn..  ––  tthhééssee  ddee  ddooccttoorraatt  eenn  
sscciieennccee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  FFaaccuull ttéé  ddeess  sscciieenncceess,,  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  PPAAUULL  CCEEZZAANNNNEE  dd’’ AAIIXX--
MMaarrsseeii ll llee  33,,  11999933,,  pp..  2266..  
5522  HHAASSSSIIDD,,  LLaauurreenntt..  --      LLeess  PPMMEE    ffaaccee  aauu  ddééffii   ddee  ll ''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  11999977  
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mmaaîîttrriissee  ddeess  FFCCSS  ppoouurr  uunn  aanniimmaatteeuurr  nnoovviiccee  dd’’ uunn  ddiissppoossii ttii ff   ddee  vveeii ll llee5533,,  FFCCSS  dd’’ uunn  ddiissppoossii ttii ff   ddee  

vveeii ll llee  ddaannss  lleess  PPMMEE  ttuunniissiieennnneess5544)),,    ttaannttôôtt  ll ’’ eennttrreepprriissee  pprreenndd  llaa  ppllaaccee  ddee  ll ’’ oobbjjeett  eett  llaa  vveeii ll llee  

ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunn  FFCCSS  ((eexxeemmppllee  ::  vveeii ll llee  ::  FFCCSS  ppoouurr  lleess  PPMMEE  bbrrééssii ll iieennnneess5555))..    

EEnn  ssoommmmee  rreetteennoonnss  ddoonncc  qquuee  pplluussiieeuurrss  uuttii ll iissaattiioonnss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rréésseerrvvééeess  àà  ccee  

ccoonncceepptt,,  qquu’’ ii ll   ss’’ aaggiissssee  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  mmaannaaggéérriiaallee  gglloobbaallee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  oouu  bbiieenn  ddaannss  uunn  

ccaaddrree  pplluuss  rreessttrreeiinntt  eenn  ll ’’ ooccccuurrrreennccee  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeii ll llee..  CCee  qquuii   eesstt  dd’’ aaii ll lleeuurrss  llee  ccaass  ddaannss  ccee  

mméémmooii rree..  II ll   eesstt  bbeessooiinn  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  lleess  FFCCSS  nnee  ssoonntt  ééttuuddiiééss  iiccii   ccoommmmee  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  

ddoommaaiinneess  vvii ttaauuxx  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  nnii   sseeuulleemmeenntt  ccoommmmee  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  vvii ttaauuxx  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  mmaaiiss  ii llss  ssoonntt  pplluuttôôtt  ééllaarrggiiss  àà  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddeess  ppooiinnttss  ccllééss  oouu  ééccuueeii llss  ssuurr  lleessqquueellss  

ppeeuutt  ss’’ aappppuuyyeerr  llaa  rrééuussssii ttee  oouu  ll ’’ éécchheecc  dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  

AAuuttrreemmeenntt  ddii tt  ttoouutt  llee  pprroocceessssuuss  eesstt  ééttuuddiiéé  aaff iinn  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  ccee  qquuii   ppeeuutt  ccoonnssttii ttuueerr  ddeess  ppooiinnttss  

aavvaannttaaggeeuuxx  oouu  ddeess  oobbssttaacclleess  àà  ll ’’ eeff ff iiccaaccii ttéé  eessccoommppttééee..    

AAiinnssii   ppoouurr  ddii rree  qquu’’ ii ll   eesstt  pplluuss  qquu''  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  cchhaaqquuee  ééttuuddee  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  FFCCSS  ddee  

mmoonnttrreerr  pprrééaallaabblleemmeenntt  llaa  vviissiioonn  qquuee  vvoouuss  ddoonnnneezz  aauu  ccoonncceepptt  eett  sseess  mmooddaall ii ttééss  dd’’ aappppll iiccaattiioonn..  

CCeeccii ,,  mmee  sseemmbbllee--tt--ii ll ,,  ddooii tt  êêttrree  ttoouutt  àà  ffaaii tt  nnaattuurreell   ssuurrttoouutt  lloorrssqquu’’ ii ll   ss’’ aaggii tt  ddeess  nnoottiioonnss  àà  llaa  

ssiiggnnii ff iiccaattiioonn  uunn  ppeeuu  cchhaannggeeaannttee..

                                                 
5533LLeessccaa,,  HHuummbbeerrtt  ;;  BBoouull ii ffaa--TTaammbboouurraa,,  IInneess..  ––  CCoonnnnaaiissssaanncceess  aaccttiioonnnnaabblleess  àà  ll ’’ uussaaggee  dd’’ uunn  cchheeff  ddee  pprroojjeett  ddee  vveeii ll llee  
nnoovviiccee  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee  ::  vveerrss  uunn  gguuiiddee  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ppoouurr  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  FFCCSS..  ––  IInn  ::  VVSSSSTT  22000044,,  TToouulloouussee..  ––  
aacccceessssiibbllee  iinn  ::  hhttttpp::////wwwwww..vveeii ll llee--ssttrraattééggiiqquuee..oorrgg  
5544  LLeessccaa,,  HHuummbbeerrtt  ;;  CChhoouucckk,,  SSoouuaadd..  ––  pprrooppoossii ttiioonn  ddeess  FFCCSS  àà  ll ’’ aammoorrççaaggee  dd’’ uunn  ddiissppoossii ttii ff   ddee  vveeii ll llee  ppoouurr  lleess  PPMMEE  
eett  PPMMII  ttuunniissiieennnneess..  ––  IInn  ::  VVSSSSTT,,  22000044,,  TToouulloouussee..  ––  aacccceessssiibbllee  iinn  ::  hhttttpp::////wwwwww..vveeii ll llee--ssttrraattééggiiqquuee..oorrgg  
5555  LLeessccaa,,  HH..,,  CCaannoonn,,  FFrreeii ttaass..  ––  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  ::  uunn  ffaacctteeuurr  cclléé  ddee  ssuuccccèèss  ppoouurr  lleess  PPMMEE--PPMMII  bbrrééssii ll iieennnneess  
vvoouullaanntt  ddeevveenniirr  ddeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  àà  ddeess  ccoommppaaggnniieess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  ––  IInn  ::  33eemmee  ccooll llooqquuee  ddee  ll ’’ IIFFBBAAEE,,  22000055..  ––  
aacccceessssiibbllee  iinn  ::  hhttttpp::////wwwwww..vveeii ll llee--ssttrraatteeggiiqquuee..oorrgg  
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PPAARRTTIIEE  IIIIII  ::  EETTUUDDEE  DDEESS  FFAACCTTEEUURRSS  CCRRIITTIIQQUUEESS  DDEE  SSUUCCCCEESS  AA  LLAA  
DDEEMMAARRCCHHEE  DDEE  VVEEIILLLLEE  EETT  DD’’IIEE  DDAANNSS  LLEESS  PPMMEE  EETT  TTPPEE  

  
II..  LLAA  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE    SSUUIIVVIIEE..  

LL’’ aappppll iiccaattiioonn  ddeess  FFCCSS  aauuxx  ddéémmaarrcchheess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  PPMMEE  

eett  TTPPEE  ddoonntt  ii ll   eesstt  ll ’’ oobbjjeett  ddaannss  ccee  mméémmooii rree  ffaaii tt  aappppeell   àà  uunnee  mméétthhooddee  àà  llaa  ffooiiss  qquuaannttii ttaattiivvee  eett  

qquuaall ii ttaattiivvee..  IIll   ss’’ aaggii tt  dd’’ aannaallyysseerr  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  CClluubb  IIEE  ddee  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  ddaannss  ssaa  

mmiissssiioonn  ddee  sseennssiibbii ll iisseerr  eett  dd’’ aaccccoommppaaggnneerr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  llaa  ppééppiinniièèrree  àà  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  NNoouuss  eessssaayyeerroonnss,,  àà  ppaarrttii rr  ddeess  oouuttii llss  mméétthhooddoollooggiiqquueess,,  eenn  

ll ’’ ooccccuurrrreennccee,,  lleess  ééttuuddeess  ddiiaaggnnoossttiiccss  eett  lleess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess,,  dd’’ ééttuuddiieerr  lleess  pprraattiiqquueess  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  cceess  TTPPEE  aavvaanntt  lleeuurr  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  àà  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee..  EEnnssuuii ttee  eenn  rraappppoorrtt  aauuxx  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess  qquu’’ eell lleess  oonntt  pprroodduuii ttss  eett  qquuii   ffoonntt  ééttaatt  

ddeess  rrééuussssii tteess  oouu  ddeess  ééccaarrttss  ddee  lleeuurr  ddéémmaarrcchhee  ««  vveeii ll llee  »»,,  nnoouuss  tteenntteerroonnss    ddee  jjuuggeerr  ddee  llaa  

ppeerrttiinneennccee  oouu  nnoonn  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee,,  ddee  rreessssoorrttii rr  lleess  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss  ss’’ ii ll   yy’’ aa  ll iieeuu  oouu  aauu  ccaass  

ccoonnttrraaii rree  dd’’ eenn  ddéédduuii rree  lleess  ccllééss  ddee  ssoonn  ssuuccccèèss..    

CCeess  ddeeuuxx  ccoorrppuuss  aaiinnssii   qquuee  lleess  eennttrreettiieennss  éévveennttuueellss  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  dduu  CClluubb  sseerroonntt  

mmiiss  eenn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppoouurr  ll ’’ éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  

ddaannss  lleess  ppeettii tteess  ssttrruuccttuurreess..  AAvvaanntt  cceellaa,,  ccoommmmeennççoonnss  dd’’ aabboorrdd  ppaarr  cchhooiissii rr  lleess  eennttrreepprriisseess..  

  

II ..11..  CCHHOOII XX  EETT  PPRREESSEENNTTAATTII OONN  DDEESS  EENNTTRREEPPRRII SSEESS  

LLeess  eennttrreepprriisseess  qquuii   oonntt  ffaaii tt  ll ’’ oobbjjeett  ddee  nnoottrree  ééttuuddee,,  ccoommmmee  llee  llaaiissssee  ddeevviinneerr  llaa  

pprréésseennttaattiioonn  aauu  ddéébbuutt  ddee  ccee  mméémmooii rree  ddee  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn,,  ssoonntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppeettii tteess  

eennttrreepprriisseess..  EEll lleess  ssoonntt  ttoouutteess  hhéébbeerrggééeess  ddaannss  lleess  ppééppiinniièèrreess  ddee  tteecchhnnooppôôllee  ddee  cchhââtteeaauu  GGoommbbeerrtt  

oouu  ddee  llaa  BBeell llee  ddee  MMaaii ..  EEll lleess  éévvoolluueenntt  ddaannss  lleess  sscciieenncceess  ddee  ll ’’ iinnggéénniieeuurr,,  lleess  sscciieenncceess  eett  

tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  CCeess  ddoommaaiinneess  àà  éévvoolluuttiioonn  rraappiiddee  lleeuurr  

ccoonnttrraaiiggnneenntt  àà  ssee  rreennsseeiiggnneerr  qquuaassii   ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ssuurr  lleeuurr  eennvvii rroonnnneemmeenntt  ccoonnccuurrrreennttiieell ,,  

sscciieennttii ff iiqquuee,,  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  mmaarrkkeettiinngg  eett  ccoommmmeerrcciiaall ,,  rréégglleemmeennttaaii rree  eettcc..  DD’’ ooùù  ll ’’ uuttii ll ii ttéé  dd’’ uunnee  

ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..    

PPoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ll ’’ ééttuuddee,,  nnoouuss  eenn  aavvoonnss  cchhooiissii   cciinnqq  ((55))..  LLeess  ccrrii ttèèrreess  ddee  sséélleeccttiioonn  

ssoonntt  gguuiiddééss  ppaarr  llee  ssoouuccii   dd’’ aavvooii rr  uunnee  rreepprréésseennttaattiivvii ttéé  ddeess  ddii ff fféérreennttss  ttyyppeess  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell   ddee  cceess  eennttrreepprriisseess..  CCeerrttaaiinneess  ssee  ttrroouuvveenntt  ttrrèèss  aavvaannccééeess  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  IIEE,,  

dd’’ aauuttrreess  llee  ssoonntt  mmooiinnss..  PPoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ll iiééeess  àà  llaa  ssééccuurrii ttéé  eett  àà  llaa  sseennssiibbii ll ii ttéé    ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  

eett  ppoouurr  rreessppeecctteerr  llee  ssoouuhhaaii tt  ddeess  ddii rriiggeeaannttss,,  llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ddoonnnnééeess  sseerraa  ttoottaalleemmeenntt  aannoonnyymmee..  
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II ..22..  PPRREESSEENNTTAATTII OONN  DDEESS  OOUUTTII LL SS  DDEE  LL ’’ EETTUUDDEE  

II..22..11..  LLEE  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  PPRREE--DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  IIEE  

LLee  CClluubb  IIEE  ddee  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn,,  aa  iinnii ttiiéé,,  ddeeppuuiiss  jjuuiinn  22000055,,  uunnee  eennqquuêêttee  aauupprrèèss  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ddee  llaa  ppééppiinniièèrree  ddee  TTeecchhnnooppôôllee  ddee  CChhââtteeaauu  GGoommbbeerrtt,,  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleeuurrss  pprraattiiqquueess  

eenn  mmaattiièèrree  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeettttee  ssoorrttee  dd’’ ééttuuddee  ddee  ffaaiissaabbii ll ii ttéé  aa  ppeerrmmiiss  aauu  CClluubb  IIEE  ddee  ssee  

rreennsseeiiggnneerr  ssuurr  lleess  aaccttiivvii ttééss  ffoorrmmeell lleess  eett  iinnffoorrmmeell lleess  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..    

CCeess  qquueessttiioonnnneemmeennttss  ééttaaiieenntt,,  eenn  eeff ffeett  aasssseezz  eexxhhaauussttii ffss  aavveecc  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ttoouucchhaanntt  ttoouutt  

ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  aavveecc  nnaattuurreell lleemmeenntt  uunnee  llaarrggee  ppaarrttiiee  ccoonnssaaccrrééee  àà  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  

SSaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ss’’ aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  ddee    hhuuii tt  ((88))  ggrraannddss  aaxxeess  ::  

11..  ll ’’ iiddeennttii ff iiccaattiioonn  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ::  eell llee  eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee  qquuii   ppeerrmmeett  ddee  

rreennsseeiiggnneerr  ssuurr  llee  nnoomm  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  ssoonn  ssttaattuutt  aaiinnssii   qquuee  ssoonn  sseecctteeuurr  aaccttiivvii ttéé  eett  

ssoonn  cceennttrree  dd’’ iinnttéérrêêtt  ((ddoommaaiinnee  ddee  rreecchheerrcchhee))  

22..  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ::  CCoonnssttii ttuuéé  ddee  nneeuuff  ((99))  qquueessttiioonnss  ffeerrmmééeess,,  eell llee  

rreennffeerrmmee  lleess  qquueessttiioonnss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  ll ’’ ééttaatt  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,  

ssuurr  lleess  ffoouurrnniisssseeuurrss,,  ssuurr  llaa  ccll iieennttèèllee  aaiinnssii   qquuee  ssuurr  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  nnoorrmmaattiivveess  lleess  

aaccttiioonnss  ddee  lloobbbbyyiinngg  oouu  eennccoorree  ll ’’ eexxiiggeennccee  dduu  mmaarrcchhéé  eenn  tteerrmmee  dd’’ iinnnnoovvaattiioonn..  

33..  lleess  ssoouurrcceess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  AAvveecc  ddiixx  ((1100))  iinntteerrrrooggaattiioonnss,,  cceettttee  ppaarrttiiee  ss’’ iinnttéérreessssee  

àà  llaa  ddiivveerrssii ttéé  ddeess  ssoouurrcceess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ((ffoorrmmeell lleess  oouu  iinnffoorrmmeell lleess)),,  àà  llaa  

ppooll ii ttiiqquuee  ddee  ccooll lleeccttee  oouu  àà  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccooll lleeccttééeess..  

44..  llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ::  CCeettttee  ppaarrttiiee,,  nnoonn  mmooiinnss  iimmppoorrttaannttee,,  ss’’ iinntteerrrrooggee  

ssuurr  llaa  ff iinnaall ii ttéé  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccooll lleeccttééeess..  LLeess  ddiixx  ((1100))  qquueessttiioonnss  qquuii   llaa  

ccoonnssttii ttuueenntt  vvaarriieenntt  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddee  ttrraaii tteerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ((iinnddiivviidduueell llee  oouu  

ccooll lleeccttiivvee))  àà  lleeuurr  ggeessttiioonn  éélleeccttrroonniiqquuee,,  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  pprroodduuii ttss  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  ((ccllaasssseemmeenntt,,  ssyyssttèèmmee  dd’’ aarrcchhiivvaaggee……))..  

55..  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ::  LLeess  mmooyyeennss  ddee  ddii ff ffuussiioonn  ((ffoorrmmeellss  eett  iinnffoorrmmeellss)),,  

llaa  ccii rrccuullaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  rreemmoonnttééee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  ddii ff ffuussiioonn  cciibbllééee  

aaiinnssii   llee  ffeeeeddbbaacckk  ssee  ppaarrttaaggeenntt  lleess  oonnzzee  ((1111))  qquueessttiioonnss  ddee  cceettttee  ppaarrttiiee..  EEnn  pplluuss  

ddee  ccoonnssttii ttuueerr  uunn  éélléémmeenntt  ddee  mmeessuurree  ddee  llaa  bboonnnnee  ccii rrccuullaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  

cceettttee  ééttaappee  ppeerrmmeett  aauussssii ,,  dd’’ ééttuuddiieerr  llaa  ddiivveerrssii ttéé  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

eett  ddee  jjuuggeerr  ddee  lleeuurr  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  ddee  lleeuurr  aaddaappttaabbii ll ii ttéé  àà  ll ’’ eennttrreepprriissee..  

66..  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ::  éélléémmeenntt  eesssseennttiieell   ddaannss  ttoouuttee  ddéémmaarrcchhee  ddee  

vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  

ssoouuvveenntt  nnééggll iiggééee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess..  CCee  qquueessttiioonnnnaaii rree  aa  llee  mméérrii ttee  ddee  lluuii   
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ccoonnssaaccrreerr  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  ssiixx  ((66))  qquueessttiioonnss  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  llééggaallee  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  aavveecc  lleess  ddééppôôttss  ddee  bbrreevveettss,,  ssuurr  llaa  ssééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee  aavveecc  lleess  

ssyyssttèèmmee  ddee  ccrryyppttaaggee,,  ddee  pprrootteeccttiioonn  ppaarr  mmoottss  ddee  ppaassssee  eettcc..  eett  eennff iinn  ssuurr  llaa  

ssuurrvveeii ll llaannccee  ddeess  aacctteess  ddee  ccoonnttrreeffaaççoonn  eett  lleess  pprroojjeettss  àà  vveennii rr  dd’’ aammééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  

ssééccuurrii ttéé..  

77..  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  ::  LL’’ aavvaanntt--ddeerrnniièèrree  ppaarrttiiee  ssuurr  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  ffaaii tt  pplluuss  ééttaatt  ddeess  

ccoommppéétteenncceess  ppeerrssoonnnneell lleess  ddee  ll ’’ iinnnnoovvaatteeuurr  qquuee  ddee  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn,,  eell llee--mmêêmmee..  

EEnnttrree  hhuuii tt  ((88))  qquueessttiioonnss,,  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ssuurr  sseess  ccaappaaccii ttééss,,  eennttrree  aauuttrreess  àà  

oobbsseerrvveerr  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt,,  àà  ddééccoorrttiiqquueerr    eett  ccoommmmuunniiqquueerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  oonntt  

ééttéé  ppoossééeess..  CCeettttee  ppaarrttiiee  ffaaii tt  pplluuss  ooff ff iiccee  ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  qquuee  ddee  ddéétteeccttiioonn  ddee  

ll ’’ hhaabbii lleettéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  àà  iinnnnoovveerr..  

88..  EEnnff iinn  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess..  

CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ppaarrttiiee  eessssaaiiee  ddee  ssoonnddeerr  aauupprrèèss  ddeess  eennttrreepprriisseess  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  

qquuee  lleess  ddii rriiggeeaannttss  ssee  ffoonntt  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  IInnttii ttuullééee  ««  lleess  ff iinnaall ii ttééss  

ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  »»,,  eell llee  eessssaaiiee,,  àà  ll ’’ aaiiddee  ddee  nneeuuff  ((99))  qquueessttiioonnss,,  ddee  

ffaaii rree  llee  ttoouurr  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  ffaauusssseess  ééqquuiivvooqquueess  ddee  ll ’’ IIEE  eett  ddeess  aatttteenntteess  qquu’’ eell llee  

ppeeuutt  ggéénnéérreerr  aauupprrèèss  ddeess  ddii rriiggeeaannttss..  LLeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ppaarr  ssoouuccii   dd’’ eexxhhaauussttiivvii ttéé  

eett  dd’’ oobbjjeeccttiivvii ttéé  ppaarrlleenntt  ddeess  rraappppoorrttss  eennttrree  ll ’’ IIEE  eett  ll ’’ eessppiioonnnnaaggee  iinndduussttrriieell ,,  llaa  

ssttrraattééggiiee  dd’’ eennttrreepprriissee,,  llaa  ggeessttiioonn  ddee  rriissqquuee,,  lleess  éévvoolluuttiioonnss  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt,,  

llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,  llaa  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  nnoottaammmmeenntt..  

  

CCee  qquueessttiioonnnnaaii rree  pprrééaallaabbllee  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  IIEE  aa  ééttéé  aaddmmiinniissttrréé  aauuxx  eennttrreepprriisseess  aaff iinn  ddee  

ddiiaaggnnoossttiiqquueerr  lleeuurrss  pprraattiiqquueess  eett  ccoommppoorrtteemmeennttss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ssuurrttoouutt  lleeuurrss  bbeessooiinnss  eenn  

vveeii ll llee  eett  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  LL’’ ééttuuddee  aa  rréévvéélléé  aauussssii   uunn  eexxiissttaanntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccooll lleeccttee,,  ddee  

ttrraaii tteemmeenntt,,  ddee  ddii ff ffuussiioonn  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeett  eexxiissttaanntt  qquuii   vvaarriiee  sseelloonn  

ll ’’ eennttrreepprriissee  ccoonnssttii ttuuee  uunn  ssooccllee  nnoonn  nnééggll iiggeeaabbllee  ssuurr  lleeqquueell   ppeeuutt  ssee  bbaasseerr  uunn  pprroojjeett  dd’’ iinnttééggrraattiioonn  

dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  IIEE  ddaannss  ll ’’ eennttrreepprriissee..  PPoouurr  ccee  ffaaii rree  uunnee  ééttuuddee  ppoosstt--ddiiaaggnnoossttiicc  aa  ééttéé  rrééaall iissééee,,  àà  

ppaarrttii rr  ddeess  rrééssuull ttaattss  ddee  ll ’’ eennqquuêêttee,,  eenn  vvuuee  ddee  rréévvéélleerr  aauuxx  eennttrreepprriisseess,,  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  ffoorrmmaall iissééee,,  

lleeuurrss  ppooiinnttss  ffoorrttss  aaiinnssii   qquuee  lleeuurrss  aavvaattaarrss  ddaannss  llee  ccyyccllee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  EEnn  gguuiissee  ddee  

rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  aaccqquuiiss,,  eett  dd’’ aammééll iioorraattiioonn  ddeess  pprraattiiqquueess,,  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  oonntt  ééttéé  ffaaii tteess  

aauuxx  eennttrreepprriisseess  aaiinnssii   qquu’’ uunnee  pprrooppoossii ttiioonn  dd’’ iinnttééggrreerr  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  ppeerrssoonnnnaall iissééee,,  ssuurr  mmeessuurree  aavveecc  uunnee  oorriieennttaattiioonn  bbiieenn  ssppééccii ff iiééee,,  uunn  mmooddee  

ooppéérraattooii rree  sseelloonn  llee  bbeessooiinn  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddeess  ccoonnsseeii llss  eenn  pprrooccéédduurree  eett  ddeess  oouuttii llss  aaddaappttééss..  DDeess  

eennttrreepprriisseess  oonntt  ssuuiivvii   llaa  ddéémmaarrcchhee  ssuuggggéérrééee  ppaarr  llee  CClluubb,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  ll ’’ aaiiddee  ddee  cceelluuii --ccii ..  UUnn  
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pprroojjeett  dd’’ aaccccoommppaaggnneemmeenntt  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  œœuuvvrree..  PPoouurr  jjuuggeerr  dduu  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  lleess  

eennttrreepprriisseess  eenn  qquueessttiioonn  ddooiivveenntt  pprroodduuii rree  ddeess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess  ppoouurr  llee  CClluubb  IIEE..  CC’’ eesstt  cceettttee  

ééttuuddee  ppoosstt--ddiiaaggnnoossttiicc  qquu’’ ii ll   ss’’ aaggii rraa  dd’’ aannaallyysseerr  eenn  ccoommppaaggnniiee  ddeess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess  ppoouurr  

tteenntteerr  ddee  rrééppoonnddrree  àà  nnoottrree  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooii rr  ss’’ ii ll   eesstt  ppoossssiibbllee  dd’’ iiddeennttii ff iieerr  lleess  FFCCSS  ddaannss  llaa  

ddéémmaarrcchhee  dd’’ iinnttééggrraattiioonn  dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  

II..22..22..  LLEESS  RREETTOOUURRSS  DD’’EEXXPPEERRIIEENNCCEESS  

LLeess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess  dd’’ aaccttiioonnss  IIEE  ssoonntt  ddeess  ff iicchheess  ddee  ccoommpptteess--rreenndduuss  aaddrreessssééeess  

aauuxx  ddii rriiggeeaannttss  dd’’ eennttrreepprriisseess  ppoouurr  qquu’’ ii llss  rreennddeenntt  ccoommppttee  ssuurr  lleess  aaccttiivvii ttééss  ddee  vveeii ll llee  eett  

dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  AAff iinn  ddee  ssuuiivvrree  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  ddeess  ddii ff fféérreennttss  pprroojjeettss  IIEE  ddaannss  lleess  TTPPEE,,  

llee  CClluubb  IIEE  ddeemmaannddee  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ddee  lluuii   ffaaii rree  ppaarrvveennii rr  lleeuurr  aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  eenn  

mmoonnttrraanntt  ll ’’ aavvaannttaaggee  qquu’’ eell lleess  oonntt  ppuu  ttii rreerr  ddeess  rrééaall iissaattiioonnss,,    aaiinnssii   qquuee  ll ’’ ééttaatt  dd’’ aavvaanncceemmeenntt  ddaannss  

lleess  ddii ff fféérreenntteess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eettcc..    LLeess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieennccee  dd’’ aaccttiioonnss  IIEE  ssee  pprréésseenntteenntt  

ccoommmmee  ssuuii tt  ::  

••  DD’’ aabboorrdd,,  ii ll   yy  aa  uunnee  pprréésseennttaattiioonn  ssuucccciinnccttee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  ddee  ssoonn  ddoommaaiinnee  dd’’ aaccttiivvii ttéé,,  eett  

ddee  sseess  pprroodduuii ttss  eett  sseerrvviicceess  

••  EEnnssuuii ttee,,  eenn  bbrreeff   rraappppeell   ddeess  aaccttiioonnss  pprrééccoonniissééeess  eett  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

ccoonncceerrnnaanntt  llaa  rreecchheerrcchhee,,  llee  ttrraaii tteemmeenntt  eett  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  oouu  llee  cchhooiixx  

dd’’ oouuttii llss  ddee  vveeii ll llee  aauuttoommaattiissééee..  

••  EEtt  eennff iinn  llaa  ppaarrttiiee  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee,,  cc’’ eesstt--àà--ddii rree  ll ’’ aapppprréécciiaattiioonn  ppaarr  ll ’’ eennttrreepprriissee  ddeess  

rrééaall iissaattiioonnss  qquuii   oonntt  ggéénnéérréé    ddee  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee..  UUnn  jjuuggeemmeenntt  pprroopprree  eesstt  aappppoorrttéé  àà  

cchhaaqquuee  aaccttiioonn..  BBrreeff ,,  ii ll   ss’’ aaggii tt  ddee  rrééppoonnddrree  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooii rr  eenn  qquuooii   ll ’’ aaccttiioonn  AA  oouu  

ll ’’ oouuttii ll   BB  aa  ééttéé  aavvaannttaaggeeuuxx  ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee..  QQuu’’ eesstt--ccee  qquu’’ ii ll   vvoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  rrééaall iisseerr  ??  

  

AAiinnssii   cceess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  mmoonnttrreerr  lleess  ppooiinnttss  ffoorrttss  eett  lleess  ppooiinnttss  ffaaiibblleess  

ddee  cchhaaqquuee  aaccttiioonn..  LLeess  pprreemmiieerrss  eenn  ssoorrttii rroonntt  rreennffoorrccééss  ccoommmmee  lleess  ddeerrnniieerrss  aammééll iioorrééss..  

  

II ..33..  DDII FFFFII CCUULL TTEESS  RREENNCCOONNTTRREEEESS  

LL’’ ééllaabboorraattiioonn  ddee  ccee  ttrraavvaaii ll   ddee  rreecchheerrcchhee  nnee  ss’’ eesstt  ppaass  ffaaii ttee  ssaannss  mmaall ..  SSoonn  iinnssttrruuccttiioonn  aa  

ééttéé  eennttrreeccoouuppééee  ddee  ddii ff ff iiccuull ttééss  ll iiééeess  nnoottaammmmeenntt  ::  

••  AAuu  mmaannqquuee  ddee  tteemmppss..  EEnn  eeff ffeett,,  nnoouuss  aauurriioonnss  vvoouulluu  eennrriicchhii rr  llee  mméémmooii rree  ddeess  

eexxppéérriieenncceess  ddee  cceerrttaaiinnss  pprraattiicciieennss..  NNoouuss  aavviioonnss  pprréévvuu  ddee  lleess  rreennccoonnttrreerr  aauu  ddéébbuutt..  MMaaiiss  

dduu  ffaaii tt  ddee  lleeuurr  mmaannqquuee  ddee  tteemmppss  eett  ddee  ll ’’ iimmmmiinneennccee  dduu  ddééllaaii   qquuee  jjee  mm’’ ééttaaiiss  iimmppaarrttii ,,  

cceettttee  ssoolluuttiioonn  aa  ééttéé  aabbaannddoonnnnééee  àà  llaa  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee..  LLeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  rreeccuueeii ll ll iieess  ddaannss  
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llee  CClluubb  IIEE  aaiinnssii   qquuee  cceerrttaaiinnss  aarrttiicclleess  qquuee  jj ''aaii   ppuu  ttrroouuvveerr  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  ssuujjeett,,  oonntt  eeuuxx  

aauussssii   ffoorrtteemmeenntt  eennccoouurraaggeerr  cceettttee  ddéécciissiioonn..  

••  AA  llaa  lloouurrddeeuurr  ddee  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  ccoorrppuuss  dd’’ ééttuuddee..  MMiiss  àà  ppaarrtt  lleess  RReettoouurrss  

dd’’ eexxppéérriieenncceess,,  qquuii   ssee  ttiieennnneenntt  aauu  mmaaxxiimmuumm  eenn  ddeeuuxx  ppaaggeess,,  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  ééttuuddeess  

ppoosstt--ddiiaaggnnoossttiiccss  IIEE  nn’’ ééttaaii tt  ppaass  dduu  ttoouutt  aavveecc  rreeppooss..  LL’’ ééppaaiisssseeuurr  ddeess  ddooccuummeennttss  aa  

nnéécceessssii ttéé  uunn  ttrraavvaaii ll   ddee  lleeccttuurree  eett  ddee  ddééppoouuii ll lleemmeenntt  ttrrèèss  rruuiinnaanntt..  HHeeuurreeuusseemmeenntt  qquuee  jj ’’ aaii   

ppuu  ddiissppoosseerr  àà  tteemmppss  ddeess  eennqquuêêtteess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  cciinnqq  eennttrreepprriisseess    ééttuuddiiééeess  ddaannss  ccee  

mméémmooii rree..  

••  LL’’ aaccccèèss  àà  cceerrttaaiinneess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  MMaallggrréé  llaa  rriicchheessssee  ddee  llaa  ll ii ttttéérraattuurree  ssuurr  llaa  vveeii ll llee  eett  

ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  ii ll   ééttaaii tt  rreellaattiivveemmeenntt  ddii ff ff iiccii llee  dd’’ aavvooii rr  aaccccèèss  àà  uunnee  

ddooccuummeennttaattiioonn  ssuurr  lleess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss..  DDaannss  lleess  rraarreess  ccaass,,  ooùù  ii llss  ééttaaiieenntt  

ttrraaii ttééss,,  llee  mmaannqquuee  dd’’ hhoommooggéénnééii ttéé  ddaannss  lleess  ddii ff fféérreenntteess  aapppprroocchheess  ddeess  aauutteeuurrss,,  aa  ppaarrffooiiss  

rreenndduu  ccoommpplleexxee  lleeuurr  iinntteerrpprrééttaattiioonn..  
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IIII..  AANNAALLYYSSEE  EETT  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDEESS  CCOORRPPUUSS  DD’’EETTUUDDEE  

  
II II ..11..  EEXXPPLL OOII TTAATTII OONN  DDEE  LL ’’ EETTUUDDEE  PPOOSSTT--DDII AAGGNNOOSSTTII CC  II NNTTEELL LL II GGEENNCCEE  

EECCOONNOOMM II QQUUEE  

DDaannss  cceettttee  ppaarrttiiee,,  nnoouuss  nnoouuss  pprrooppoossoonnss  dd’’ aannaallyysseerr  lleess  ééttuuddeess  ppoosstt--ddiiaaggnnoossttiicc  IIEE..  IIll   

ss’’ aaggii tt  ddee  ccoorrppuuss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ddééccoouullaanntt  ddee  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  qquueessttiioonnnnaaii rreess  ddeessttiinnééss  aauu  

PPMMEE  eett  TTPPEE  aaff iinn  dd’’ iinnvveessttiigguueerr  ssuurr  lleeuurrss  bbeessooiinnss  eett  pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess..  CCoommmmee  nnoouuss  

ll ’’ aavvoonnss  ssiiggnnaalléé  pprrééccééddeemmmmeenntt  nnoouuss  aall lloonnss  aaddoopptteerr  ppoouurr  ccee  ffaaii rree,,  uunnee  mméétthhooddoollooggiiee  aall ll iiaanntt  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  àà  llaa  ffooiiss  qquuaannttii ttaattiivvee  eett  qquuaall ii ttaattiivvee..  

PPoouurr  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  ddéémmaarrcchhee  qquuaannttii ttaattiivvee,,  ii ll   ss’’ aaggii tt,,  ddee  ffoouuii ll lleerr  lleess  ccoorrppuuss  dd’’ ééttuuddee  

ppoosstt--ddiiaaggnnoossttiicc  IIEE  ddee  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee,,  ddee  lleess  aannaallyysseerr  ppoouurr  eenn  rreessssoorrttii rr  lleess  ppooiinnttss  eenn  

ffoonnccttiioonn  ddeessqquueellss  ss’’ eesstt  mmeessuurrééee  llaa  pprraattiiqquuee  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  EEnn  tteerrmmeess  ccllaaii rreess,,  

nnoouuss  nnoouuss  eennggaaggeeoonnss  àà    eexxttrraaii rree  ddee  cceettttee  mmaassssee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  lleess  éélléémmeennttss  rreellaattii ffss  àà  llaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee    ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  àà  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  sseess  ssoouurrcceess,,  àà  sseess  mméétthhooddeess  

eett  oouuttii llss  ddee  ttrraaii tteemmeenntt,,  àà  sseess  hhaabbii ttuuddeess  ddee  ddii ff ffuussiioonn  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  PPoouurr  

cchhaaccuunnee  ddeess  pphhaasseess,,  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  sseerraa  rrééaall iissééee  eett  qquuaannttii ff iiééee  àà  ll ’’ aaiiddee  dduu  llooggiicciieell   eexxcceell ..    AA  llaa  

ssuuii ttee  ddee  cceettttee  ééttuuddee,,  nnoouuss  nnoouuss  eessssaayyeerroonnss  àà  ddoonnnneerr,,  àà  ll ’’ aaiiddee  dd’’ uunn  ttaabblleeaauu,,  uunnee  ccrrii ttiiqquuee  pprroopprree  

àà  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee..  QQuu’’ eell llee  ssooii tt  ppoossii ttiivvee  oouu  nnééggaattiivvee,,  eell llee  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  mmeessuurreerr  

ll ’’ aaddééqquuaattiioonn  eennttrree  lleess  bbeessooiinnss  eenn  IIEE  ddeess  eennttrreepprriisseess  rréévvééllééeess  ppaarr  lleess  eennqquuêêtteess  eett  lleess  ddéémmaarrcchheess  

eett  oouuttii llss  pprrééccoonniissééss  ppaarr  llee  CClluubb..  DDaannss  ll ’’ ooppttiiqquuee  ddee  ddoonnnneerr  àà  cceettttee  aapppprréécciiaattiioonn  uunnee  cceerrttaaiinnee  

ccrrééddiibbii ll ii ttéé,,  nnoouuss  aappppèèlleerroonnss  àà  ccoonnttrriibbuuttiioonn  lleess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess,,  ccoonnssooll iiddééss  ppaarr  nnooss  

lleeccttuurreess  eett  lleess  eennttrreettiieennss  aavveecc  lleess  eexxppeerrttss  dduu  CClluubb  IIEE..  CCeettttee  eexxppllooii ttaattiioonn  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa,,  iinn  

ff iinnee,,  dd’’ aavvooii rr  uunnee  vvuuee  llaarrggee  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  lleess  

PPMMEE  eett  TTPPEE,,  ddee  jjuuggeerr  ddeess  aammééll iioorraattiioonnss  aappppoorrttééeess  ppaarr  ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  IIEE..  UUnnee  

ssyynntthhèèssee  ddee  ll ’’ eennsseemmbbllee  rréévvéélleerraa  lleess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss..  
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EENNTTRREEPPRRII SSEE  AA  
  
PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll '' eennttrreepprriissee  

LL''eennttrreepprriissee  AA  aappppaarrttiieenntt  aauu  ddoommaaiinnee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiiqquuee..  EEll llee  eesstt  ssppéécciiaall iissééee  ddaannss  lleess  

ssoolluuttiioonnss  aannttiissppaamm..  EEll llee  eesstt  ttrrèèss  bbiieenn  iimmppllaannttééee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eett  eennttrreettiieenntt  uunnee  ccll iieennttèèllee  

nnaattiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoonnssttii ttuuééee  ddee  ppaarrttiiccuull iieerrss,,  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss,,  ddee  PPMMEE,,  ddee  TTPPEE  eett  

aauussssii   ddee  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess..  LLee  mmaarrcchhéé  ooùù  eell llee  éévvoolluuee  eesstt  eenn  ppeerrppééttuueell llee  éévvoolluuttiioonn..  

CCoonnsscciieennttee  ddee  cceellaa,,  ppoouurr  ssee  rreennffoorrcceerr,,  eell llee  eennttrreettiieenntt  ddeess  rreellaattiioonnss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ddee  

ggrraannddss  ggrroouuppeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess..  

  

PPrraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  

CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll ''eennvviirroonnnneemmeenntt   PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  pprroocchhee    ΧΧ    
  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  llooiinnttaaiinn    ΧΧ    
  ssuuiivvii  ddee  llaa  cclliieennttèèllee    ΧΧ    
  MMaarrcchhééss  ééttrraannggeerrss    ΧΧ    
  PPaarrtteennaarriiaattss      ΧΧ    
  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  IISSOO      ΧΧ  
TToottaall               55  11  

MMooyyeennnnee              00,,883333333333333333  00,,116666666666666677  

PPoouurrcceennttaaggee              8833,,3333%%  1166,,6677%%  

  

AA  ll ''iissssuuee  ddee  ccee  ttaabblleeaauu,,  ii ll   aappppaarraaîîtt  qquuee  ll ''eennttrreepprriissee  AA  mmaallggrréé  ssoonn  rreettaarrdd  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ssaa  

cceerrttii ff iiccaattiioonn  IISSOO,,  qquuii   eesstt  dd''aaii ll lleeuurrss  uunn  aavvaannttaaggee  ccoonnccuurrrreennttiieell   nnoonn  nnééggll iiggeeaabbllee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  

ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  ddiissppoossee  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  dd''uunnee  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssoonn  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall   eett  

iinntteerrnnaattiioonnaall ,,  ddee  sseess  ccll iieennttss  eett  ddee  sseess  ppaarrtteennaaii rreess..  

  

MMaaîîtt rr iissee  ddeess  ssoouurrcceess  dd'' iinnffoorrmmaatt iioonn   PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess    ΧΧ    
  PPeerrttiinneennccee      ΧΧ    
  ssuuiivvii  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee    ΧΧ    
  SSuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ffoorruummss        ΧΧ  
  eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess   ΧΧ  
TToottaall               33  22  

MMooyyeennnnee              00,,66  00,,44  

PPoouurrcceennttaaggee              6600,,0000%%  4400,,0000%%  

  

AAvveecc  uunnee  mmaaîîttrriissee  ddeess  ssoouurrcceess  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  mmooyyeennnnee,,  6600%%,,  ll ''eennttrreepprriissee  AA  ddiissppoossee  ddee  

nnoommbbrreeuuxx  ppooiinnttss  ffoorrttss  ssuurrttoouutt  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ddiivveerrssii ff iiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  ((pprreessssee,,  mmééddiiaass,,  ssaalloonn,,  

ppaarrtteennaaii rreess,,  IInntteerrnneett,,  oorrggaanniissmmeess  ppuubbll iiccss  eett  pprriivvééss,,  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  bbrreevveettss......))..  LL''uuttii ll iissaattiioonn  
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ttoouutt  aazziimmuutt  ddee  cceess  ssoouurrcceess  ppeerrmmeett  dd''aavvooii rr  uunnee  ppaalleettttee  ddee  cchhooiixx  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  bbeessooiinnss  

dd''iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeettttee  aattttii ttuuddee,,  ccoouuppllééee  aauu  ssuuiivvii   qquuoottiiddiieenn  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  eexxppll iiqquuee  llaa  

ppeerrttiinneennccee  ddee  sseess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  CCeeppeennddaanntt,,  ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddeess  ff lluuxx  

iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  sseerraaii tt  mmeeii ll lleeuurree  ssii   lleess  mmeessssaaggeess  ddeess  ffoorruummss  eett  ddeess  mmaaii ll iinnggss  ll iisstteess  ééttaaiieenntt  bbiieenn  

mmaaîîttrriissééss  

  

TTrraaii tteemmeenntt  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  aannaallyyssee  ccoolllleeccttiivvee    ΧΧ    
  aarrcchhiivvaaggee      ΧΧ    
  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess    ΧΧ    
  oouuttiillss  ddee  ggeessttiioonn  éélleeccttrroonniiqquueess    ΧΧ  
  oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess     ΧΧ  
  MMéétthhooddeess  eett  oouuttiillss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt    ΧΧ  
TToottaall               33  33  

MMooyyeennnnee              00,,55  00,,55  

PPoouurrcceennttaaggee              5500,,0000%%  5500,,0000%%  

  

CCoommppaarrééee  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll ''eennvvii rroonnnneemmeenntt  eett  àà  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  ssoouurrcceess,,  llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  

ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  nn’’ eesstt  ppaass  ttrrèèss  ssaattiissffaaiissaanntt..  LL''aacccceenntt  eesstt  mmiiss  ddaannss  ll ''aannaallyyssee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  

ssoonn  éévvaalluuaattiioonn  eett  ssaa  pprréésseerrvvaattiioonn..  LLeess  qquueessttiioonnss  ll iiééeess  àà  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  ssuurrttoouutt  eenn  ffaaiissaanntt  

aappppeell   àà  ddeess  mméétthhooddeess  eett  oouuttii llss  llooggiicciieellss  ((llooggiicciieell   GGEEDD,,  aauuttrreess  oouuttii llss  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  

éélleeccttrroonniiqquueess))  eett  pprrooccéédduurraauuxx  ((ggrrii ll llee  ddee  ttrraaii tteemmeenntt,,  ff iicchheess))  ssoonntt  ttrrèèss  nnééggll iiggééss..  

  

DDii ff ffuussiioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  rreemmoonnttééee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn    ΧΧ    
  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn   ΧΧ    
  MMeessssaaggeerriiee      ΧΧ    
  ddiiffffuussiioonn  cciibbllééee    ΧΧ    
  IInnttrraanneett        ΧΧ  
  EEllaabboorraattiioonn  ddee  pprroodduuiitt  dd''iinnffoorrmmaattiioonn    ΧΧ  
TToottaall               44  22  

MMooyyeennnnee              00,,666666666666666677  00,,333333333333333333  

PPoouurrcceennttaaggee              6666,,6677%%  3333,,3333%%  

  

LLaa  ddii ff ffuussiioonn  eett  llaa  ccii rrccuullaattiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  sseemmbblleenntt  aasssseezz  bbiieenn  mmaaîîttrriissééee  ppaarr  AA..  LLeess  

ddii ff fféérreenntteess  mméétthhooddeess  uuttii ll iissééeess  ppoouurr  llaa  rreemmoonnttééee  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ((mmaaii llss,,  rrééuunniioonnss,,  llee  bboouucchhee--àà--

oorreeii ll llee))  eett  llaa  bboonnnnee  ccii rrccuullaattiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  aavveecc  llaa  ddii ff ffuussiioonn  cciibbllééee  sseemmbbllee  eenn  êêttrree  llaa  

ccaauussee..  CCeeppeennddaanntt  uunnee  mmeeii ll lleeuurree  ffoorrmmaall iissaattiioonn  eesstt  nnéécceessssaaii rree  aavveecc  ll ''ééllaabboorraattiioonn  ddee  pprroodduuii ttss  

dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ((rraappppoorrtt  dd''ééttoonnnneemmeenntt))  oouu  dd''oouuttii llss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinntteerrnnee  ((iinnttrraanneett))  sseerraaii tt  

iinnttéérreessssaannttee..  
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PPrrootteecctt iioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   nnééggaatt ii ff   

  DDééppôôtt  ddee  bbrreevveettss  eett  mmaarrqquueess  ΧΧ    

  
ssééccuurriittéé  
iinnffoorrmmaattiiqquuee    ΧΧ    

  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  aacctteess  ddee  ccoonnttrreeffaaççoonn  ΧΧ    
  vveerrrroouuiillllaaggee  ddeess  bbaasseess  ddoonnnnééeess  ΧΧ    

TToottaall               44  00  

MMooyyeennnnee              11  00  

PPoouurrcceennttaaggee              110000,,0000%%  00,,0000%%  

  

PPoouurr  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll ''eennttrreepprriissee  eesstt  bbiieenn  eenn  aavvaannccee..  LLaa  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ''iinnnnoovvaattiioonn,,  llaa  ssééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoonnttrreeffaaççoonn,,  sseemmbblleenntt  

bbiieenn  rreennttrrééeess  ddaannss  lleess  pprriioorrii ttééss  ddee  ll ''eennttrreepprriissee..  
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AADDEEQQUUAATTII OONN  BBEESSOOII NNSS  II NNFFOORRMMAATTII OONNNNEELLSS  EETT  AACCTTII OONNSS  II EE  

  

BBEESSOOII NNSS  EENN  DDEEMM AARRCCHHEE  II EE  AACCTTII OONNSS  PPRREECCOONNII SSEEEESS  AAPPPPRREECCII AATTII OONNSS  

  
  
  
  
  
11..  RReennffoorrcceerr  llee  ssuuiivvii   ddeess  ccoonnccuurrrreennttss  
((pprriixx,,  pprroodduuii ttss……))  
  

VVeeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  
11..  PPrrooccééddééss  ::    
--  IIddeennttii ff iiccaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  

pprroodduuiissaanntt  uunnee  tteecchhnnoollooggiiee  
ssiimmii llaaiirree  

--  ggrrii ll llee  ddee  ccoonnccuurrrreennttss  
22..  oouuttii llss  ::    
--  CCooppeerrnniicc  ttrraacckkeerr  ((ssuurrvveeii ll llaannccee  

ssii ttee))  
--  CCooppeerrnniicc  AAggeenntt  pprrooffeessssiioonnnnaall   

((vveeii ll llee  ssuurr  ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé  ddeess  
ccoonnccuurrrreennttss  eett  ddee  lleeuurr  
tteecchhnnoollooggiiee))  

  

  
--  UUnnee  mmeeii ll lleeuurree  

ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  
mmaarrcchhéé  

--  VVeeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  
àà  éécchheelloonn  mmoonnddiiaall   

--  AAiiddee  àà  llaa  pprroossppeeccttiivvee  
ddee  mmaarrcchhéé  

--  VVeeii ll llee  ppeerrmmaanneennttee  
ssaannss  bbeessooiinn  ddee  ttrraavvaaii ll   
qquuoottiiddiieenn  

  
  
  
  
  
22..  VVeeii ll llee  ssuurr  ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  
aannttiissppaamm,,  llaa  ssééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ddeess  mmeessssaaggeerriieess  éélleeccttrroonniiqquuee  

  VVeeii ll llee  ffoorruummss  ddee  ddiissccuussssiioonn  
11..  pprrooccééddééss  ::    
--  RReecchheerrcchhee  eett  sséélleeccttiioonn  ddeess  

mmoottss  ccllééss  ssuurr  lleess  tthhèèmmeess  ddee  
ssuurrvveeii ll llaannccee  

--  iiddeennttii ff iiccaattiioonn,,  vvaall iiddaattiioonn  eett  
ssuurrvveeii ll llaannccee  ddeess  ffoorruummss  ssuurr  llaa  
ssééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee  

22..  oouuttii llss  ::  
--  CCooppeerrnniicc  TTrraacckkeerr  ((vveeii ll llee  
aauuttoommaattiissééee  ppaarr  mmoottss  ccllééss  ssuurr  lleess  
ffoorruummss))  

  
  
--  bboonnnneess  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  
aavviiss  ssuurr  nnooss  pprroodduuii ttss  
eett  ssuurr    ll ’’ eennttrreepprriissee..  
MMeeii ll lleeuurree  
ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  
uuttii ll iissaatteeuurrss  

  

  
  
  
  
  
33..  AAccqquuéérrii rr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  
tteecchhnnoollooggiiqquuee  ddeess  oouuttii llss  aannttiissppaamm..  
SSuuiivvrree  ll ’’ ééttaatt  dd’’ aavvaanncceemmeenntt  ddee  llaa  
rreecchheerrcchhee  sscciieennttii ff iiqquuee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  
ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  mmeessssaaggeerriiee  

VVeeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  
11..  pprrooccééddééss  ::  
--  sséélleeccttiioonn  eett  vvaall iiddaattiioonn  ddeess  

mmoottss--ccllééss  ssuurr  lleess  tthhèèmmeess  ddee  
rreecchheerrcchhee  

--  IIddeennttii ff iiccaattiioonn  eett  ssuurrvveeii ll llaannccee  
ddeess  ssoouurrcceess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  
tteecchhnnoollooggiiqquueess  

--  RReecchheerrcchhee  ddee  bbrreevveettss  
--  RReecchheerrcchhee,,  aannaallyyssee  ddee  bbaassee  ddee  

ddoonnnnééeess  sscciieennttii ff iiqquuee  
22..  oouuttii llss  ::  
--  CCooppeerrnniicc  aaggeenntt  pprrooffeessssiioonnnnaall   

((vveeii ll llee  aauuttoommaattiissééee))  
--  MMaatthhééoo  PPaatteenntt  ((rreecchh..  BBrreevveettss))  
--  MMaatthheeoo  AAnnaallyysseerr  ((aannaallyyssee  ddee  

BBDDDD  sscciieennttii ff iiqquueess))  

  
  

--  ffoorrttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  
--  ppeerrttiinneennccee  ddeess  

rrééssuull ttaattss    

  
OObbsseerrvvééeess  dduu  ccoottéé  ddeess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieennccee,,  lleess  aaccttiioonnss  IIEE  pprrooppoossééeess  àà  ll ’’ eennttrreepprriissee  AA  

sseemmbblleenntt  bbiieenn  rrééppoonnddrree  àà  sseess  pprrééooccccuuppaattiioonnss..  PPlluussiieeuurrss  llaaccuunneess  rréévvééllééeess  ppaarr  ll ’’ aannaallyyssee  ddee  

ll ’’ ééttuuddee  ddiiaaggnnoossttiicc,,  eenn  ll ’’ ooccccuurrrreennccee  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddeess  ffoorruummss,,  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  bbaasseess  ddee  

ddoonnnnééeess,,  lleess  oouuttii llss  ddee  ggeessttiioonn  éélleeccttrroonniiqquueess……,,oonntt  ééttéé  aammééll iioorrééeess..  CCeeppeennddaanntt  dd’’ aauuttrreess  

nnoottaammmmeenntt  lleess    pprroobbllèèmmeess  dd’’ oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  llaa  ffoorrmmaall iissaattiioonn  ddee  llaa  rreemmoonnttééee  
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rreesstteenntt  ssaannss  rrééppoonnsseess..  II ll   ffaauutt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  ssoouull iiggnneerr  qquuee  llaa  ddéémmaarrcchhee  vveeii ll llee  ddaannss  ll ’’ eennttrreepprriissee  

AA  sseemmbbllee  bbiieenn  pprriissee  eenn  ccoommppttee..  LLaa  ddiivveerrssii ttéé  ddeess  aaccttiioonnss  mmiiss  ssuurr  ppiieedd  ppoouurr  ss’’ aall iimmeenntteerr  eenn  

iinnffoorrmmaattiioonnss  sscciieennttii ff iiqquueess,,  tteecchhnnoollooggiiqquueess,,  ccoonnccuurrrreennttiieell lleess,,  eett  ssuurr  ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé  àà  ppaarrttii rr  

dd’’ IInntteerrnneett  eett  ddee  sseess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess,,  rreepprréésseennttee  uunn  pprreemmiieerr  ppaass,,  qquuii ,,  àà  eenn  ccrrooii rree  aauuxx  

aapppprréécciiaattiioonnss  ddeess  ddii rriiggeeaannttss,,  eesstt  eenn  ppaarrffaaii ttee  aaddééqquuaattiioonn  aavveecc  lleeuurrss  aatttteenntteess..  
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EENNTTRREEPPRRII SSEE  BB  
  
PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll ’’ eennttrreepprr iissee  

UUnnee  eennttrreepprriissee  ddeess  sseerrvviicceess  iinnffoorrmmaattiiqquueess..  EEll llee  éévvoolluuee  ddaannss  lleess  ssyyssttèèmmeess  rréésseeaauuxx  eett  lleess  

sseerrvveeuurrss  ddee  mmeessssaaggeerriiee  éélleeccttrroonniiqquuee..  EEll llee  pprrooppoossee  ddeess  sseerrvviicceess  ll iiééss  aauuxx  llooggiicciieellss  ll iibbrreess  aaiinnssii   

qquuee  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossii ttiioonn  dd''iinnggéénniieeuurrss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ppoouurr  ddeess  ccoonnttrraattss  dd''iinnffooggéérraannccee..  

LL''eennttrreepprriissee  ss''aaccttiivvee  ddaannss  uunn  mmaarrcchhéé  ((OOppeenn  SSoouurrccee  ))  éémmeerrggeenntt  eett  eenn  pplleeiinnee  ccrrooiissssaannccee..  SSaa  

ccll iieennttèèllee  eesstt  ccoonnssttii ttuuééee  ddee  PPMMEE,,  dd''aassssoocciiaattiioonnss,,  ddee  ggrraannddeess  ééccoolleess,,  dd''uunniivveerrssii ttééss  eett  ddee  cceennttrreess  

ddee  rreecchheerrcchhee..  

  

PPrraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  

CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll ''eennvviirroonnnneemmeenntt   PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  MMaarrcchhéé      ΧΧ    
  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  pprroocchhee  ΧΧ    
  ssuuiivvii  ddeess  cclliieennttss    ΧΧ    
  lloobbbbyyiinngg      ΧΧ    

TToottaall               44  00  

MMooyyeennnnee              11  00  

PPoouurrcceennttaaggee              110000,,0000%%  00,,0000%%  

  
LL''eennttrreepprriissee  BB,,  mmaallggrréé  ssaa  jjeeuunneessssee  aa  uunnee  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt..  CCeellaa  ppeeuutt  

ss''eexxppll iiqquueerr  ppaarr  llee  ffaaii tt  qquu''eell llee  éévvoolluuee  àà  uunn  nniivveeaauu  llooccaall   eett  nnaattiioonnaall ..  EEll llee  nnee  ss''eesstt  ppaass  eennccoorree  

oorriieennttééee  vveerrss  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall ..  SSoonn  ppooiinntt  ffoorrtt  eesstt  sseess  aaccttiioonnss  ddee  lloobbbbyyiinngg  ssuurr  lleess  aappppeellss  

àà  pprroojjeettss  eett  ssuurr  lleess  aaccttiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  ssuurr  lleess  ccll iieennttss..  

  

MMaaîîtt rr iissee  ddeess  ssoouurrcceess  dd'' iinnffoorrmmaatt iioonn   PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  ΧΧ    
  PPeerrttiinneennccee        ΧΧ  
  ssuuiivvii  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee      ΧΧ  
  SSuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ffoorruummss        ΧΧ  
  SSoouurrcceess  oorrggaanniissmmeess      ΧΧ  
TToottaall               11  44  

MMooyyeennnnee              00,,22  00,,88  

PPoouurrcceennttaaggee              2200,,0000%%  8800,,0000%%  

  

DDaannss  llaa  ccooll lleeccttee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll ''eennttrreepprriissee  BB  ddiissppoossee  ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee  llaaccuunneess..  MMaallggrréé  uunnee  

ddiivveerrssii ff iiccaattiioonn  aasssseezz  ppoouussssééee  ddeess  ssoouurrcceess  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ((pprreessssee,,  mmééddiiaass,,  IInntteerrnneett,,  ssaalloonnss……))  

ddeess  nnééggll iiggeenncceess  aappppaarraaiisssseenntt  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  oorrggaanniissmmeess,,  aauu  ssuuiivvii   ddee  llaa  

ccoonnccuurrrreennccee  eettcc..  CCee  qquuii   eexxppll iiqquuee  llaa  nnoonn--ppeerrttiinneennccee  ddeess  rrééssuull ttaattss  ccooll lleeccttééss..  
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TTrraaii tteemmeenntt  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff  NNééggaatt ii ff   

  aannaallyyssee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn      ΧΧ  
  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess      ΧΧ  
  MMéétthhooddeess  eett  oouuttiillss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt    ΧΧ  
  oouuttiillss  ddee  ggeessttiioonn  éélleeccttrroonniiqquueess    ΧΧ  

  
oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  
ddoonnnnééeess      ΧΧ  

  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eett  
aarrcchhiivvaaggee    ΧΧ    

TToottaall               11  55  

MMooyyeennnnee              00,,116666666666666677  00,,883333333333333333  

PPoouurrcceennttaaggee              1166,,6677%%  8833,,3333%%  

  

MMiiss  àà  ppaarrtt  uunn  ssyyssttèèmmee  dd''aarrcchhiivvaaggee  eett  ddee  ccllaassssii ff iiccaattiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  

ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  ll ''eennttrreepprriissee  BB  eesstt  mmaall   ssttrruuccttuurrééee..  IIll   nn''yy  nnii   mméétthhooddeess  dd''aannaallyyssee,,  

nnii   oouuttii llss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  eennccoorree  mmooiinnss  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  ppoouurr  jjuuggeerr  ddee  

lleeuurr  ppeerrttiinneennccee,,  ddee  lleeuurr  ccrrééddiibbii ll ii ttéé..  CCeettttee  ssii ttuuaattiioonn  eesstt  ttrrèèss  ddaannggeerreeuussee  ppoouurr  uunnee  eennttrreepprriissee  qquuii   

éévvoolluuee  ddaannss  uunn  sseecctteeuurr  aauussssii   ttoonnii ttrruuaanntt  qquuee  ll ''iinnffoorrmmaattiiqquuee..  

  

DDii ff ffuussiioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  rreemmoonnttééee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn    ΧΧ    
  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn   ΧΧ    
  MMeessssaaggeerriiee      ΧΧ    
  ddiiffffuussiioonn  cciibbllééee      ΧΧ  
  IInnttrraanneett        ΧΧ  
  EEllaabboorraattiioonn  ddee  pprroodduuiitt  dd''iinnffoorrmmaattiioonn    ΧΧ  
TToottaall               33  33  

MMooyyeennnnee              00,,55  00,,55  

PPoouurrcceennttaaggee              5500,,0000%%  5500,,0000%%  

  

CCoommppaarrééee  aauuxx  aauuttrreess  pphhaasseess  dduu  ccyyccllee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  rreepprréésseennttee  

llaa  pphhaassee  llaa  pplluuss  aacccceeppttaabbllee  ddaannss  lleess  pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  ddee  ll ''eennttrreepprriissee  BB..  AAvveecc  uunnee  

rreemmoonnttééee,,  qquuii   ssee  ffaaii tt  ddee  mmaanniièèrree  iinnffoorrmmeell llee  ((oorraalleemmeenntt))  eett  uunnee  ccii rrccuullaattiioonn  ppaarr  llee  mmooyyeenn  ddee  

rrééuunniioonnss  eett  ddee  llaa  mmeessssaaggeerriiee  iinnssttaannttaannééee,,  lleess  ddii rriiggeeaanntt  ddee  BB  sseemmbblleenntt  ssee  rrééjjoouuii rr  ddeess  ff lluuxx  

iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  mmêêmmee  ss’’ ii ll   rreessttee  ddeess  llaaccuunneess  ccoonncceerrnnaanntt  nnoottaammmmeenntt  llaa  ddii ff ffuussiioonn  cciibbllééee  oouu  

ll ''uuttii ll iissaattiioonn  ddee  pprroodduuii ttss  ééllaabboorrééss,,  
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PPrrootteecctt iioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  ccoonnsseeiillss  eenn  ssééccuurriittéé    ΧΧ    
  ssééccuurriittéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee    ΧΧ    
  tteesstt  dd''aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ΧΧ    
  vveerrrroouuiillllaaggee  ddeess  bbaasseess  ddoonnnnééeess  ΧΧ    

TToottaall               44  00  

MMooyyeennnnee              11  00  

PPoouurrcceennttaaggee              110000,,0000%%  00,,0000%%  

  

LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnssttii ttuuee  aauussssii   ll ''uunn  ddeess  ppooiinnttss  ffoorrttss  ddee  BB..  LLee  ssyyssttèèmmee  

iinnffoorrmmaattiiqquuee  eesstt  ssééccuurriisséé,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  lleess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess..  EEnn  pplluuss  ddee  cceellaa  lleess  ddii rriiggeeaannttss  

nn''hhééssii tteenntt  ppaass  àà  ffaaii rree  aappppeell   àà  ddeess  ccoonnsseeii llss  eexxtteerrnneess  oouu  àà  rreeccoouurrii rr  àà  ddeess  tteessttss  ppoouurr  ll ''aammééll iioorraattiioonn  

ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeeccii   ddéénnoottee  dd’’ uunnee  vviiggii llaannccee  ssaannss  ffaaii ll llee  ddee  ll ''eennttrreepprriissee  ppoouurr  

pprréésseerrvveerr  llaa  sseennssiibbii ll ii ttéé  ddee  cceerrttaaiinneess  ddoonnnnééeess  vvii ttaalleess  ddee  ll ''eennttrreepprriissee..  
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AADDEEQQUUAATTII OONN  BBEESSOOII NNSS  II NNFFOORRMMAATTII OONNNNEELLSS  EETT  AACCTTII OONNSS  II EE  

BBEESSOOII NNSS  EENN  DDEEMM AARRCCHHEE  II EE  AACCTTII OONNSS  PPRREECCOONNII SSEEEESS  AAPPPPRREECCII AATTII OONNSS  

  
  
  
  
  
11..  AAccqquuéérrii rr  eett  ttrraaii tteerr    ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  
lleess  ccoonnccuurrrreennttss,,  lleeuurr  pprriixx,,  lleeuurrss  pprroodduuii ttss  
((rrééggiioonn  PPAACCAA))  
  

VVeeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  
11..  PPrrooccééddéé  ::    
--  GGrrii ll lleess  ccoonnccuurrrreennccee  ((aavveecc  lleess  

ccoooorrddoonnnnééeess,,  llee  nnoomm,,  llee  CC..AA,,  
sseerrvviicceess  eett  pprroodduuii ttss,,  lleess  
tteecchhnnoollooggiieess……))..  

22..  OOuuttii llss  ::    
--  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  ::  GGooooggllee,,  

EExxaalleeaadd,,  VViivviissiimmoo  
--  AAnnnnuuaaiirreess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  

jjuurriiddiiqquueess  ::  SSoocciieettee..ccoomm  ;;  
IInnffooggrreeff ffee,,  PPaaggeeppeerrssoo,,  
KKoommppaassss,,  PPaaggeess  jjaauunneess  

  

  
--  AAmmééll iioorraattiioonn  dduu  

ssuuiivvii   ddee  llaa  
ccoonnccuurrrreennccee  aavveecc  lleess  
ff iicchheess  
dd’’ iiddeennttii ff iiccaattiioonn  ddeess  
ccoonnccuurrrreennttss  

--    

  
  
  
  
  
22..  AAccqquuéérrii rr  eett  ttrraaii tteerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  
tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  lleess  
llooggiicciieellss  ll iibbrreess  

VVeeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  
11..  PPrrooccééddéé  
--  IIddeennttii ff iiccaattiioonn  eett  vvaall iiddaattiioonn  ddeess  

ssoouurrcceess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  
tteecchhnnoollooggiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess  
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  llooggiicciieellss  
ll iibbrreess  ((ooppeenn  ssoouurrccee))  

--  FFii llss  RRSSSS,,    
22..  OOuuttii llss  ::    
--  CCooppeerrnniicc  AAggeenntt  PPrrooffeessssiioonnnnaall   ::  

rreecchheerrcchhee  dd’’ aaccttuuaall ii ttéé  
ééccoonnoommiiqquuee  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  

--  CCooppeerrnniicc  TTrraacckkeerr  ::  ssuurrvveeii ll llaannccee  
ddee  ssii tteess  cciibbllééss  ssuurr  lleess  llooggiicciieellss  
ll iibbrreess..  

  
--  MMeeii ll lleeuurree  pprriissee  eenn  

ccoommppttee  ddee    ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé  
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ddeess  
aappppeellss  dd’’ ooffffrree  aavveecc  llaa  
tteecchhnnoollooggiiee  RRSSSS  eett  
ll ’’ uuttii ll iissaattiioonn  dd’’ oouuttii llss  
ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  
((CC44UU))  

      

  

EEnn  ddééppii tt  dd’’ uunnee  bboonnnnee  aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  IIEE  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  llee  CClluubb  ppoouurr  llee  ccoommppttee  

ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  BB,,  ii ll   ppaarraaîîtt  iinnddiiqquuéé  ddee  ccoonnssttaatteerr,,  eenn  pprreennaanntt  ccoommmmee  ttéémmooiinn  ll ’’ aannaallyyssee  ddeess  

pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess,,  qquuee  BB  nn’’ aa  ppaass  eennccoorree    aaccqquuiiss  uunnee  ssooll iiddee  ccuull ttuurree  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  

mmêêmmee  ssii   eell llee  ddiissppoossee  dd’’ uunnee  ssaattiissffaaiissaannttee  pprrootteeccttiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  iimmmmaattéérriieell ..  LL’’ uunn  ddeess  rraarreess  

ppooiinnttss  ffoorrttss  ddee  BB,,  cceettttee  bboonnnnee  ppooll ii ttiiqquuee  ssééccuurrii ttaaii rree,,  ccoonnttrraassttee  aavveecc  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  ccooll lleeccttee  ddee  

ttrraaii tteemmeenntt  eett  ddee  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  mmooiinnss  rreelluuiissaanntteess..  LLeess  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  

ccoonnccuurrrreennttiieell llee,,  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  pprrooppoossééeess  oonntt  eeuu  llee  mméérrii ttee,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  

dd’’ iinnii ttiieerr  ll ’’ eennttrreepprriissee  aauuxx  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  mmaaiiss  aauussssii   ddee  mmoonnttrreerr  qquu’’ aavveecc  

ddeess  oouuttii llss  ssiimmpplleess  eett  ccoonnvviivviiaauuxx,,  ii ll   eesstt  ffaaccii llee  ppoouurr  uunnee  ppeettii ttee  eennttrreepprriissee  ddee  ss’’ eennggaaggeerr  ddaannss  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  eeff ff iiccaaccee..  LLeess  aapppprréécciiaattiioonnss  ddeess  ddii rriiggeeaannttss  

ddaannss  lleess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess  ppeeuuvveenntt  llaarrggeemmeenntt  ttéémmooiiggnneerr  ddee  cceettttee  ppoossssiibbii ll ii ttéé..  
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EENNTTRREEPPRRII SSEE  CC  
  
PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll ’’ eennttrreepprr iissee  

LL''eennttrreepprriissee  CC  eesstt  ssppéécciiaall iissééee  ddaannss  ll ''iinnffoorrggeerreennccee..  EEll llee  pprrooppoossee  ddee  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  

lleess  ssyyssttèèmmeess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddee  ll ''aaddaapptteerr  àà  lleeuurrss  bbeessooiinnss..  EEnn  pplluuss  ddee  

ll ''iinnssttaall llaattiioonn,,  ddee  llaa  mmaaiinntteennaannccee  eett  ll ''éévvoolluuttiioonn  ddeess  SSII,,  eell llee  ccoommppllèèttee  ssoonn  ooff ffrree  aavveecc  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llooggiicciieellss  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn..  SSoonn  mmaarrcchhéé  eesstt  eenn  pplleeiinnee  ccrrooiissssaannccee  eett  cceett  

eemmbbeell ll iiee  ss’’ eexxppll iiqquuee  ppaarr  llee  ffaaii tt  qquuee  llaa  nnoouuvveell llee  tteennddaannccee  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  

ccoonnssiissttee  àà  eexxtteerrnnaall iisseerr  lleess  ffoonnccttiioonnss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  eett  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

PPrraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  

CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll ''eennvviirroonnnneemmeenntt   PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  MMaarrcchhéé      ΧΧ    
  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  pprroocchhee  ΧΧ    
  ssuuiivvii  ddeess  cclliieennttss    ΧΧ    
  lloobbbbyyiinngg        ΧΧ  
TToottaall               33  11  

MMooyyeennnnee              00,,7755  00,,2255  

PPoouurrcceennttaaggee              7755,,0000%%  2255,,0000%%  

  

CCoommmmee  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  CC  jjoouuii tt  dd''uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssaattiissffaaiissaannttee  ddee  ssoonn  

eennvvii rroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall   ((mmaarrcchhéé  llooccaall ,,  ffoouurrnniisssseeuurrss,,  rréégglleemmeennttaattiioonn  eettcc..))..  SSaa  sseeuullee  

ddii ff ff iiccuull ttéé  rreessttee  llaa  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  ddee  ssoonn  rreellaattiioonnnneell   ((aassssoocciiaattiioonnss  eett  ggrroouuppeemmeennttss  

pprrooffeessssiioonnnneellss))  ppoouurr  sseess  aaff ffaaii rreess..  

  

MMaaîîtt rr iissee  ddeess  ssoouurrcceess  dd'' iinnffoorrmmaatt iioonn   PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  ΧΧ    
  PPeerrttiinneennccee      ΧΧ    
  ssuuiivvii  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee      ΧΧ  
  SSoouurrcceess  oorrggaanniissmmeess      ΧΧ  
TToottaall               22  22  

MMooyyeennnnee              00,,55  00,,55  

PPoouurrcceennttaaggee              5500,,0000%%  5500,,0000%%  

  

AAvveecc  uunnee  mmaaîîttrriissee  ppaassssaabbllee  ddeess  ssoouurrcceess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess,,  ll ''eennttrreepprriissee  CC  aa  ddeess  ssoouucciiss  àà  ssee  ffaaii rree  

ppoouurr  llaa  ppéérreennnniissaattiioonn  ddee  ssaa  ccoommppééttii ttiivvii ttéé..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt  ii ll   nn''eexxiissttee  ppaass  uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  ssuuiivvii   

ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  mmaaiiss  aauussssii   eett  ssuurrttoouutt  llaa  ddiivveerrssii ff iiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  ssee  ll iimmii ttee  sseeuulleemmeenntt  aauuxx  

ssoouurrcceess  ccllaassssiiqquueess  ((mmééddiiaa,,  pprreessssee,,  ddoonnnnééeess  iinntteerrnneess))  oouu  àà  IInntteerrnneett..  LLeess  oorrggaanniissmmeess,,  ssyynnddiiccaattss,,  

uunniivveerrssii ttééss  eett  aauuttrreess  llaabboorraattooii rreess  qquuii   rreeccèèlleenntt  dd''éénnoorrmmeess  ppootteennttiiaall ii ttééss  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  nnee  ssoonntt  
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ppaass  eexxppllooii ttééss..  CCeeppeennddaanntt  cceettttee  ppeerrttiinneennccee,,  ddoonntt  ii ll   ss''aaggii tt  iiccii ,,  mmêêmmee  eesstt  uunn  ppeeuu  ttrroonnqquuééee  dduu  

mmoommeenntt  qquu''eell llee  ss''eesstt  bbaassééee  ssuurr  ddeess  ssoouurrcceess  nnoonn  eexxhhaauussttiivveess..  

  

TTrraaii tteemmeenntt  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  aannaallyyssee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn    ΧΧ    
  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess      ΧΧ  
  MMéétthhooddeess  eett  oouuttiillss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt    ΧΧ  
  oouuttiillss  ddee  ggeessttiioonn  éélleeccttrroonniiqquueess    ΧΧ  

  
oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  
ddoonnnnééeess      ΧΧ  

  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eett  
aarrcchhiivvaaggee      ΧΧ  

TToottaall               11  55  

MMooyyeennnnee              00,,116666666666666677  00,,883333333333333333  

PPoouurrcceennttaaggee              1166,,6677%%  8833,,3333%%  

                        
        
AAuu  rreeggaarrdd  ddee  cceess  ddoonnnnééeess,,  ii ll   rreessttee  bbeeaauuccoouupp  àà  ffaaii rree  ddaannss  llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  

HHoorrmmiiss  uunnee  aannaallyyssee  ccooll lleeccttiivvee  eett  mmuuttuuaall iissééee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ttoouutt  llee  rreessttee  ddee  llaa  cchhaaîînnee  aall llaanntt  

ddee  ll ''éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess,,  àà  ll ''oorrggaanniissaattiioonn  eett  ll ''aarrcchhiivvaaggee  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  ll ''uuttii ll iissaattiioonn  ddee  

mméétthhooddeess  oouu  oouuttii llss  aauu  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  iinneexxiissttaanntt..  CCee  qquuii   llaaiissssee  pprrééssaaggeerr  uunnee  

ffaaiibblleessssee  ddee  llaa  ccuull ttuurree  ddee  ll ''eennttrreepprriissee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

DDii ff ffuussiioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  rreemmoonnttééee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn    ΧΧ    
  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn   ΧΧ    
  MMeessssaaggeerriiee      ΧΧ    
  AAccccèèss  iinnffoorrmmaattiisséé  àà  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ΧΧ    

TToottaall               44  00  

MMooyyeennnnee              11  00  

PPoouurrcceennttaaggee              110000,,0000%%  00,,0000%%  

  

AAvveecc  uunnee  bboonnnnee  rreemmoonnttééee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  uunnee  ccii rrccuullaattiioonn  eeff ff iiccaaccee  àà  ll ''iinntteerrnnee,,  ll ''uuttii ll iissaattiioonn,,  

eennttrree  aauuttrreess  ddee  llaa  mmeessssaaggeerriiee  iinnssttaannttaannééee,,  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  bbiieenn  eenn  mmaarrcchhee  ddaannss  

ll ''eennttrreepprriissee  CC..  LLooiinn  ddeess  llaaccuunneess  ddee  llaa  ccooll lleeccttee  eett  dduu  ttrraaii tteemmeenntt,,  eell llee  ooff ffrree  uunn  ccoottéé  rreelluuiissaanntt  aauuxx  

hhaabbii ttuuddeess  eett  ccoommppoorrtteemmeennttss  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  ll ''eennttrreepprriissee..  CCeeppeennddaanntt  nnoouuss  nnoouuss  iinntteerrrrooggeeoonnss  

ssuurr  llaa  nnéécceessssii ttéé  dd''uunnee  bboonnnnee  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ssii   lleess  pphhaasseess  pprrééccééddeenntteess  aauuxxqquueell lleess  

eell llee  eesstt  ddééppeennddaannttee  nnee  ssoonntt  ppaass  ssaattiissffaaiissaanntteess..  

LLee  mméérrii ttee  qquu''oonn  ppeeuutt  rreeccoonnnnaaîîttrree  àà  ccee  bboonn  ppaarrttaaggee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  cc''eesstt  qquu''ii ll   ccoonnssttii ttuuee  uunn  

aaccqquuiiss  ssuurr  lleeqquueell   ppeeuutt  ssee  bbaasseerr  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  rreevvaalloorriissaattiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  

ll ''eennttrreepprriissee..  
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PPrrootteecctt iioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff  NNééggaatt ii ff   

  ccoonnsseeiillss  eenn  ssééccuurriittéé    ΧΧ    
  ssééccuurriittéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee   ΧΧ    
  tteesstt  dd''aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé    ΧΧ  
  vveerrrroouuiillllaaggee  ddeess  bbaasseess  ddoonnnnééeess  ΧΧ    

TToottaall               33  11  

MMooyyeennnnee              00,,7755  00,,2255  

PPoouurrcceennttaaggee              7755,,0000%%  2255,,0000%%  

  

AAvveecc  7755%%  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  llaa  ssééccuurrii ttéé  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll ''eennttrreepprriissee  CC  eesstt  bbiieenn  ccoonnsscciieennttee  ddeess  

ddaannggeerrss  qquuee  ppoouurrrraaii tt  ccaauusseerr  uunnee  mmaauuvvaaiissee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  sseess  ddoonnnnééeess..  

AAvveecc  ll ''aappppaarrii ttiioonn  ssaannss  cceessssee  ddee  nnoouuvveell lleess  pprraattiiqquueess  ddee  ssaabboottaaggee  ddee  llaa  ssééccuurrii ttéé  ssuurrttoouutt  

iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  eell llee  ddeevvrraaii tt  cceeppeennddaanntt  êêttrree  pplluuss  pprréévveennaannttee  eenn  tteessttaanntt  ssaa  ppooll ii ttiiqquuee  ssééccuurrii ttaaii rree  

ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ssoonn  aammééll iioorraattiioonn..  EEnnccoorree  ffaauuddrraaii tt--ii ll   rraappppeelleerr  qquuee  llaa  ssééccuurrii ttéé  ddee  

ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  nnee  ssee  ll iimmii ttee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  àà  llaa  ssééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee..  LLee  ddaannggeerr  ppeeuutt  vveennii rr  

dd''aaii ll lleeuurrss..  
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AADDEEQQUUAATTII OONN  BBEESSOOII NNSS  II NNFFOORRMMAATTII OONNNNEELLSS  EETT  AACCTTII OONNSS  II EE  

  

BBEESSOOII NNSS  EENN  DDEEMM AARRCCHHEE  II EE  AACCTTII OONNSS  PPRREECCOONNII SSEEEESS  AAPPPPRREECCII AATTII OONNSS  

  
  
  
  
  
11..  aaccqquuéérrii rr  eett  ttrraaii tteerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  
ooffffrreess  ddee  sseerrvviicceess,,  lleess  pprriixx,,  lleess  ccll iieennttss,,  
lleess  ccoonnccuurrrreennttss  
  

VVeeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  
11..  PPrrooccééddééss  ::  
--  RRééaall iissaattiioonn  ddee  ggrrii ll lleess  

ccoonnccuurrrreennttss  ppoouurr  llee  ssuuiivvii   
--  AAnnaallyyssee  ddee  ssii ttee  wweebb  ddeess  

ddii fffféérreennttss  ccoonnccuurrrreennttss  àà  
ssuurrvveeii ll lleerr  

22..  OOuuttii llss  ::    
--  CCooppeerrnniicc  ttrraacckkeerr  ::  vveeii ll llee  

aauuttoommaattiissééee  ((ssii ttee  wweebb))  
--  CCooppeerrnniicc  AAggeenntt  pprrooffeessssiioonnnnaall   ::  

RReecchheerrcchhee  dd’’ aaccttuuaall ii ttéé  ssuurr  lleess  
ccoonnccuurrrreennttss  àà  ssuurrvveeii ll lleerr  

--  MMootteeuurrss  eett  aannnnuuaaiirreess  ::  GGooooggllee,,  
eexxaalleeaadd,,  VViivviissiimmoo,,  yyaahhoooo,,  
ppaaggeess  jjaauunneess,,  

  

  
--  AAmmééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  

rreecchheerrcchhee  
dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

--  CCoonnnnaaiissssaannccee  dduu  
ppoossii ttiioonnnneemmeenntt  ddee  
ll ’’ eennttrreepprriissee  ppaarr  
rraappppoorrtt  aauu  pprriixx  ddeess  
ccoonnccuurrrreennttss  

--  EEttuuddeess  ccoommppaarraattiivveess  
àà  ppaarrttii rr  ddeess  ff iicchheess  
ccoonnccuurrrreenncceess  ((ppooiinnttss  
ffoorrttss,,  ppooiinnttss  ffaaiibblleess))  

  
  
22..  AAccqquuéérrii rr  eett  ttrraaii tteerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  
ccoonncceerrnnaanntt  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  
sscciieennttii ff iiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  ssuurr  llee  
oouuttssoouurrcciinngg//ll ’’ iinnffooggéérreennccee  ddeess  ppaarrccss  
iinnffoorrmmaattiiqquueess..  

VVeeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  
11..  PPrrooccééddééss  
--  IIddeennttii ff iiccaattiioonn  eett  vvaall iiddaattiioonn  ddeess  

ssoouurrcceess  pprréésséélleeccttiioonnnnééeess  
--  RReecchheerrcchhee,,  aannaallyyssee  ddeess  aarrttiicclleess  

rreellaattii ffss  àà  
ll ’’ iinnffooggéérreennccee//oouuttssoouurrcciinngg  
((bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess))  

22..  OOuuttii llss  
--  CC44UU  ;;  CCooppeerrnniicc  TTrraacckkeerr  ::  

ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ssii ttee  cchhooiissiieess  
--  CCooppeerrnniicc  AAggeenntt  pprrooffeessssiioonnnnaall   ::  

rreecchheerrcchhee  dd’’ aaccttuuaall ii ttééss  ssuurr  llee  
tthhèèmmee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  

  

  
--  PPrrééccoonniissaattiioonnss  ppaass  

eennccoorree  mmiisseess  eenn  
œœuuvvrree..  PPaass  
dd’’ aapppprréécciiaattiioonnss  

  

  

LLeess  ddii ff ff iiccuull ttééss  rréévvééllééeess  ppaarr  ll ’’ ééttuuddee  ddiiaaggnnoossttiicc  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  CC  sseemmbblleenntt  ttrroouuvveerr  uunn  ddéébbuutt  ddee  

rrééppoonnssee  aavveecc  lleess  ddii ff fféérreenntteess  pprrééccoonniissaattiioonnss  dduu  CClluubb  IIEE..  LLeess  ccaassssuurreess  ddaannss  llee  ccyyccllee  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  llaa  nnoonn  mmaaîîttrriissee  ddeess  ssoouurrcceess,,  lleess  ddii ff ff iiccuull ttééss  ddaannss  ll ’’ aannaallyyssee  eett  

ll ’’ éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  oonntt  cceerrtteess  mmoonnttrréé  lleess  ééccaarrttss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  mmaaiiss  ppoouurr  aauuttaanntt  eell lleess  nnee  ssoonntt  ppaass  iinnssuurrmmoonnttaabblleess..  LLeess  ddii ff fféérreenntteess  

aaccttiioonnss  pprrééccoonniissééeess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  uunn  pprreemmiieerr  ppaass  ddaannss  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ddee  

mmaaîîttrriissee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  AAuu  rreeggaarrdd  ddee  ll ’’ aapppprréécciiaattiioonnss  dduu  ggéérraanntt  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  lleess  aaccttiioonnss  

ddee  vveeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee,,  aauu--ddeellàà,,  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ddee  ss’’ iinnffoorrmmeerr,,  eennttrree  

aauuttrreess  ssuurr  lleess  ooff ffrreess  ddee  sseerrvviicceess,,  lleess  pprriixx  eett  lleess  ccoonnccuurrrreennttss,,  ccoonnssttii ttuueenntt  uunn  mmooyyeenn  ppoouurr  ssee  

ccoommppaarreerr  aauuxx  aauuttrreess  eett  ppoouurr  mmiieeuuxx  ééttuuddiieerr  ssoonn  ppoossii ttiioonnnneemmeenntt  ddaannss  llee  mmaarrcchhéé..  CCee  qquuii   mmoonnttrree  

qquuee  bbiieenn  qquu’’ ééttaanntt  ddéébbuuttaannttee  ddaannss  llaa  vveeii ll llee,,  eell llee  ccoommmmeennccee  àà  ttii rreerr  pprrooff ii tt  ddee  cceettttee  pprreemmiièèrree  

aaccttiioonn  IIEE..  LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  aaccttiioonn  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  qquuii   nn’’ eesstt  ppaass  eennccoorree  
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mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ccoonnttrriibbuueerraa  cceerrttaaiinneemmeenntt  àà  ddoonnnneerr  àà  ll ’’ eennttrreepprriissee  lleess  bbaasseess  ppoouurr  uunnee  mmeeii ll lleeuurree  

mmaaîîttrriissee  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  sscciieennttii ff iiqquuee  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ssuurr  llee  oouuttssoouurrcciinngg..  CCee  qquuii   nnee  

ddeevvrraaii tt  ppaass  ttaarrddeerr  qquuaanndd  oonn  ssaaii tt  llaa  rraappiiddee  éévvoolluuttiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  ssyyssttèèmmeess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  
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EENNTTRREEPPRRII SSEE  DD  
  
PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll '' eennttrreepprriissee  

LL''eennttrreepprriissee  DD  eesstt  ssppéécciiaall iissééee  ddaannss  ll ''iinnttééggrraattiioonn  eett  llaa  llooccaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  aappppll iiccaattii ffss  eenn  

ll iiggnnee  ((AASSPP))..  CC''eesstt  uunn  mmaarrcchhéé  eenn  pplleeiinnee  pprrooggrreessssiioonn  vveerrss  lleess  PPMMEE  qquuii   ppoossssèèddeenntt  ddééssoorrmmaaiiss  uunn  

ppaarrcc  iinnffoorrmmaattiiqquuee..  CCeett  ééllaarrggiisssseemmeenntt  dduu  mmaarrcchhéé  ccaacchhee  uunnee  mmeennaaccee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  rrééccuurrrreennttee  

oorrcchheessttrrééee  ppaarr  llee  mmoonnooppoollee  ddeess  ggrraannddss  ggrroouuppeess  tteell   qquuee  IIBBMM  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee..  AAuussssii ,,  

ll ''éévvoolluuttiioonn  àà  vvii tteessssee  ggrraanndd  VV  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  nn''eexxiiggee--tt--eell llee  ddee  ll ''eennttrreepprriissee  uunnee  ddéémmaarrcchhee  

dd''aammééll iioorraattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddee  sseess  ooff ff rreess..  

  

PPrraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  

CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll ''eennvviirroonnnneemmeenntt   PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  pprroocchhee    ΧΧ    
  PPoossiittiioonnnneemmeenntt  mmaarrcchhéé    ΧΧ    
  RRéésseeaauu  rreellaattiioonnnneell    ΧΧ    
  ssuuiivvii  ffoouurrnniisssseeuurrss//ssoouuss  --ttrraaiittaannttss    ΧΧ  
  OOuuvveerrttuurree//rrééaaccttiivviittéé    ΧΧ    
  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  IISSOO      ΧΧ  
TToottaall             44  22  

MMooyyeennnnee            00,,6666  00,,3333  

PPoouurrcceennttaaggee            6666,,6677%%  3333,,3333%%  

  

MMaallggrréé  uunnee  cceerrttii ff iiccaattiioonn  IISSOO  qquuii   ssee  ffaaii tt  aatttteennddrree  eett  qquuii   eesstt  ppoouurrttaanntt  uunn  aavvaannttaaggee  ccoonnccuurrrreennttiieell   

nnoonn  nnééggll iiggeeaabbllee  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee,,  ll ''eennttrreepprriissee  DD    sseemmbbllee  ccoonnnnaaiisssseeuussee  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt..  

CCeeppeennddaanntt  lleess  llaaccuunneess  rreellaattiivveess  aauu  ssuuiivvii   eett  àà  ll ''éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  eett  ssoouuss--ttrraaii ttaannttss  

ggaaggnneerraaiieenntt  àà  êêttrree  rrééssoorrbbééeess  ddaannss  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ddaannss  lleess  mmééccaanniissmmeess  

ddee  cchhooiixx  eett  dd''aannttiicciippaattiioonn  ddeess  ddééffeeccttiioonnss  ddee  ffoouurrnniisssseeuurrss..  

  

MMaaîîtt rr iissee  ddeess  ssoouurrcceess  dd'' iinnffoorrmmaatt iioonn   PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess    ΧΧ    
  PPeerrttiinneennccee      ΧΧ    
  ssuuiivvii  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee    ΧΧ    
  iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ΧΧ    
  eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess ΧΧ    

TToottaall               55  00  

MMooyyeennnnee              11  00  

PPoouurrcceennttaaggee              110000,,0000%%  00,,0000%%  

  

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  mmaaîîttrriissee  ddeess  ssoouurrcceess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess,,  ll ''eennttrreepprriissee  bbéénnééff iiccee  dd''uunnee  ssooll iiddee  ccuull ttuurree  

ddee  ccooll lleeccttee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  àà  llaa  ffooiiss  ccooll llééggiiaallee  eett  ooppttiimmiissééee  ppaarr  llaa  ddiivveerrssii ff iiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  
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((pprreessssee,,  mmééddiiaa,,  IInntteerrnneett,,  BBDDDD,,  ccoonnccuurrrreennttss……))..  CCeettttee  bboonnnnee  ccoonnsscciieennccee  ddee  ll ''iimmppoorrttaannccee  ddee  

ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  aaccttiivvii ttééss  ddee  ll ''eennttrreepprriissee  ccoonnssttii ttuuee  uunn  aaccqquuiiss  ddee  ttaaii ll llee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  

pprraattiiqquueess  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  llaa  qquuaassii --ttoottaall ii ttéé  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE..  

  

TTrraaii tteemmeenntt  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   
  AAnnaallyyssee  ccoolllleeccttiivvee      ΧΧ  
  aarrcchhiivvaaggee      ΧΧ    
  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess      ΧΧ  
  oouuttiillss  ddee  ggeessttiioonn  éélleeccttrroonniiqquueess  ΧΧ    
  oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess   ΧΧ    
  MMéétthhooddeess  eett  oouuttiillss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ΧΧ    

TToottaall               44  22  

MMooyyeennnnee              00,,666666666666666677  00,,333333333333333333  

PPoouurrcceennttaaggee              6666,,6677%%  3333,,3333%%  

  

LLee  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoommmmee  ll ''aatttteessttee  ccee  ttaabblleeaauu,,  eesstt  ddééddiiéé  aauuxx  oouuttii llss  éélleeccttrroonniiqquueess..  

AAvveecc  lleess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ppoouurr  ll ''oorrggaanniissaattiioonn  eett  ll ''aarrcchhiivvaaggee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  lleess  oouuttii llss  

dd''aannaallyyssee  iinntteerrnneess,,  qquuii   ssoonntt  dd''aaii ll lleeuurrss  dd''uunnee  iimmppoorrttaannccee  iinnccaallccuullaabbllee  vvuu  llaa  qquuaannttii ttéé  

dd''iinnffoorrmmaattiioonn  qquu''oonn  ppeeuutt  ccooll lleecctteerr  ddeess  ddiivveerrsseess  ssoouurrcceess,,  ll ''eennttrreepprriissee  sseemmbbllee  iiggnnoorreerr  oouu  nnééggll iiggeerr  

llaa  nnéécceessssii ttéé  ddee  ll ''aannaallyyssee  hhuummaaiinnee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttrraaii tteemmeenntt..  LL''aabbsseennccee  dd''uunnee  aannaallyyssee  ccooll lleeccttiivvee,,  

qquuii   aa  ffaaii tt  sseess  pprreeuuvveess  ddaannss  ddee  ppaarreeii llss  PPMMEE  aaiinnssii   ll ''iinneexxiisstteennccee  dd''iinnddiiccaatteeuurrss  ffoorrmmeellss  

dd''éévvaalluuaattiioonnss  ddeess  rrééssuull ttaattss  ddee  rreecchheerrcchhee  ccoonnttrraassttee  aavveecc  ssoonn  eennvviiee  ddee  mmaaîîttrriisseerr  eett  ddee  ttii rreerr  pprrooff ii tt  

ddeess  ff lluuxx  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss..  

  

DDii ff ffuussiioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  rreemmoonnttééee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn    ΧΧ    
  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn   ΧΧ    
  MMeessssaaggeerriiee      ΧΧ    
  IInnttrraanneett      ΧΧ    
  EEllaabboorraattiioonn  ddee  pprroodduuiitt  dd''iinnffoorrmmaattiioonn    ΧΧ  
TToottaall               44  11  

MMooyyeennnnee              00,,88  00,,22  

PPoouurrcceennttaaggee              8800,,0000%%  2200,,0000%%  

  

AA  ll ''iimmaaggee  ddee  llaa  ccooll lleeccttee,,  dduu  ttrraaii tteemmeenntt,,  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  uunn  sseecctteeuurr  ddaannss  lleeqquueell   

ll ''eennttrreepprriissee  DD  eexxcceell llee  àà  mmeerrvveeii ll llee..  LLaa  ccii rrccuullaattiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ll ''iinntteerrnnee  eesstt  ssaattiissffaaiissaannttee..  

PPaarr  ddeess  nnootteess,,  llee  bboouucchhee--àà--oorreeii ll llee,,  llaa  mmeessssaaggeerriiee,,  lleess  rrééuunniioonnss  oouu  eennccoorree  ll ''iinnttrraanneett  ttoouuttee  

ll ''eennttrreepprriissee  eesstt  ii rrrriigguuééee  aauu  bboonn  mmoommeenntt..  LL''ééllaabboorraattiioonn  ddee  ddoossssiieerr  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  tthhèèmmeess  

ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll ''eennttrreepprriissee  àà  ppaarrttii rr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccooll lleeccttééeess  nnee  ffeerraaii tt  qquuee  ccoonnssooll iiddeerr  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddééjjàà  bbiieenn  aaccqquuiissee..  
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PPrrootteecctt iioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff  nnééggaatt ii ff   

  DDééppôôtt  ddee  bbrreevveettss  //mmaarrqquueess      ΧΧ  
  ssééccuurriittéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee    ΧΧ    
  tteesstt  dd''aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ΧΧ    
  vveerrrroouuiillllaaggee  ddeess  bbaasseess  ddoonnnnééeess  ΧΧ    

TToottaall               33  11  

MMooyyeennnnee              00,,7755  00,,2255  

PPoouurrcceennttaaggee              7755,,0000%%  2255,,0000%%  

  

AAvveecc  7755%%  ddee  ppooiinnttss  ppoossii ttii ffss  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess,,  

ll ''eennttrreepprriissee  DD  ppeeuutt  ssee  ttaarrgguueerr  dd''aavvooii rr  uunnee  bboonnnnee  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  pprrootteeccttiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell ..  LLaa  mmaaiinntteennaannccee  dduu  rréésseeaauu  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  lleess  iinnggéénniieeuurrss  mmaaiissoonn..  CCee  qquuii   ll iimmii ttee  

ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  lleess  rriissqquuee  ddee  ffuuii ttee..  LLaa  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  qquuoottiiddiieennnnee  ddee  llaa  ff iiaabbii ll ii ttéé  ddee  llaa  

ssééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee  vviiaa  ddeess  tteessttss  ddee  ffaaii ll llee  eett  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  eesstt  uunn  ggaaggee  ddee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  

ddee  llaa  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  ssééccuurriissaattiioonn..  
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AADDEEQQUUAATTII OONN  BBEESSOOII NNSS  II NNFFOORRMMAATTII OONNNNEELLSS  EETT  AACCTTII OONNSS  II EE  

BBEESSOOII NNSS  EENN  DDEEMM AARRCCHHEE  II EE  AACCTTII OONNSS  PPRREECCOONNII SSEEEESS  AAPPPPRREECCII AATTII OONNSS  

  
  
  
  
  
11..  SSuuiivvii   ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ((ooff ff rreess,,  
ffuussiioonnss,,  aaccqquuiissii ttiioonnss,,  ggrroouuppeemmeennttss  
pprrooffeessssiioonnnneellss……))  
  

VVeeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  
11..  PPrrooccééddééss  ::  RRééaall iissaattiioonn  ddee  

ddoossssiieerr  ddee  vveeii ll llee  
ccoonnccuurrrreennttiieell llee  qquuii   pprréésseennttee  lleess  
ddii fffféérreennttss  tthhèèmmeess  iinnddiiqquuééss  

22..  oouuttii llss  ::  SSuurrvveeii ll llaannccee  rreessssoouurrcceess  
ssppéécciiaall iissééeess  AASSPP  ::  

--  AAnnnnuuaaiirreess  eett  ppoorrttaaii llss  ::  AASSPP  
SSttrreeeett,,  AASSPPssccooppee,,  FFiinnddAAPPPPSS  

--  BBDDDD  ::  AASSPP  TThhee  LLiisstt,,    
--  AAccttuuaall ii ttééss  ::  AASSPPnneewwss,,  

OOnnDDeemmaanndd  NNeewwss  
--  FFoorruummss::  SSmmaarrttll iinnee  EExxppoo  

  
--  MMiissee  àà  jjoouurr  ddee  

ll ’’ eennvviirroonnnneemmeenntt  
ccoonnccuurrrreennttiieell   

--  MMeeii ll lleeuurree  
ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  
ooffffrreess  ccoonnccuurrrreenntteess  

--  AAmmééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  

  
  
  
22..  PPrroossppeeccttiivvee  ddee  mmaarrcchhéé    

EEttuuddee  pprroossppeeccttiivvee  mmaarrcchhéé..  
11..  EEttuuddee  rrééaall iissééee  ppaarr  llee  CClluubb  IIEE  

ssuurr  ::  
--  llaa  ttaaii ll llee  dduu  mmaarrcchhéé  AASSPP  eenn  

FFrraannccee,,  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  
ccrrooiissssaannccee,,  lleess  cchhii ffffrreess  ccllééss  eettcc..  

--  LLeess  ooppppoorrttuunnii ttééss    eett  mmeennaacceess  
ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee..  

--  LLeess  ffaacctteeuurrss  ccllééss  ddee  ssuuccccèèss  
  
  

  
  
--  MMeeii ll lleeuurree  vviissiibbii ll ii ttéé  

dduu  mmaarrcchhéé  
--  PPrriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  

ddee  ll ’’ eennvviirroonnnneemmeenntt  
ttrrèèss  éévvoolluuttii ff   ddee  
ll ’’ eennttrreepprriissee  

      

AAuu  ssoorrttii rr  ddee  cceettttee  aannaallyyssee  iinnddiivviidduueell llee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  DD,,  ii ll   eesstt  aaiisséé  ddee  lluuii   rreeccoonnnnaaîîttrree  uunnee  

ssooll iiddee  ccuull ttuurree  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee..  CCoommppaarrééee  àà  dd’’ aauuttrreess,,  ppoouurrttaanntt  éévvoolluuaanntt  ddaannss  ddeess  sseecctteeuurrss  pplluuss  

oouu  mmooiinnss  aassssiimmii llaabblleess,,  ll ’’ eennttrreepprriissee  pprreenndd,,  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  pprraattiiqquueess  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  ééttuuddiiééeess  llàà  ddeessssuuss,,  uunnee  sséérriieeuussee  ooppttiioonn  ddaannss  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  LLaa  ggrraannddee  mmaattuurrii ttéé  qquu’’ eell llee  ffaaii tt  mmoonnttrree,,  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll ’’ aapppprrééhheennssiioonn  ddee  ssoonn  

eennvvii rroonnnneemmeenntt  qquuee  ddaannss  llee  ccyyccllee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  ddéénnoottee  dd’’ uunn  eennggaaggeemmeenntt  ddeess  ddii rriiggeeaannttss  àà  

ccoonnssiiddéérreerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmee  uunn  oouuttii ll   ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  eett  uunn  mmooyyeenn  ddee  bboooosstteerr  llaa  

ccrrooiissssaannccee..  LLeess  qquueellqquueess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  aaccttiioonnss  pprrééccoonniissééeess  dduu  CClluubb  IIEE  vvoonntt,,  àà  cceett  eeff ffeett,,  

ddaannss  llee  sseennss  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  aaccqquuiiss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ttoouutt  eenn  eessssaayyaanntt  ddee  ssttrruuccttuurreerr  ssaa  ddéémmaarrcchhee  

ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  CCee  qquuii   nnee  sseemmbbllee  ppaass  ddéésseenncchhaanntteerr  lleess  ddii rriiggeeaannttss..  LLeess  

aapppprréécciiaattiioonnss  éémmiisseess  ddaannss  lleess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess  jjuussttii ff iieenntt  aammpplleemmeenntt  cceett  ééttaatt  ddee  ffaaii tt..  

NN’’ eemmppêêcchhee,,  ddeess  qquueessttiioonnss  pplluuss  ppooiinnttuueess  ssuurr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  vveeii ll llee  ddaannss  

ll ’’ eennttrreepprriissee  ssee  ppoosseenntt  nnaattuurreell lleemmeenntt..  EEll lleess  vvoonntt  nnéécceessssaaii rreemmeenntt  vveerrss  uunn  ppii lloottaaggee  pplluuss  

ccoonnssééqquueenntt  aavveecc  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’ uunn  ppoossttee  ddééddiiéé  eett  llee  cchhooiixx  dd’’ uunnee  ppeerrssoonnnnee  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  

ssttrraattééggiiee  vveeii ll llee..  CCeettttee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  rreessssoorrtt  ddee  ll ’’ eexxppeerrttiissee  dduu  CClluubb  àà  ccoottéé  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  
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vveeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  eett  ddee  pprroossppeeccttiivvee  mmaarrcchhéé..  CCeell lleess--ccii   dd’’ aaii ll lleeuurrss  ccaaddrreenntt  ppaarrffaaii tteemmeenntt  aavveecc  

cceerrttaaiinneess  rraarreess  llaaccuunneess  rréévvééllééeess  ppaarr  ll ’’ ééttuuddee  ddiiaaggnnoossttiicc  IInntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  CCeettttee  

ddeerrnniièèrree,,  eenn  pplluuss  dduu  ffaaii tt  qquu’’ eell llee  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  uunnee  mmaattuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  aasssseezz  ssaattiissffaaiissaannttee  

ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  iinnffoorrmmee  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  ssuurr  llaa  nnéécceessssii ttéé  dd’’ aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  pplluuss  ffoorrmmaall iissééeess,,  

aaxxééeess  aauuttoouurr  ddee  ccaahhiieerrss  ddee  cchhaarrggeess  eett  ppoorrttaanntt  ssuurr  ddeess  pprriioorrii ttééss,,  lleess  sseecctteeuurrss  vvii ttaauuxx  ddee  

ll ’’ eennttrreepprriissee  eett  qquuii   aappppoorrtteenntt  ddeess  rrééppoonnsseess  àà  ::  

��  LLaa  ddéétteeccttiioonn  ddeess  ooppppoorrttuunnii ttééss  eett  mmeennaacceess  

��  LLee  bbeennccmmaarrkkiinngg  ddeess  sseerrvviicceess  eett  eennttrreepprriisseess  

��  LL’’ aannttiicciippaattiioonn  dd’’ éévveennttuueell lleess  ssii ttuuaattiioonnss  eexxcceeppttiioonnnneell lleess  ::  ddééffeeccttiioonn  dd’’ uunn  

ffoouurrnniisssseeuurr,,  mmaarrcchhééss  ppeerrdduuss  eettcc..  

  

CCeess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  vveeii ll llee  sseemmbblleenntt  ttoouutt  àà  ffaaii tt  aatttteeiiggnnaabblleess  ééttaanntt  

eenntteenndduu  qquuee  pprréésseenntteemmeenntt  ll ’’ eennttrreepprriissee  eesstt  aasssseezz  bbiieenn  ddoottééee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ oouuttii llss  éélleeccttrroonniiqquueess,,  

ddee  ggeessttiioonn,,  eett  ddee  ppaarrttaaggee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  UUnnee  ppeerrssoonnnnee  ddééddiiééee  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddeevvrraaii tt  ppoouuvvooii rr  

ccoonndduuii rree  àà  ssuuccccèèss  ccee  pprroojjeett..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



FFCCSS  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee  eett  dd’’IIEE  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  

©©  DDjjiibbrriill  DDIIAAKKHHAATTEE  ––  MM22RR  SSTTIICC  eett  MMééddiiaattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::  
MMéémmooiirree  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  SSyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

66 

EENNTTRREEPPRRII SSEE  EE  
  
PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll '' eennttrreepprriissee  

UUnnee  eennttrreepprriissee  ssppéécciiaall iissééee  ddaannss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmuull ttiimmééddiiaa..  EEll llee  pprrooppoossee  ddeess  

sseerrvviicceess  ll iiééss  aauu  ddeessiiggnn  ggrraapphhiiqquuee,,  ddeess  ssoolluuttiioonnss  iinntteerraaccttiivveess  ppoouurr  IInntteerrnneett  eett  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  oonn  eett  ooff ff   ll iinnee..  SSoonn  mmaarrcchhéé  eesstt  àà  éévvoolluuttiioonn  ttrrèèss  rraappiiddee  eett  rreessttee  ttrrèèss  ccoonnccuurrrreennttiieell   

eenn  FFrraannccee..  CCeeppeennddaanntt  ii ll   ss''ééllaarrggii tt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  aavveecc  ll ''aappppaarrii ttiioonn  ddee  nnoouuvveell lleess  eennttrreepprriisseess  

ddeemmaannddeeuusseess  ddee  ccee  ttyyppee  ddee  sseerrvviicceess,,  eenn  ll ''ooccccuurrrreennccee  lleess  PPMMEE,,  PPMMII  eett  TTPPEE..  

  

PPrraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  

CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll ''eennvviirroonnnneemmeenntt   PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  MMaarrcchhéé  rrééggiioonnaall    ΧΧ    
  ssuuiivvii  ddee  llaa  cclliieennttèèllee    ΧΧ    
  PPaarrtteennaarriiaatt//FFoouurrnniisssseeuurrss   ΧΧ    
  LLoobbbbyyiinngg      ΧΧ    
  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  IISSOO      ΧΧ  
TToottaall               44  11  

MMooyyeennnnee              00,,88  00,,22  

PPoouurrcceennttaaggee              8800,,0000%%  2200,,0000%%  

  

LL''eennttrreepprriissee  EE  bbéénnééff iicciiee  dd''uunnee  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt..  LLee  ssuuiivvii   ddeess  ccll iieennttss,,  

ddee  ll ''iinnnnoovvaattiioonn  eett  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  ffaaii tt  ppaarrttiiee  ddeess  sseess  ppooiinnttss  ffoorrttss..  EEnn  ddééppii tt  

dd''uunnee  cceerrttii ff iiccaattiioonn  IISSOO  nnoonn  eennccoorree  eeff ffeeccttiivvee,,  eell llee  ccoonnttiinnuuee  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  ddee  ttii rreerr  ppaarrttiiee  ddee  ssaa  

ccoonnccuurrrreennccee  eenn  eessssaayyaanntt  dd''aaccttiivveerr,,  ddee  tteemmppss  eenn  tteemmppss,,  ssoonn  rréésseeaauu  rreellaattiioonnnneell   ((MMaarrsseeii ll llee  

IInnnnoovvaattiioonn,,  aassssoocciiaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneell lleess,,  ppaarrtteennaaii rreess......))  aavveecc  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  lloobbbbyyiinngg  ssuurr  ddeess  

qquueessttiioonnss  ttrrèèss  ssppééccii ff iiqquueess  ccoonncceerrnnaanntt  sseess  aaccttiivvii ttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess..  

  

MMaaîîtt rr iissee  ddeess  ssoouurrcceess  dd'' iinnffoorrmmaatt iioonn   PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess    ΧΧ    
  PPeerrttiinneennccee        ΧΧ  
  ssuuiivvii  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee    ΧΧ    
  ssaalloonnss  eett  ffooiirreess      ΧΧ  
  eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess   ΧΧ  
TToottaall               22  33  

MMooyyeennnnee              00,,44  00,,66  

PPoouurrcceennttaaggee              4400,,0000%%  6600,,0000%%  

  

PPoouurr  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  ssoouurrcceess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess,,  ii ll   rreessttee  bbeeaauuccoouupp  àà  ffaaii rree..  UUnnee  

tteennttaattiivvee  ddee  rreecchheerrcchhee  ppoonnccttuueell llee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  ccoonnccuurrrreennttss  oouu  ssuurr  dd''aauuttrreess  ssoouurrcceess  tteellss  

qquuee  llaa  pprreessssee,,  IInntteerrnneett  eett  lleess  oorrggaanniissmmeess  ppuubbll iiccss  eettcc..  ttéémmooiiggnnee,,  qquuaanndd  mmêêmmee,,  ddee  ll ''iinnttéérrêêtt  qquuee  
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ssuussccii ttee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  aauupprrèèss  ddeess  ddii rriiggeeaannttss  ddee  ll ''eennttrreepprriissee..  LLaa  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  cceerrttaaiinneess  

ssoouurrcceess  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ccaappii ttaalleess  ((ssaalloonnss  eett  ffooii rreess))  eett  llee  nnoonn  ccoonnssuull ttaattiioonn  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  

rreepprréésseenntteenntt  eenn  ppaarrttiiee  sseess  ppooiinnttss  ffaaiibblleess..  CCee  qquuii   ddooii tt  eexxppll iiqquuee  nnaattuurreell lleemmeenntt  llee  ppeeuu  ddee  ddoonnnnééeess  

ppeerrttiinneenntteess  qquuee  ppeeuutt  lluuii   pprréévvaallooii rr  cceettttee  ppeettii ttee  ccooll lleeccttee  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss..  

  

TTrraaii tteemmeenntt  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  aannaallyyssee  ccoolllleeccttiivvee    ΧΧ    
  aarrcchhiivvaaggee      ΧΧ    
  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess      ΧΧ  
  oouuttiillss  ddee  ggeessttiioonn  éélleeccttrroonniiqquueess    ΧΧ  
  oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess   ΧΧ    
  MMéétthhooddeess  eett  oouuttiillss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt    ΧΧ  
TToottaall               33  33  

MMooyyeennnnee              00,,55  00,,55  

PPoouurrcceennttaaggee              5500,,0000%%  5500,,0000%%  

  

PPoouurr  sseess  pprraattiiqquueess  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  oonn  nnee  ppoouuvvaaii tt  ppaass    aatttteennddrree  

mmeeii ll lleeuurr  qquuee  sseess  aaccttiioonnss  mmiinneeuurreess  dd''aannaallyyssee  ccooll lleeccttiivvee,,  dd''oorrggaanniissaattiioonn  eett  dd''aarrcchhiivvaaggee  ddee  

ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  llaaccuunneess  rréévvééllééeess  ddaannss  lleess  pprrooccéédduurreess  ddee  ccooll lleeccttee..  AAvveecc  

ll ''aabbsseennccee  dd''oouuttii llss  eett  ddee  mméétthhooddeess  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ((ggrrii ll llee  ddee  ttrraaii tteemmeenntt,,  ff iicchheess,,  ssyynntthhèèssee......))  aaiinnssii   

qquuee  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  dd''éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess,,  ll ''eennttrreepprriissee  ss''eexxppoossee  ddaannggeerreeuusseemmeenntt  aauuxx  

iinnffoorrmmaattiioonnss  mmaallvveeii ll llaanntteess  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt..  

  

DDii ff ffuussiioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   NNééggaatt ii ff   

  rreemmoonnttééee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn    ΧΧ    
  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn   ΧΧ    
  MMeessssaaggeerriiee      ΧΧ    
  ddiiffffuussiioonn  cciibbllééee    ΧΧ    
  IInnttrraanneett        ΧΧ  
  EEllaabboorraattiioonn  ddee  pprroodduuiitt  dd''iinnffoorrmmaattiioonn    ΧΧ  
TToottaall               44  22  

MMooyyeennnnee              00,,666666666666666677  00,,333333333333333333  

PPoouurrcceennttaaggee              6666,,6677%%  3333,,3333%%  

  

MMaallggrréé  uunn  ddéébbuutt  ddee  ccyyccllee  mmaauuvvaaiiss  ((ccooll lleeccttee,,  ttrraaii tteemmeenntt)),,  ll ''eennttrreepprriissee  EE  sseemmbbllee  ssee  rraacchheetteerr  

llééggèèrreemmeenntt  ddaannss  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeell llee--ccii   eesstt  ppaarrffaaii tteemmeenntt  

rreemmoonnttééee  dduu  ppeerrssoonnnneell   aauuxx  ddii rriiggeeaannttss  ppaarr  ddiivveerrss  mmooyyeennss  ((oorraalleemmeenntt,,  mmiinnii --rreeuunniioonnss,,  

mmeessssaaggeerriieess)),,  ccee  qquuii   ccoonnttrriibbuuee  àà  uunnee  bboonnnnee  ccii rrccuullaattiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  AA  cceellaa  ss''aajjoouuttee  uunnee  

ddii ff ffuussiioonn  cciibbllééee  ddee  cceerrttaaiinneess  iinnffoorrmmaattiioonnss  vveerrss  lleess  ccooll llaabboorraatteeuurrss..  CCeeppeennddaanntt  ll ''aabbsseennccee  ddee  

pprroodduuii ttss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  tteellss  qquuee  lleess  nnootteess  dd''ééttoonnnneemmeenntt,,  mméérrii ttee  dd''êêttrree  ssiiggnnaallééee..  MMaaiiss  cceellaa  nnee  
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ssuurrpprreenndd  ppaass  dduu  mmoommeenntt  ooùù  ttyyppee  dd''oouuttii llss  ddee  ddii ff ffuussiioonn  eesstt  ssuurrttoouutt  uuttii ll iisséé  aapprrèèss  llaa  vviissii ttee  dd''uunn  

ssaalloonn  oouu  dd''uunnee  ffooii rree,,  ssoouurrcceess  qquu''iiggnnoorree  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  ll ''eennttrreepprriissee..  

  

PPrrootteecctt iioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaatt iioonn      PPoossii tt ii ff   nnééggaatt ii ff   

  DDééppôôtt  ddee  bbrreevveettss  eett  mmaarrqquueess  ΧΧ    
  ssééccuurriittéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee    ΧΧ    
  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  aacctteess  ddee  ccoonnttrreeffaaççoonn    ΧΧ  
  TTeesstt  dd''aamméélliioorraattiioonn    ΧΧ    
  vveerrrroouuiillllaaggee  ddeess  bbaasseess  ddoonnnnééeess  ΧΧ    

TToottaall               44  11  

MMooyyeennnnee              00,,88  00,,22  

PPoouurrcceennttaaggee              8800,,0000%%  2200,,0000%%  

  

CCoommmmee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  ééttuuddiiééeess,,  oonn  ppeeuutt  ss''aatttteennddrree  ddeess  llaaccuunneess  ppaarrttoouutt  mmaaiiss  ppaass  

ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  LLeess  TTPPEE  ssoonntt  ttrrèèss  pprrootteeccttrriicceess  ddee  lleeuurr  ppaattrriimmooiinnee  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell ..  LL''eennttrreepprriissee  EE  nnee  ffeerraa  ppaass  ll ''eexxcceeppttiioonn..  EEll llee  nnee  llaaiissssee  aappppaarraaîîttrree  aauuccuunnee  ffaaii ll llee,,  

dduu  ddééppôôtt  ddee  bbrreevveett  jjuussqquu''aauu  vveerrrroouuii ll llaaggee  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  llaa  ssééccuurrii ttéé  ddee  

ssoonn  ssyyssttèèmmee  iinnffoorrmmaattiiqquuee..  UUnnee  aammééll iioorraattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddee  llaa  ppooll ii ttiiqquuee  ssééccuurrii ttaaii rree  rreessttee  uunnee  

pprrééooccccuuppaattiioonn  pprriinncciippaallee  ccoommmmee  eenn  aatttteessttee  lleess  tteessttss  ssaannss  cceessssee  rreennoouuvveellééss  ssuurr  lleess  ffaaii ll lleess  dduu  

ssyyssttèèmmee..  CCeeppeennddaanntt  cceettttee  ppooll ii ttiiqquuee  ddeevvrraaii tt  êêttrree  ééllaarrggiiee  àà  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddeess  aacctteess  ddee  

ccoonnttrreeffaaççoonn..  
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AADDEEQQUUAATTII OONN  BBEESSOOII NNSS  II NNFFOORRMMAATTII OONNNNEELLSS  EETT  AACCTTII OONNSS  II EE  

BBEESSOOII NNSS  EENN  DDEEMM AARRCCHHEE  II EE  AACCTTII OONNSS  PPRREECCOONNII SSEEEESS  AAPPPPRREECCII AATTII OONNSS  

  
  
  
  
  
11..  IIddeennttii ff iieerr  eett  ssuuiivvrree  lleess  ccoonnccuurrrreennttss  
ddaannss  lleess  BBoouucchheess--dduu--RRhhôônnee  
  

VVeeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  
11..  PPrrooccééddééss  ::  CCrrééaattiioonn  dd’’ uunnee  bbaassee  

ddee  ddoonnnnééeess  ccoonnccuurrrreennttss  
22..  OOuuttii llss  ::    
--  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  ((GGooooggllee,,  

EExxccii ttee  FFrraannccee,,  VViivviissiimmoo  
--  PPaaggeess  jjaauunneess    
--  llooggiicciieell   ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  ::  CC44UU  
--  WWeebbttrreennddss  ((ssttaattiissttiiqquueess  ddee  

ffrrééqquueennttaattiioonn  ddee  ppaaggeess  wweebb  

  
--  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  

ccoonnccuurrrreennttss  
ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssee  
ddéémmaarrqquueerr  ddeess  ooffffrreess  
ccoonnccuurrrreenntteess..  

--  OOffffrreess  ddee  sseerrvviicceess  
ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ddee  
ll ’’ eennttrreepprriissee  

  
  
  
22..  IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  ffaabbrriiccaannttss  ddee  
bboorrnneess  iinntteerraaccttiivveess  eenn  FFrraannccee  ppoouurr  lleess  
bbeessooiinnss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  

VVeeii ll llee  ccoommmmeerrcciiaallee  
11..  PPrrooccééddééss  ::  CCooll lleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess  

ssuurr  cceess  ttyyppeess  dd’’ eennttrreepprriisseess  eenn  
FFrraannccee  

22..  OOuuttii llss  ::    
--  MMootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  
--  CC44UU  

--  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  
dd’’ iinntteerrvveennaannttss  ssuurr  lleess  
bboorrnneess  iinntteerraaccttiivveess  

--  IIddeennttii ff iiccaattiioonn  ddeess  
ppaarrtteennaaiirreess  ppootteennttiieellss  

AAUUTTRREESS  AAPPPPRREECCIIAATTIIOONNSS  
--  SSeennssiibbii ll iissaattiioonn  ssuurr  llaa  ddiivveerrssii ttéé  ddeess  ssoouurrcceess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  ((ccoonnnnaaiissssaanncceess  dd’’ aauuttrreess  ssoouurrcceess))  
--  FFoorrmmaall iissaattiioonn  dduu  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ((ccrrééaattiioonn  ddee  ff iicchheess  ddee  ssyynntthhèèssee))  

  

  

LL’’ aannaallyyssee  ddee  ll ’’ ééttuuddee  ddiiaaggnnoossttiicc  aa  mmoonnttrréé  qquuee  ll ’’ eennttrreepprriissee  EE  nn’’ aa  ppaass  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmaattuurrii ttéé  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess..  LLaa  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  cceerrttaaiinneess  ssoouurrcceess  eett  llaa  nnoonn--

ssttrruuccttuurraattiioonn  ddeess  pprrooccééddééss  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ccoonnttrraasstteenntt  aavveecc  uunnee  ddii ff ffuussiioonn  eett  uunnee  pprrootteeccttiioonn  

ssaattiissffaaiissaannttee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  AA  ccee  nniivveeaauu  ii ll   eesstt  qquueessttiioonn  ddee  ss’’ iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  ll ’’ iinnttéérrêêtt  dd’’ uunnee  

bboonnnnee  ddii ff ffuussiioonn  ssii   ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ccooll lleeccttééee  eesstt  llooiinn  dd’’ êêttrree  ppeerrttiinneennttee..  CCeeppeennddaanntt  ll ’’ aattoouutt  mmaajjeeuurr  

qquu’’ oonn  ppeeuutt  lluuii   ccoonnccééddeerr  eesstt  ssaa  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt,,  ddee  ssoonn  mmaarrcchhéé..  

CCeeccii   eesstt  dd’’ aauuttaanntt  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  qquu’’ eell llee  rreepprréésseennttee  llee  ddéébbuutt  ddee  ttoouutt  pprroojjeett  ddee  vveeii ll llee  eett  

dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  AAiinnssii   lleess  ddii ff fféérreenntteess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  eett  

ccoommmmeerrcciiaallee  pprrééccoonniissééeess  ppaarr  llee  CClluubb  IIEE  oonntt  ttrrèèss  vvii ttee  ttrroouuvvéé  uunn  éécchhooss  ffaavvoorraabbllee  aauupprrèèss  ddeess  

ggéérraannttss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  EEnn  pplluuss  dd’’ aappppoorrtteerr  ddeess  rrééppoonnsseess  jjuuggééeess  ttrrèèss  ppeerrttiinneenntteess  àà  ddeess  bbeessooiinnss  

ttrrèèss  ssppééccii ff iiqquueess,,  eell lleess  oonntt  eeuu  llee  mméérrii ttee  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  ccooll lleeccttee  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  AAvveecc  ddeess  oouuttii llss  ssiimmpplleess,,  ll iibbrreess  ddaannss  lleeuurr  

mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee,,  ll ’’ eennttrreepprriissee  EE  aa  rrééuussssii ,,  ttaanntt  bbiieenn  qquuee  mmaall ,,  àà  ggéérreerr  ddee  mmaanniièèrree  ssttrruuccttuurrééee  llee  ccyyccllee  

ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  aaff iinn  dd’’ eenn  ttii rreerr  uunn  pprrooff ii tt  ppoouurr  sseess  aaccttiivvii ttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess..  EEnn  gguuiissee  dd’’ eexxeemmppllee,,  

ccii ttoonnss  lleess  rrééssuull ttaattss  ddee  llaa  rrééaall iissaattiioonn  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ccoonnccuurrrreennttss..  CCeell llee--ccii   lluuii   aa  ppeerrmmiiss  ddee  

ss’’ aaccttiivveerr  eenn  ttoouuttee  ccoonnff iiaannccee  ccaarr  ddéétteennaanntt  bbeeaauuccoouupp  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  sseess  ccoonnccuurrrreennttss..  EEll llee  
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ss’’ eesstt  mmêêmmee  ooff ffeerrttee  llee  lluuxxee  dd’’ eennrriicchhii rr  sseess  sseerrvviicceess  eenn  eenn  pprrooppoossaanntt  dd’’ aauuttrreess  ccaallééss  ssuurr  cceeuuxx  ddeess  

ccoonnccuurrrreennttss..



FFCCSS  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee  eett  dd’’IIEE  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  

©©  DDjjiibbrriill  DDIIAAKKHHAATTEE  ––  MM22RR  SSTTIICC  eett  MMééddiiaattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::  
MMéémmooiirree  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  SSyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

71 

II II ..22..  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  RREESSUULL TTAATTSS  

LLaa  lleeccttuurree  ssyynntthhééttiiqquuee  ddee  cceess  rrééssuull ttaattss  ddee  rreecchheerrcchhee  ddeevvrraaii tt    nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  dd’’ aavvooii rr  uunnee  vviissiioonn  

nnoonn  ppaass  iinnddiivviidduueell llee  mmaaiiss  pplluuttôôtt  gglloobbaallee  eett  rraammaassssééee  ddee  llaa  ssii ttuuaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  cceess  

TTPPEE  eett  PPMMEE..  AApprrèèss  ddeess  ééttuuddeess  iissoollééeess,,  ii ll   ss’’ aaggii tt  ddee  vvooii rr  ccee  qquuee  cceess  eennttrreepprriisseess  oonntt  ccoommmmee  

ccoommppoorrtteemmeennttss,,  pprraattiiqquueess  oouu  bbeessooiinnss  ccoommmmuunnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  eett  eenn  vveeii ll llee..  AAiinnssii   nnoouuss  aall lloonnss  

ttoouurr  àà  ttoouurr  rrééssuummeerr  ll ’’ eexxiissttaanntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt,,  ddee  mmaaîîttrriissee  ddeess  

ssoouurrcceess,,  ddee  ttrraaii tteemmeenntt,,  ddee  ddii ff ffuussiioonn  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..    

EEnn  ddeeuuxxiièèmmee  tteemmppss  nnoouuss  ffeerroonnss  llaa  ssyynntthhèèssee  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  aaff iinn  ddee  vvooii rr  lleess  ddii ff fféérreenntteess  tteennddaanncceess  qquuii   ss’’ yy  ddééggaaggeenntt..  EEnnff iinn  eenn  ttrrooiissiièèmmee  ll iieeuu  

nnoouuss  nnoouuss  eemmppllooiieerroonnss  àà  ppeesseerr  lleess  aapppprréécciiaattiioonnss  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  mmiisseess  eenn  

œœuuvvrree,,  aapppprréécciiaattiioonnss  ddoonntt  sseerroonntt  aassssoorrttiiss  lleess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  qquuii   sseerroonntt  éévvooqquuééeess  

ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  ««PPrrooppoossii ttiioonnss  »»..    

IIII..22..11..  EETTAATT  DDEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNNNEELLLLEESS  DDEESS  PPMMEE  EETT  TTPPEE  

IIII..22..11..11..  LLAA  MMAAIITTRRIISSEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  

MMaallggrréé  llaa  ddiivveerrssii ttéé  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  qquuii   ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmiisseess  ssuurr  ppiieedd  ddaannss  lleess  

eennttrreepprriisseess,,  uunnee  cchhoossee  rreessttee  cceerrttaaiinnee  ::  llaa  vveeii ll llee  ccoommmmee  ttoouuttee  aauuttrree  aaccttiivvii ttéé  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

mmaaîîttrriissee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddooii tt  ss’’ aaddoosssseerr  ssuurr  uunnee  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt..  CCeett  

ééttaatt  ddee  ffaaii tt  nn’’ eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  vvaallaabbllee  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  IIll   eesstt  llaa  cclléé  ddee  rrééuussssii ttee  ddee  

ttoouutteess  aaccttiivvii ttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  ééccoonnoommiiqquueess,,  rréégglleemmeennttaaii rreess,,  ccoommmmuunniiccaattiioonnnneell lleess..    

LLeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ddoonntt  ii ll   ss’’ aaggii tt,,  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee  nnee  sseemmbblleenntt  ppaass  iiggnnoorreerr  ccee  pprriinncciippee,,  qquuii ,,  àà  

lleeuurrss  yyeeuuxx,,  eesstt  rréévvééllaatteeuurr  ddee  llaa  vviiaabbii ll ii ttéé  oouu  nnoonn  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  EEvvoolluuaanntt  ddaannss  ddeess  

eennvvii rroonnnneemmeennttss  ppaarrffooiiss  ttrrèèss  ddii ff fféérreennttss,,  cchhaaccuunnee  dd’’ eennttrree  eell lleess,,  jjoouuii tt  dd’’ uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  

ssaattiissffaaiissaannttee  dduu  mmaarrcchhéé  aavveecc  6666%%  ccoommmmee  ttaauuxx  ddee  mmaaîîttrriissee  llee  pplluuss  ffaaiibbllee..  LLee  ssuuiivvii   ddee  llaa  

ccll iieennttèèllee,,  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé,,  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ssttrruuccttuurrééee  ddee  llaa  

ccoonnccuurrrreennccee,,  lleess  aaccttiioonnss  ddee  lloobbbbyyiinngg  oouu  eennccoorree  ll ’’ eennccoouurraaggeemmeenntt  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt,,  ccoonnssttii ttuueenntt,,  

eennttrreess  aauuttrreess,,  lleess  pprriinncciippaauuxx  ppooiinnttss  ssuurr  lleessqquueellss  ssee  bbaasseenntt  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ddaannss  lleeuurr  tteennttaattiivvee    

dd’’ aapppprrééhheennssiioonn  ddee  lleeuurr  eennvvii rroonnnneemmeenntt..  

IIII..22..11..22..  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDEESS  SSOOUURRCCEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNNNEELLLLEESS  

CCoommppaarrééee  àà  lleeuurr  mmaattuurrii ttéé  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  mmaarrcchhéé  ooùù  eell lleess  éévvoolluueenntt,,  

ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  rreeccèèllee  bbeeaauuccoouupp  dd’’ iinnssuuffff iissaanncceess  ddaannss  cceerrttaaiinneess  

eennttrreepprriisseess..  CCeess  ddeerrnniièèrreess  oonntt  uunnee  vviissiioonn  uunn  ppeeuu  rreessttrreeiinnttee  ddeess  ssoouurrcceess..  PPoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  dd’’ eennttrree  

eell lleess,,  cceell lleess--ccii   ssee  rrééssuummeenntt    àà  llaa  pprreessssee,,  aauuxx  mmééddiiaass,,  àà  IInntteerrnneett  eettcc..  DD’’ aauuttrree  pplluuss  aavveerrttiieess  
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ccoonnssuull tteenntt  ddee  tteemmppss  àà  tteemmppss  lleess  oorrggaanniissmmeess,,  uunniivveerrssii ttééss  oouu  llaabboorraattooii rreess..  CCeettttee  ffaaiibbllee  

ddiivveerrssii ff iiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess,,  aassssoocciiééee  àà  llaa  nnoonn  ssttrruuccttuurraattiioonn  ddeess  ddéémmaarrcchheess,,  eexxppll iiqquuee  

ggéénnéérraalleemmeenntt  ll ’’ iimmppeerrttiinneennccee  ddeess  ddoonnnnééeess  qquuee  ccoonnnnaaiisssseenntt  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess..  LLeess  ssoouurrcceess  

iinnffoorrmmeell lleess,,  ddee  lleeuurr  ccoottéé,,  ssoouuffffrreenntt  dd’’ uunnee  mmééccoonnnnaaiissssaannccee..  PPoouurrttaanntt  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  qquu’’ eell lleess  

rreeccèèlleenntt  eesstt  dd’’ uunnee  iimmppoorrttaannccee  ccaappii ttaallee  ssuurrttoouutt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ttrrèèss  éévvoolluuttii ff   ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  

ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ooùù  ss’’ aaccttiivveenntt  cceess  PPMMEE  eett  TTPPEE..  LLeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  aauussssii ,,  mmaallggrréé  lleeuurr  

éénnoorrmmee  ppootteennttiiaall ii ttéé  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssoonntt  ssoouuss  eexxppllooii ttééeess..  LLaa  rraaiissoonn  ddee  cceettttee  ssii ttuuaattiioonn  

ppeeuutt  êêttrree  ll ’’ iiggnnoorraannccee  ddee  lleeuurr  eexxiisstteennccee  oouu  llee  mmaannqquuee  ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  lleeuurr  

iimmppoorrttaannccee..  

IIII..22..11..33..  LLEESS  OOUUTTIILLSS  EETT  MMEETTHHOODDEESS  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN    

LLee  bbii llaann  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ddaannss  lleess  mméétthhooddeess  eett  oouuttii llss  uuttii ll iissééss  ppaarr  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ddaannss  

llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ttrrèèss  mmii ttiiggéé..  LL’’ aannaallyyssee  ccooll lleeccttiivvee  eesstt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  uuttii ll iissééee  

ppoouurr  jjuuggeerr  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  AA  ll ’’ aaiiddee  ddee  mmiinnii   rrééuunniioonnss,,  lleess  eemmppllooyyééss  ddee  

ll ’’ eennttrreepprriissee  ppeeuuvveenntt  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccooll lleeccttééee..  GGéénnéérraalleemmeenntt  ttoouutt  ssee  ffaaii tt  ddee  

mmaanniièèrree  iinnffoorrmmeell llee,,  nnoonn  ssttrruuccttuurrééee  ccaarr,,  ii ll   nn’’ eexxiissttee  ppoouurr,,  llaa  qquuaassii --ttoottaall ii ttéé  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  ddee  

ggrrii ll lleess  dd’’ aannaallyyssee  qquuii   ppeerrmmeettttrroonntt  ddee  ddoonnnneerr  uunnee  vvaalleeuurr  àà  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  II ll   nn’’ yy  aauuccuunn  mmooyyeennss  

oouu  iinnddiiccaatteeuurrss  dd’’ éévvaalluuaattiioonn..  CCee  qquuii   ppeeuutt  ppoorrtteerr,,  aavveecc  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  ddee  vveeii ll llee  

uunn  ggrraanndd  pprrééjjuuddiiccee  àà  ll ’’ eennttrreepprriissee..  

LL’’ uuttii ll iissaattiioonn  dd’’ oouuttii llss  éélleeccttrroonniiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  nn’’ eesstt  ppaass  llee  ffoorrtt  ddeess  eennttrreepprriisseess..  

AA  ppaarrtt  uunnee  ((eennttrreepprriissee  DD))  qquuii   aa  uunnee  lloonngguueeuurr  dd’’ aavvaannccee  ssuurr  lleess  aauuttrreess  ppaarr  rraappppoorrtt  

ll ’’ aauuttoommaattiissaattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  ttoouutt  llee  rreessttee  ssee  ccoonntteennttee  ddee  pprréésseerrvveerr  eett  ddee  

ggéérreerr  lleess  ddoonnnnééeess  ppaarr  lleess  mmooyyeennss  dduu  bboorrdd  ((ccllaasssseeuurrss,,  CCDD  RROOMM))..  CCee  qquuii   ddéénnoottee  dd’’ aaii ll lleeuurrss  eett  

pprraattiiqquueemmeenntt  ddaannss  ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’ uunnee  ssaattiissffaaiissaannttee  ppooll ii ttiiqquuee  dd’’ aarrcchhiivvaaggee..  

  

IIII..22..11..44..  LL’’EEXXIISSTTAANNTT  EENN  MMAATTIIEERREE  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  EETT  DDEE  PPAARRTTAAGGEE  
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

LL’’ uunn  ppooiinntt  ffoorrtt  ddeess  ppeettii tteess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  llee  ccyyccllee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  llaa  ddii ff ffuussiioonn..  

CCeess  mmiiccrroo--eennttrreepprriisseess,,  mmaallggrréé  lleeuurrss  llaaccuunneess  ddaannss  llaa  ccooll lleeccttee  eett  llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

eexxcceell lleenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppaarrttaaggee  eett  ddee  ccii rrccuullaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeettttee  ssii ttuuaattiioonn  ppeeuutt  

ss’’ eexxppll iiqquueerr  aaiisséémmeenntt  ::  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  pprroouueesssseess  dd’’ IInntteerrnneett  eett  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  nnoouuvveell lleess  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  LLeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  aall ll iieenntt  llee  ffoorrmmeell   eett    ll ’’ iinnffoorrmmeell   ppoouurr  rreemmoonntteerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  

llaa  ffaaii rree  ccii rrccuulleerr,,  llaa  ppaarrttaaggeerr..  LLee  bboouucchhee--àà--oorreeii ll llee,,  llaa  mmeessssaaggeerriiee  éélleeccttrroonniiqquuee  ppoouurr  lleess  uunneess,,  llaa  

ddii ff ffuussiioonn  cciibbllééee  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ggrroosssseess  aavveecc  uunn  rréésseeaauu  ddee  ccooll llaabboorraatteeuurrss  eett  ddee  
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ppaarrtteennaaii rreess  ttrrèèss  ddéévveellooppppééss  oouu  eennccoorree  ll ’’ iinnttrraanneett  ppoouurr  lleess  pplluuss  aauuddaacciieeuusseess,,  ccoonnssttii ttuueenntt  

qquueellqquueess  uunnss  ddeess  ddii ff fféérreennttss  oouuttii llss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  iiddeennttii ff iiééss  ddaannss  lleess  

eennttrreepprriisseess..  CCeeppeennddaanntt  ll ’’ ééllaabboorraattiioonn  dd’’ oouuttii llss  ffoorrmmaall iissééss  ccoommmmee  lleess  nnootteess  iinntteerrnneess  oouu  lleess  

pprroodduuii ttss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ((ddoossssiieerrss,,  rraappppoorrttss  eettcc..))  ppoouurr  llaa  rreemmoonnttééee  sseerraaii tt  aauussssii   dd’’ uunnee  ggrraannddee  

iimmppoorrttaannccee  ppoouurr  llee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ddaannss  llaa  vveeii ll llee..  

IIII..22..11..55..  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONNNNEELL    

LLeess  iinnssuuffff iissaanncceess  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE,,  ii ll   ffaauutt  lleess  cchheerrcchheerr  aaii ll lleeuurrss  qquuee  ddaannss  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  

ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  VVeerrrroouuii ll llaaggee  iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  sseerrvviiccee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  àà  ll ’’ iinntteerrnnee,,  tteesstt  

dd’’ aammééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  ppooll ii ttiiqquuee  ssééccuurrii ttaaii rree  eettcc..  ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  pprraattiiqquueess  aauuxxqquueell lleess  cceess  

eennttrreepprriisseess  ss’’ aaddoonnnneenntt  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  lleeuurrss  ddoonnnnééeess..  CCeettttee  ssii ttuuaattiioonn  ccoonnssttii ttuuee,,  cceerrtteess,,  uunn  

aaccqquuiiss  ddee  ttaaii ll llee  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  vveerrss  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree,,  tteell llee  qquu’’ oonn  aa  

ll ’’ hhaabbii ttuuddee  ddee  llaa  ddééff iinnii rr,,  rreennffeerrmmee  lleess  aaccttiioonnss  ddee  pprrootteeccttiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  iimmmmaattéérriieell llee  ddee  

ll ’’ eennttrreepprriissee..  MMaaiiss  ffaauutt--ii ll   eennccoorree  nnoouuss  iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  lleess  ll iimmiitteess  ddee  llaa  ssééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee..  

NN’’ eesstt--ii ll   ppaass  uunn  ppeeuu  rreessttrriiccttii ff   ddee  ppeennsseerr  sseeuulleemmeenntt  àà  llaa  ssééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee  qquuaanndd  ii ll   ss’’ aaggii tt  ddee  

pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  LLee  ddaannggeerr  ppeeuutt  aauuttaanntt  vveennii rr  dd’’ uunnee  ddééffaaii ll llaannccee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  qquuee  

dd’’ uunnee  nnééggll iiggeennccee  hhuummaaiinnee..  CCee  ppaarraammèèttrree  dd’’ uunnee  aauuttrree  iimmppoorrttaannccee  nnee  sseemmbbllee  ppaass  pprriiss  eenn  

ccoommppttee  ddaannss  lleess  ppooll ii ttiiqquueess  ssééccuurrii ttaaii rreess..  UUnnee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ssuurr  ccee  

pphhéénnoommèènnee  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaii tt  nnéécceessssaaii rree  aaff iinn  qquuee  lleeuurr  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

ddoonntt  eell lleess  ssoonntt  aauussssii   ff iièèrreess  ppuuiissssee  ss’’ aapppprroocchheerr  ddee  ll ’’ iinnffaaii ll ll iibbii ll ii ttéé  àà  llaaqquueell llee  eell llee  aassppii rree..  

IIII..22..22..  BBEESSOOIINNSS  EETT  TTEENNDDAANNCCEESS  DDEESS  DDEEMMAARRCCHHEESS  ««  VVEEIILLLLEE  »»  DDAANNSS  LLEESS  PPMMEE  EETT  

TTPPEE  EETTUUDDIIEEEESS  

AAvvaanntt  ddee  ssee  llaanncceerr  ddaannss  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  ddeess  tteennddaanncceess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  ddaannss  lleess  PPMMEE,,  ii ll   

nnoouuss  aa  sseemmbblléé,,  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  nnéécceessssaaii rree  ddee  rraappppeelleerr  lleess  ttyyppeess  dd’’ eennttrreepprriisseess  ddoonntt  ii ll   

ss’’ aaggii tt  iiccii ..  NNoouuss  nnee  vvoouulloonnss  ppaass  êêttrree  rreessppoonnssaabblleess  dd’’ uunnee  eerrrreeuurr  qquuii   vvoouuddrraaii tt  pprreennddrree  lleess  

rrééssuull ttaattss  ddee  cceettttee  ééttuuddee  ccoommmmee  vvaallaabblleess  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  eett  qquueell llee  qquuee  ppuuiissssee  êêttrree  

lleeuurr  ddoommaaiinnee  dd’’ aaccttiivvii ttéé..  LLeess  aaff ff ii rrmmaattiioonnss  qquuii   vvoonntt  ssuuiivvrree  ddééccoouulleenntt  dd’’ uunnee  ééttuuddee  qquuii   aa  ééttéé  ffaaii ttee  

eexxcclluussiivveemmeenntt  ssuurr  ddeess  eennttrreepprriisseess  qquuii   ss’’ aaccttiivveenntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  EEll lleess  ssoonntt  ttoouutteess  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  pprreessttaattiioonnss  ddee  

sseerrvviicceess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  oouu  mmuull ttiimmééddiiaa..  NNoouuss  vvoouuss  iinnvvii ttoonnss  àà  rreell ii rree  lleess  pprréésseennttaattiioonnss  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ppoouurr  pplluuss  ddee  ddééttaaii llss..  

CCoonncceerrnnaanntt  ddoonncc  lleess  tteennddaanncceess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  ttrrooiiss  

ggrraannddeess  ddéémmaarrcchheess  ssee  ddééggaaggeenntt  ssuurr  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ::  

��  UUnnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  
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��  UUnnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  

��  UUnnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  ccoommmmeerrcciiaallee..  

  

AA  cceell lleess  llàà  ss’’ aajjoouuttee  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ttrrèèss  ssppééccii ff iiqquuee  qquuii   eesstt  llaa  vveeii ll llee  ffoorruummss  ddee  

ddiissccuussssiioonnss..  IIll   nnoouuss  aa  sseemmbblléé  iinniinnttéérreessssaanntt  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  iinnttééggrraallee,,  àà  ll ’’ iinnssttaarr  ddeess  pprreemmiièèrreess  ccii ttééeess  ppaarrccee  qquu’’ eell llee  eesstt  ccaallééee  ssuurr  uunnee  sseeuullee  eett  

uunniiqquuee  ssoouurrccee  ::  lleess  ffoorruummss..  AAuussssii   lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquu’’ eell llee  ppeeuutt  rrééccooll tteerr  ppeeuuvveenntt--eell llee  êêttrree  ddee  

ll ’’ oorrddrree  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,  dduu  ccoommmmeerrcciiaall   eettcc..    

NNoouuss  aall lloonnss  cceeppeennddaanntt  eessssaayyeerr  ddee  vvooii rr  ccee  qquuee  rreeggoorrggeenntt  cceess  ddii ff fféérreenntteess  ddéémmaarrcchheess  ddee  

vveeii ll llee  aauuxxqquueell lleess  ssee  ddoonnnneenntt  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE..  

IIII..22..22..11..  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  DDEE  VVEEIILLLLEE  CCOONNCCUURRRREENNTTIIEELLLLEE  

LLaa  vveeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE,,  ddaannss  llee  pprriinncciippee,,  nn’’ aa  rriieenn  àà    eennvviieerr  ddee  

cceell lleess  ddeess  ggrraannddss  ggrroouuppeess..  EEll llee  ss’’ iinnssccrrii tt  ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  eett  ddee  ssuuiivvii   

ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddeess  aaggiisssseemmeennttss  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss..  MMaaiiss  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee,,  llaa  ddii ff fféérreennccee  ssee  ffaaii tt  

rraappiiddeemmeenntt  sseennttii rr..  LLaa  vveeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee,,  vveerrssiioonn  PPMMEE  TTPPEE  eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  cceennttrrééee  ssuurr  lleess  

rreessssoouurrcceess  dd’’ IInntteerrnneett  ::  RReecchheerrcchhee  eett  iiddeennttii ff iiccaattiioonn  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss,,  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  lleeuurr  ssii ttee,,  

bbeenncchhmmaarrkkiinngg  ddeess  ooff ff rreess  eettcc..  NNaattuurreell lleemmeenntt  cceettttee  oorriieennttaattiioonn  ppuurreemmeenntt  éélleeccttrroonniiqquuee  ddee  llaa  

vveeii ll llee  aappppaarraaîîtt  aavveecc  lleess  oouuttii llss  uuttii ll iissééss..  IIllss  ssoonntt  iinnttééggrraalleemmeenntt  ccoonnssttii ttuuééss  dd’’ oouuttii llss  ssiimmpplleess  ddee  

rreecchheerrcchhee  eett  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee,,  ddiissppoonniibblleess  ppaarrttoouutt  eett  ffaaccii lleess  àà  uuttii ll iisseerr..  PPoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  lleess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  aannnnuuaaii rreess  ggéénnéérraauuxx  oouu  ssppéécciiaall iissééeess  tteellss  qquuee  

GGooooggllee,,  EExxaalleeaadd,,  vviivviissiimmoo,,  YYaahhoooo  !!……,,  lleess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ((iinnffooggrreeff ffee5566,,  KKoommppaassss5577,,  

ssoocciiééttéé..ccoomm5588))  eett  aauuttrreess  ppaaggeess  jjaauunneess  oouu  bbiieenn  lleess  llooggiicciieellss  ll iibbrreess  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ssii tteess  eenn  

ll ’’ ooccccuurrrreennccee  CC44UU5599  ssoonntt  llaarrggeemmeenntt  pplléébbiissccii ttééss..  CCeeppeennddaanntt  ccee  ssiimmppllee  eett  ttrrèèss  ééccoonnoommiiqquuee  

mméétthhooddee  ddee  ccooll lleeccttee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonnccuurrrreennttiieell lleess  eesstt,,  ddaannss  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess  rreennffoorrccééeess  

ppaarr  ddeess  oouuttii llss  pplluuss  pprrooffeessssiioonnnneellss  nnéécceessssii ttaanntt  uunn  aabboonnnneemmeenntt  aannnnuueell   oouu  mmeennssuueell ..  IIll   ss’’ aaggii tt  ppaarr  

eexxeemmppllee  ddee  CCooppeerrnniicc  TTrraacckkeerr  ppoouurr  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  eett  CCooppeerrnniicc  PPrrooffeessssiioonnaall   ppoouurr  ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé..  

CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  ddaannss  lleess  ccaass  ooùù  eell llee  eesstt  bbiieenn  ssttrruuccttuurrééee  ddéébboouucchhee  ssuurr  

ll ’’ ééllaabboorraattiioonn  ddee  pprroodduuii ttss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  aavveecc  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  eett  ddee  ff iicchheess  

ccoonnccuurrrreennttss..    
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IIII..22..22..22..  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  DDEE  VVEEIILLLLEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEE  

LLaa  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  eesstt  nnéécceessssaaii rreemmeenntt  uunn  oouuttii ll   ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  eett  uunn  mmooyyeenn  ddee  

ssuurrvviiee  ppoouurr  cceess  eennttrreepprriisseess..  CCeell lleess--ccii ,,  ééttaanntt  ttoouutteess  ssppéécciiaall iissééeess  ddaannss  ll ’’ iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  lleess  

tteecchhnnoollooggiieess  nnoouuvveell lleess  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ssoonntt  aasssseezz  bbiieenn  aavveerrttiieess  ddee  

ll ’’ iinnttéérrêêtt  dd’’ uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  ssuuiivvii   ddee  ll ’’ ééttaatt  ddee  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  eett  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttii ff iiqquuee  eett  

tteecchhnniiqquuee  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee  qquuii   ffaasscciinnee  ppaarr  ssoonn  éévvoolluuttiioonn  rraappiiddee..  LLaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  

tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  àà  ll ’’ iinnssttaarr  ddee  cceell llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  rreessttee,,  ppoouurr  ll ’’ iinnssttaanntt,,  ccoonncceennttrrééee  ssuurr  llee  wweebb..  

MMaaiiss  eell llee  rreessttee  pplluuss  pprrooffeessssiioonnnnaall iissééee  eett  ddeemmaannddee  eennccoorree  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  dd’’ iinnvveessttiisssseemmeenntt..  

LL’’ uuttii ll iissaattiioonn  ddeess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  ccoommmmee  oouuttii llss  ddee  ccooll lleeccttee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  tteecchhnnoollooggiiqquuee  

sseemmbbllee  ddéérriissooii rree  aauu  rreeggaarrdd  ddee  ll ’’ aavvaannttaaggee  qquuee  ppuuiissssee  aappppoorrtteerr  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  àà  hhaauuttee  vvaalleeuurr  

aajjoouuttééee  ssuurr  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  DDaannss  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  lleess  bbeessooiinnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  

ppeeuuvveenntt  ssee  rraappppoorrtteerr  àà  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ssuurr  lleess  sseerrvviicceess  pprrooppoossééss  ppaarr  eexxeemmppllee  ((tteecchhnnoollooggiiee  

aannttiissppaamm,,  llee  oouuttssoouurrcciinngg,,  lleess  AASSPP……)),,  lleess  ddii ff fféérreenntteess  aappppll iiccaattiioonnss  ddoonntt  eell lleess  ffoonntt  ll ’’ oobbjjeett  

((ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn)),,  lleess  ddééppôôttss  ddee  bbrreevveettss  eett  ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé  eettcc..  PPoouurr  aaccccééddeerr  àà  cceess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ii ll   eesstt  

nnéécceessssaaii rree  ddee  bbiieenn  ccoonnnnaaîîttrree  llee  ddoommaaiinnee  ddee  rreecchheerrcchhee  ssaannss  qquuooii   ll ’’ iinntteerrrrooggaattiioonn  ddeess  ddiivveerrsseess  

ssoouurrcceess  ssee  rréévvéélleerraa  iimmpprroodduuccttii ff ..  CCeettttee  pprréécciieeuussee  mmaaîîttrriissee  dduu  ddoommaaiinnee  ssee  ddééccll iinneerraa  ffoorrccéémmeenntt  

ppaarr  uunn  bboonn  cchhooiixx  ddeess  mmoottss  ccllééss,,    uunnee  iiddeennttii ff iiccaattiioonn  eett  uunnee  vvaall iiddaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  tteecchhnnoollooggiiqquueess..  LLaa  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  sseemmbbllee  ddoonncc  

pplluuss  sséérriieeuussee  eett  pplluuss  eexxiiggeeaannttee..  LLeess  ssoouurrcceess  ssoonntt,,  eenn  ggéénnéérraall   ddeess  BBaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  

sscciieennttii ff iiqquueess  eett  tteecchhnniiqquueess  ((EEssppaacceenneett6600  ppoouurr  lleess  bbrreevveettss)),,  lleess  ffoorruummss  ddee  ddiissccuussssiioonn  ssuurr  llaa  

tteecchhnnoollooggiiee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  lleess  ssii tteess  ddeess  iinnssttii ttuuttss  ddee  rreecchheerrcchhee..  LLeess  oouuttii llss  uuttii ll iissééss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

ddeess  llooggiicciieellss  ssppéécciiaall iissééss  eenn  vveeii ll llee  ((CCooppeerrnniicc  TTrraacckkeerr  oouu  PPrrooffeessssiioonnnneell ))  oouu  ddeess  ddiissppoossii ttii ffss  

ssiimmpplleess  tteellss  qquuee  lleess  ff lluuxx  RRSSSS..      

IIII..22..22..33..  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  DDEE  VVEEIILLLLEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  

EEll llee  eesstt  dd’’ uunnee  iimmppoorrttaannccee  mmooiinnddrree  ddaannss  cceess  eennttrreepprriisseess  ccoommppaarrééee  àà  llaa  vveeii ll llee  

ccoonnccuurrrreennttiieell llee  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  EEll llee  ssee  ddééccll iinnee  ssoouuvveenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’ ééttuuddeess  ddee  mmaarrcchhéé  oouu  

dd’’ ééttuuddeess  pprroossppeeccttiivveess..    EEll lleess  ddooiivveenntt  lleeuurr  éémmeerrggeennccee  àà  ll ’’ aannaallyyssee  ffaaii ttee  ppaarr  llee  CClluubb  IInntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  ddee  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  ssuurr  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  aaccccoommppaaggnnééeess  eett  qquuii   

ppoorrttee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall   eett  iinntteerrnnaattiioonnaall ,,  llee  nniivveeaauu  ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé,,  llaa  ppaarrtt  ddeess  PPMMEE,,  llaa  

rréégglleemmeennttaattiioonn,,  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ééccoonnoommiiqquueess  eenn  FFrraannccee..  CCeess  ééttuuddeess  pprroossppeeccttiivveess  qquuii   

ccoonnssttii ttuueenntt  llaa  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee  ddee  ll ’’ ééttuuddee  ppoosstt--ddiiaaggnnoossttiicc  rreepprréésseenntteenntt  ll ’’ éélléémmeenntt  ddéécclleenncchheeuurr  ddee  

llaa  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  nnéécceessssii ttéé  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’ oouuttii llss  
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ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  eett  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleeuurr  eennvvii rroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall ..  CCeettttee  vveeii ll llee  eesstt  aaxxééee  ssuurr  

llee  ssuuiivvii   ddee  ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé  ssuurr  ddeess  ssii tteess  pprréésséélleeccttiioonnnnééss  eett  ssuurr  llaa  rreecchheerrcchhee  ppoonnccttuueell llee  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  ppaarrttii rr  ddeess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee..    

  

IIII..22..33..  JJUUGGEEMMEENNTT  DDEESS  DDIIRRIIGGEEAANNTTSS  DDEESS  PPMMEE  EETT  TTPPEE  SSUURR  LLEESS  DDEEMMAARRCCHHEESS  DDEE  

VVEEIILLLLEE  

QQuu’’ ii ll   ss’’ aaggiissssee  ddee  llaa  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  oouu  ccoommmmeerrcciiaallee,,  lleess  ggéérraannttss  

ddee  PPMMEE  ééttuuddiiééeess  oonntt,,  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee,,  aappppoorrttéé  uunn  pprreemmiieerr  jjuuggeemmeenntt  ppoossii ttii ff   àà  llaa  ddéémmaarrcchhee..  

PPaarrttiiss  dd’’ uunnee  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll ’’ aavvaannttaaggee  qquuee  ppeeuutt  pprrooccuurreerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llaa  

ccoommppééttii ttiivvii ttéé  ddee  lleeuurr  eennttrreepprriissee,,  ii llss  oonntt  ssuu  ssee  llaaiisssseerr  ppeerrccééss  ppaarr  lleess  ddéémmaarrcchheess  ddee  

sseennssiibbii ll iissaattiioonn  dduu  CClluubb  IIEE  jjuussqquu’’ àà  aajjuusstteerr  lleeuurrss  ccoommppoorrtteemmeennttss  eett  pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  

ddaannss  lleeuurr  eennttrreepprriissee..  LLeess  pprrééccoonniissaattiioonnss  ddeess  eexxppeerrttss  dduu  CClluubb  IIEE  oonntt  ééttéé  bbiieenn  aaccccuueeii ll ll iieess  eett    

ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  mmiisseess  eenn  aappppll iiccaattiioonn..  SSuurr  nneeuuffss  eennttrreepprriisseess  aauu  ddééppaarrtt,,  cciinnqq  oonntt  pprroodduuii tt,,  aapprrèèss,,  

uunnee  aannnnééee  dd’’ eexxppéérriimmeennttaattiioonn  ddaannss  llaa  vveeii ll llee,,  ddeess  rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieennccee  qquuii   ffoonntt  ééttaatt  ddeess  

pprroouueesssseess  qquu’’ eell lleess  oonntt  ppuu  ttii rreerr  ddee  lleeuurrss  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee..    

SS’’ éélleevvaanntt  aauu--ddeessssuuss  ddee  cceess  jjuuggeemmeennttss  ddee  ddii rriiggeeaannttss  dd’’ eennttrreepprriisseess  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  lleess  

iiggnnoorreerr,,  nnoouuss  eessssaayyeerroonnss,,  ddaannss  lleess  pprrooppoossii ttiioonnss,,  ddee  vvooii rr  lleess  rraaiissoonnss  dduu  ssuuccccèèss  ddee  ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  

ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  cceess  eennttrreepprriisseess..
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IIIIII..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  

II ll   eesstt  ddee  ttoouuttee  éévviiddeennccee  qquuee  llaa  rrééuussssii ttee  ccoonnssttaattééee  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  ddéémmaarrcchheess  ddee  vveeii ll llee  eett  

dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  cceess  PPMMEE  eett  TTPPEE  nnee  mmaannqquuee  ppaass  

dd’’ eexxppll iiccaattiioonnss..  LLeess  rraaiissoonnss  ddee  ccee  ssuuccccèèss  ppeeuuvveenntt  vvaarriieerr  dd’’ uunnee  eennttrreepprriissee  àà  ll ’’ aauuttrree  mmaaiiss  ii ll   eexxiissttee  

uunn  ssooccllee  ccoommmmuunn  ssuurr  lleeqquueell   lleess  ddii ff fféérreenntteess  eexxppéérriieenncceess  ddee  vveeii ll llee  oonntt  ééttéé  bbââttiieess..    

AAnniimméé  ppaarr  uunnee  eennvviiee  dd’’ eexxppll iiccii tteerr  cceess  rraaiissoonnss,,  nnoouuss  tteenntteerroonnss,,  ddaannss  cceettttee  ppaarrttiiee,,  dd’’ iiddeennttii ff iieerr  lleess  

bboonnnneess  pprraattiiqquueess,,  lleess  ccoonnssooll iiddeerr,,  aaff iinn  dd’’ eenn  rreessssoorrttii rr  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  mmeessuurreess  qquu’’ ii ll   ffaauuddrraaii tt  

rreessppeecctteerr  ppoouurr  llee  ppii lloottaaggee  eett  ll ’’ aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  dd’’ IIEE  eenn  ppeettii ttee  eennttrreepprriissee..  EEnn  dd’’ aauuttrreess  

tteerrmmeess  ii ll   ss’’ aaggii tt  dd’’ aappppoorrtteerr  uunn  ddéébbuutt  ddee  rrééppoonnssee  àà  nnoottrree  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ddééppaarrtt,,  àà  ssaavvooii rr  llaa  

ppoossssiibbii ll ii ttéé  dd’’ iiddeennttii ff iieerr  lleess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  eenn  

PPMMEE  eett  TTPPEE..    

II ll   eesstt  ccllaaii rr  qquuee,,  aauu  rreeggaarrdd  ddee  ll ’’ ééttuuddee  ffaaii ttee  ssuurr  lleess  cciinnqq  eennttrreepprriisseess,,  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  

ppeeuutt  êêttrree  bbiieenn  uuttii llee  ddaannss  lleess  ppeettii tteess  eennttrreepprriisseess..  MMaallggrréé  ddeess  hhaannddiiccaappss  ll iiééss  àà  lleeuurrss  mmooyyeennss  

bbuuddggééttaaii rreess,,  àà  lleeuurr  rreessssoouurrcceess  ((hhuummaaiinneess,,  mmaattéérriieell lleess......)),,  eell llee  ppeeuutt  êêttrree  mmeennééee  àà  ssuuccccèèss..  EEnnccoorree  

ffaauutt--ii ll   qquuee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ffaassssee  llaa  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  sseess  mmooyyeennss,,  cc’’ eesstt--àà--ddii rree  nnee  ppaass  ssee  pprreennddrree  ccoommmmee  

uunnee  ggrraannddee  eennttrreepprriissee  eenn  ««  ppeettii tt  »»  qquuii   ccooppiieenntt  ttoouutteess  lleess  mméétthhooddeess  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee  

ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ggrraannddss  ggrroouuppeess..  CCeettttee  tteennttaattiivvee  ddee  mmiinniiaattuurriissaattiioonn  nn’’ aa  ppaass  bbeeaauuccoouupp  ddee  

cchhaanncceess  ddee  mmaarrcchheerr  ddèèss  ll ’’ iinnssttaanntt  qquuee  lleess  rrééaall ii ttééss  ––  llaarrggeeuurr  dduu  mmaarrcchhéé,,  nniivveeaauu  ddee  ccoonnccuurrrreennccee,,  

llééggiissllaattiioonn  --    ppeeuuvveenntt  êêttrree  ttoottaalleemmeenntt  ddii ff fféérreenntteess..  LLaa  pprreessssiioonn  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee,,  mmêêmmee  ssii   oonn  

rreeccoonnnnaaîîtt  qquu’’ eell llee  eesstt  ffoorrttee  ppaarrttoouutt,,  nnee  ddooii tt  bbéénnééff iicciieerr  dduu  mmêêmmee  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  sseelloonn  lleess  

eennttrreepprriisseess..  AAiinnssii ,,  sseelloonn  nnoouuss,,  eett  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  ddii ff fféérreenntteess  eexxppéérriieenncceess  ééttuuddiiééeess,,  ddaannss  lleess  

PPMMEE  eett  TTPPEE,,  lleess  pprraattiiqquueess  qquuii   ssiiééeenntt  llee  mmiieeuuxx  eett  qquuii   ppeeuuvveenntt  ccoonndduuii rree  àà  uunnee  ggeessttiioonn  ssoouuppllee  eett  

ssiimmppllee  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IInntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eenn  ttrrooiiss  tteemmppss  ::  

••  LL’’ aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  vveeii ll llee  oouu  llaa  pphhaassee  aammoonntt  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee..  

••  PPeennddaanntt  llee    pprroojjeett  lluuii --mmêêmmee  oouu  llaa  pphhaassee  ooppéérraattiioonnnneell llee    

••  LL’’ aapprrèèss  pprroojjeett  oouu  llaa  pphhaassee  mmaattuurraattiioonn  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  vveeii ll llee  

  

II II II ..11..  LL ’’ AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT  DDEE  VVEEII LL LL EE  EETT  DD’’ II NNTTEELL LL II GGEENNCCEE  EECCOONNOOMM II QQUUEE    

LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’ uunn  pprroojjeett  ddee  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nnee  ddooii tt  

nnuull lleemmeenntt  oobbééii rr  àà  uunn  eeff ffeett  ddee  mmooddee  mmaaiiss  àà  uunnee  nnéécceessssii ttéé  ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee  dd’’ aammééll iioorreerr  ssaa  

ssttrraattééggiiee,,  ddee  mmaaîîttrriisseerr  ssoonn  mmaarrcchhéé,,  sseess  ccoonnccuurrrreennttss,,  sseess  ccll iieennttss,,  ddee  ttii rreerr  pprrooff ii tt  ddeess  sseess  rreellaattiioonnss  

bbrreeff   ddee  bboooosstteerr  ssaa  ccoommppééttii ttiivvii ttéé..  CCeettttee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa  nnéécceessssii ttéé  dd’’ uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  

mmaaîîttrriissee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddooii tt  ssee  ttrraadduuii rree  ppaarr  ::  
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••  FFCCSS  11  ::   UUnn  eennggaaggeemmeenntt   aauu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu  ddaannss  llaa  ddéémmaarr cchhee  

UUnnee  rrééeell llee  vvoolloonnttéé  ddeess  ddii rriiggeeaannttss  àà  ss’’ iinnvveessttii rr  ddaannss  uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..    DDaannss  lleess  PPMMEE  ccoommmmee  ddaannss  ttoouuttee  aauuttrree  eennttrreepprriissee,,  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  ddooii tt  ss’’ iinnssccrrii rree  ddaannss  llaa  ssttrraattééggiiee  gglloobbaallee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  LLeess  

ddii rriiggeeaannttss  ddooiivveenntt  ddoonnnneerr  ll ’’ iimmppuullssiioonn  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  eenn  iinnddiiqquuaanntt  lleess  oorriieennttaattiioonnss  

ssttrraattééggiiqquueess..  DDiissppoossaanntt  dd’’ uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  aacccceeppttaabbllee  ddee  lleeuurr  ddoommaaiinnee,,  ii llss  ssoonntt  eenn  mmeessuurree  

dd’’ iiddeennttii ff iieerr  lleess  ppooiinnttss  ffoorrttss  eett  lleess  ppooiinnttss  ffaaiibblleess  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  lleess  pprroojjeettss  ffuuttuurrss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  lleess    mmeennaacceess  eenn  ccoouurrss  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  eettcc..  CCeett  eennggaaggeemmeenntt  ddee  ddééppaarrtt  

ccoonnssttii ttuuee  llee  ppooiinntt  dd’’ aannccrraaggee  dduu  pprroojjeett  ppoouurr  éécclloorree  eett  ssee  ddéévveellooppppeerr  ddaannss  ddee  bboonnnneess  

ccoonnddii ttiioonnss..  

  

••  FFCCSS  22..  AAcctt iioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaatt iioonnss  ssuurr   llee  pprr oojj eett   

OOnn  nnee  ppeeuutt  iiggnnoorreerr  llee  ffaaii tt  qquuee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssoouuffffrree  dd’’ uunnee  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  

ddaannss  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess..  PPaarrffooiiss,,  ssii   eell llee  eesstt  bbiieenn  ccoonnnnuuee,,  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  ddee  ssoonn  éécclloossiioonn  

ssoonntt  ddii ff ff iiccii lleemmeenntt  rrééuunniieess  dduu  ffaaii tt  dd’’ uunnee  ccuull ttuurree  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  iinnaaddaappttééee..  

TTrraaddii ttiioonnnneell lleemmeenntt,,  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  ll ’’ eennttrreepprriissee  eesstt  ll ’’ aappaannaaggee  ddee  qquueellqquueess  pprriivvii llééggiiééss  

qquuii   eenn  vvooyyaaiieenntt  uunn  oouuttii ll   ddee  ppoouuvvooii rr  eett  ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  nnoonn  ppaass  ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee  mmaaiiss  

eennttrree  ccooll llèègguueess  ddee  ttrraavvaaii ll ..  EEnn  dd’’ aauuttrreess  tteerrmmeess,,  lleess  nnoottiioonnss  ddee  ppaarrttaaggee  eett  ddee  ccii rrccuullaattiioonn  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  nn’’ ééttaaiieenntt  ppaass  dduu  ttoouutt  bbiieenn  aapppprroopprriiééeess..  LL’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ééttaaii tt  uunn  bbiieenn  pprroopprree  àà  

ll ’’ iinnssttaarr  ddeess  vvooii ttuurreess  oouu  ddeess  mmaaiissoonnss..  AAuujjoouurrdd’’ hhuuii ,,  mmaallggrréé  llee  ffaaii tt  qquuee  llaa  ssii ttuuaattiioonn  aaii tt  

cchhaannggéé,,  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss,,  lleess  hhaabbii ttuuddeess  ddeess  hhoommmmeess  rreesstteenntt  iinnttaacctteess..  TToouutt  pprroojjeett  ddee  

vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii   nnééggll iiggeerraaii tt  ccee  pphhéénnoommèènnee  rriissqquuee  ttrrèèss  

rraappiiddeemmeenntt  ddee  ttoommbbeerr  aauuxx  oouubbll iieetttteess..  IIll   eesstt  nnéécceessssaaii rree  cceeppeennddaanntt  ppoouurr  llaa  ddii rreeccttiioonn  

dd’’ eennggaaggeerr  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  aauupprrèèss  ddee  lleeuurrss  eemmppllooyyééss,,  ccooll llaabboorraatteeuurrss  ……aaff iinn  

ddee  lleeuurr  ssiiggnnii ff iieerr  qquuee  llaa  ssuurrvviiee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee,,  ssaa  ccoommppééttii ttiivvii ttéé,,  ddééppeennddrraa  ddee  lleeuurrss  

ddiissppoossii ttiioonnss  àà  cchhaannggeerr  lleeuurr  ccoommppoorrtteemmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonnnneell ..  LLee  ppaarrttaaggee  ddooii tt  êêttrree  éérriiggéé  eenn  

rrèèggllee  dd’’ oorr,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  ll ’’ œœii ll   ppoorrttéé  ssuurr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddooii tt  cchhaannggeerr..  AAuu  ssoorrttii rr  ddee  cceess  

aaccttiioonnss  ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn,,  lleess  eemmppllooyyééss  ddooiivveenntt  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

ssttaattuutt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddeess  eennjjeeuuxx  ddoonntt  eell llee  eesstt  ppoorrtteeuussee  ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee..  IIllss  ddooiivveenntt  

êêttrree  eenn  mmeessuurree  ddee  ccoommpprreennddrree  qquuee  ddééssoorrmmaaiiss  oonn  éévvooqquuee  lleess  nnoottiioonnss  ddee  ««  ppaattrriimmooiinnee  »»,,  ddee  

««  mméémmooii rree  dd’’ eennttrreepprriissee  »»,,  dd’’   ««  aaccttii ff   iimmmmaattéérriieell   »»  eettcc..  ppoouurr  ppaarrlleerr  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..    

DDaannss  lleess  ccaass  eexxttrrêêmmeess  oouu  lleess  ggeennss  nnee  ssoonntt  ppaass  pprrêêttss  àà  nnee  ppaass  ssee  ppaasssseerr  ddee  lleeuurrss  

mmaauuvvaaiisseess  hhaabbii ttuuddeess  ddee  rréétteennttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  ii ll   nn’’ eesstt  ppaass  eexxcclluu  ddee  rreeccoouurrii rr  àà  ddeess  
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mméétthhooddeess  pplluuss  aattttrraaccttiivveess  eenn  ll ’’ ooccccuurrrreennccee  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ((rreeccoonnnnaaiissssaannccee  

ppuubbll iiqquuee  ddee  ll ’’ aaccttiioonn  ddee  qquueellqquu’’ uunn,,  rreemmeerrcciieemmeennttss……))  oouu  ppoouurr  qquuooii   ppaass  ff iinnaanncciièèrreess..    

LLeess  mmooyyeennss  uuttii ll iissééss  ppoouurr  cceess  aaccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssoonntt  ddiivveerrss  eett  vvaarriiééss  mmaaiiss  lleess  

pplluuss  iinnttéérreessssaannttss  rreesstteenntt  lleess  rrééuunniioonnss  iinntteerrnneess..  

  

••  FFCCSS  33..  DDiiaaggnnoosstt iicc  ddee  ll ’’ eexxiissttaanntt  eenn  mmaatt iièèrr ee  ddee  pprr aatt iiqquueess  iinnffoorr mmaatt iioonnnneell lleess  

CCoonnnnuueess  oouu  nnoonn  ll ’’ eennttrreepprriissee  aa  ttoouujjoouurrss  ddeess  pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess..  EEll lleess  ssee  

ddééccll iinneenntt  ssoouuvveenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’ aaccttiioonnss  ssppoonnttaannééeess  ddee  ccooll lleeccttee  ffoorrmmeell llee  oouu  iinnffoorrmmeell llee  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  aauupprrèèss  ddee  lleeuurrss  ppaarrtteennaaii rreess,,  lleeuurrss  ccll iieennttss,,  ssuurr  IInntteerrnneett  eettcc..  AAvveecc  llee  pprroojjeett  ddee  

vveeii ll llee,,  ll ’’ aavvaannttaaggee  eesstt  qquuee  ttoouutteess  sseess  aaccttiioonnss  iissoollééeess,,  sseerroonntt  mmiieeuuxx  ssttrruuccttuurrééeess  eett  rreennffoorrccééeess..  

OOnn  ssoorrtt  ddééssoorrmmaaiiss  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmeell   ppoouurr  ddeess  aaccttiioonnss  pplluuss  sséérriieeuusseess  ppaarrccee  qquuee  mmiieeuuxx  

ccoooorrddoonnnnééeess  eett  ccoonnssttrruuii tteess  aauuttoouurr  ddeess  pprroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  

ll ’’ eennttrreepprriissee..  LL’’ ééttuuddee  ddee  ll ’’ eexxiissttaanntt  ppeerrmmeett  dd’’ iiddeennttii ff iieerr  lleess  ppooiinnttss  ffoorrttss  eett  lleess  ppooiinnttss  ffaaiibblleess  

ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ppaarr  rraappppoorrtt  ::  

--  AA  llaa  ccooll lleeccttee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ::  qquueell lleess  ssoonntt  lleess  ssoouurrcceess  hhaabbii ttuueell lleemmeenntt  uuttii ll iissééeess,,  lleeuurr  

ppeerrttiinneennccee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  bbeessooiinnss,,  lleeuurr  ddiivveerrssii ttéé  ??  

--  AAuuxx  mméétthhooddeess  eett  oouuttii llss  dd’’ oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ::  EExxiissttee--tt--ii ll   ddeess  oouuttii llss  llooggiicciieellss  

oouu  pprrooccéédduurraauuxx  ddééddiiééss  aauu  ttrraaii tteemmeenntt,,  eett  àà  ll ’’ aarrcchhiivvaaggee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ??  LL’’ eennttrreepprriissee  

ddiissppoossee--tt--eell llee  dd’’ uunn  ssyyssttèèmmee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ??  YY’’ aa--tt--ii ll   uunnee  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  

ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ??  

--  AA  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ::  qquueellss  ssoonntt  lleess  mmééccaanniissmmeess  eexxiissttaannttss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ccii rrccuullaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ??  YY’’   aa--tt--ii ll   uunn  IInnttrraanneett  ??  bbrreeff   rreecceennsseerr  ttoouuss  lleess  oouuttii llss  

iinntteerrnneess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ((nnootteess,,  rrééuunniioonnss,,  bboouucchhee--àà--oorreeii ll llee,,  

mmeessssaaggeerriiee,,  ssyynntthhèèsseess,,  aalleerrtteess,,  eettcc..))  

--  AA  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ::  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  aaccccèèss  iinnffoorrmmaattiiqquueess,,  llaa  

ccoonnff iiddeennttiiaall ii ttéé  ddee  cceerrttaaiinneess  ddoonnnnééeess,,  lleess  mmeessuurreess  ddee  ssééccuurrii ttéé  ddeess  llooccaauuxx,,  lleess  

pprrééddiissppoossii ttiioonnss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriisseess  ppoouurr  ccoonnttrreerr  lleess  aacctteess  dd’’ eessppiioonnnnaaggee  iinndduussttrriieell ..    

--  LLee  rréésseeaauu  rreellaattiioonnnneell   ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  àà  ssaavvooii rr  ssoonn  aappppaarrtteennaannccee  àà  ddeess  CClluubbss,,  sseess  

ppaarrtteennaarriiaattss,,  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneellss..  

  

AA  ll ’’ aaiiddee  dd’’ uunn  qquueessttiioonnnnaaii rree  oouu  dd’’ uunn  eennttrreettiieenn  ttoouutteess  cceess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  sseerroonntt  rreennsseeiiggnnééeess  

ddee  mmaattiièèrree  ddééttaaii ll llééee..  SS’’ ii ll   eesstt  bbiieenn  ffaaii tt,,  ll ’’ ééttuuddee--ddiiaaggnnoossttiicc  ddeevvrraaii tt  ppeerrmmeettttrree  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  

zzoonneess  dd’’ iinntteerrvveennttiioonn  ppoouurr  ll ’’ aammééll iioorraattiioonn  oouu  llee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  cceerrttaaiinneess  pprraattiiqquueess..  CCeell lleess--
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ccii   ccoonnssttii ttuueerroonntt  nnaattuurreell lleemmeenntt  llee  ssooccllee,,  dduuqquueell   ddééppeennddrraa  llee  pprroojjeett  ddee  vveeii ll llee  eett  

dd’’ IInntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..    

  

••  FFCCSS  44..  FFoorr mmaall iissaatt iioonn  pprr éécciissee  eett   ssppééccii ff iiqquuee  ddeess  bbeessooiinnss  eenn  vveeii ll llee  

LLaa  ffoorrmmaall iissaattiioonn    ccllaaii rree  ddeess  bbeessooiinnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeii ll llee  eesstt  uunn  FFaacctteeuurr  CCrrii ttiiqquuee  ddee  

SSuuccccèèss  ppoouurr  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ppaarrccee  qquu’’ eell llee  lleeuurr  eemmppêêcchhee    ddee  ssee  nnooyyeerr  ddaannss  llee  ttrroopp  pplleeiinn  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss..  EEll llee  éévvii ttee  aauussssii   ddee  ssee  llaanncceerr  ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  rreecchheerrcchhee  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddoonntt  ll ’’ iimmppoorrttaannccee  nn’’ eesstt  ppaass  pprriioorrii ttaaii rree  ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee..  PPoouurr  ccee  ffaaii rree  llaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  aaxxeess  pprriioorrii ttaaii rreess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  àà  mmooyyeenn  eett  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  eesstt  

nnéécceessssaaii rree..  EEnn  ggéénnéérraall   llee  BBuussiinneessss  PPllaann  ccoonnssttii ttuuee  uunn  ddooccuummeenntt  ddee  bbaassee  ppoouurr  llee  pprroojjeett..  

AA  cceettttee  ééttaappee  ddee  ffoorrmmaall iissaattiioonn,,  ii ll   eesstt  aauussssii   ccoonnsseeii ll lléé  ddee  nnee  ppaass  ssee  llaanncceerr  ddaannss  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  gglloobbaallee  ddee  vveeii ll llee  ooùù  ll ’’ oonn  vvoouuddrraaii tt  ccooll lleecctteerr  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss..  NNoonn  

sseeuulleemmeenntt  eell llee  eesstt  ff iinnaanncciièèrreemmeenntt  iinnffaaiissaabbllee  ppoouurr  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  mmaaiiss  aauussssii   eett  ssuurrttoouutt  

eell llee  eesstt  ssoouurrccee  ddee  ddiisspprrooppoorrttiioonn  ddaannss  llaa  rrééppaarrttii ttiioonn  dduu  tteemmppss  ccoonnssaaccrréé  àà  cchhaaqquuee  ééttaappee  dduu  

ccyyccllee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  LL’’ eennttrreepprriissee,,  qquuii   vveeuutt,,  ppaarr  eexxeemmppllee  ccooll lleecctteerr  ddee  mmaanniièèrree  

iinnccoonnssiiddéérrééee  nn’’ iimmppoorrttee  qquueell llee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  aa  tteennddaannccee  àà  nnééggll iiggeerr  

lleess  pphhaasseess  lleess  pplluuss  ccrruucciiaalleess  àà  ssaavvooii rr  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  eett  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  sseennss,,  

dd’’ iinntteell ll iiggeennccee,,  eett  llaa  ddii ff ffuussiioonn..    

UUnnee  vveeii ll llee  ddaannss  uunnee  ppeettii ttee  eennttrreepprriissee  ssee  ddooii tt  dd’’ êêttrree  ll iimmii ttééee..  IIll   ffaauutt    jjuussttee  cchheerrcchheerr  ccee  qquuii   

eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ll ’’ aaccttiioonn  àà  rreennsseeiiggnneerr..  TToouuttee  ccooll lleeccttee  ttoouutt  aazziimmuutt  ccoonndduuii tt  àà  uunnee  

aauuttooddeessttrruuccttiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee..  CCaarr  llaa  qquuaannttii ttéé  ddee  ddoonnnnééeess  aaccqquuiisseess  rriissqquuee  ddee  rreesstteerr  ssaannss  ssuuii ttee  

ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquu’’ ii ll   mmaannqquueerraa  dduu  tteemmppss  eett  ddeess  hhoommmmeess  ppoouurr  lleeuurr  ttrraaii tteemmeenntt  eett  lleeuurr  

vvaalloorriissaattiioonn..  LLeess  cciinnqq  PPMMEE  eett  TTPPEE  ééttuuddiiééss  iiccii   eenn  ooff ffrreenntt  ll ’’ eexxeemmppllee  llee  pplluuss  ppaatteenntt..  PPaarrmmii   

eell lleess,,  rraarreess  ssoonntt  cceell lleess  qquuii   oonntt  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  pplluuss  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  vveeii ll llee..  LLee  pplluuss  ssoouuvveenntt  llee  

ccoouuppllee  vveeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee//tteecchhnnoollooggiiqquuee  eesstt  bbiieenn  aaddooppttééee  ppaarrccee  qquu’’ eell lleess  ccoonnssttii ttuueenntt  

lleeuurrss  uurrggeenncceess  dduu  mmoommeenntt..  CCee  qquuii   nnee  vveeuutt  ppaass  ddii rree  qquu’’ eell lleess  nn’’ oonntt  ppaass  dd’’ aauuttrreess  bbeessooiinnss..  EEtt  

llee  ssuuccccèèss  qquu’’ eell lleess  ccoonnnnaaiisssseenntt  ddééppeenndd  bbeeaauuccoouupp  ddee  ccee  cchhooiixx..    

EEnn  ssoommmmee  llaa  PPMMEE  nn’’ aa  ppaass  bbeessooiinn  dd’’ êêttrree  uunnee  eennttrreepprriissee  ssaavvaannttee..  DDoonncc  eell llee  ppeeuutt  ss’’ eenn  

tteennii rr  àà  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  sseess  sseecctteeuurrss  vvii ttaauuxx..  EEll llee  ddooii tt  llaaiisssseerr  llaa  vveeii ll llee  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  

gglloobbaallee  aauuxx  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  qquuii   eenn  oonntt  lleess  mmooyyeennss  eett  lleess  ccoommppéétteenncceess  nnéécceessssaaii rreess..  
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II II II ..22..  LL AA  PPHHAASSEE  OOPPEERRAATTII OONNNNEELL LL EE  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  VVEEII LL LL EE  SSTTRRAATTEEGGII QQUUEE  

TTeemmppss  nnoonn  mmooiinnss  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  ccee  ttrriippttyyqquuee  aavvaanntt--pprroojjeett  ––  pprroojjeett  ––  aapprrèèss  pprroojjeett,,  eell llee  

ccoonnssaaccrree  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  pprraattiiqquuee  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  pprrééccééddeenntteess..  EEll llee  nn’’ eesstt  

ppaass  nnoonn  pplluuss  llaa  pphhaassee  llaa  mmooiinnss  ccrruucciiaallee  ssii   eell llee  nn’’ eesstt  ppaass  dd’’ aaii ll lleeuurrss  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee..  EEll llee  

ddiissppoossee  ddee  cceerrttaaiinneess  ssppééccii ff iiccii ttééss,,  ddoonntt  lleeuurr  rreessppeecctt  ddeevvrraaii tt  ccoonndduuii rree  iinneexxoorraabblleemmeenntt  àà  llaa  

rrééuussssii ttee  dduu  pprroojjeett  ddee  vveeii ll llee..  UUnnee  ssyynntthhèèssee  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  rrééaall ii ttééss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  

ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  eennqquuêêttééeess  eenn  aa  rreessssoorrttii   qquuaattrree  ppaarrmmii   

lleessqquueell lleess  ::  

  

••  FFCCSS  11..  SSoouupplleessssee  ddaannss  ll ’’ oorr ggaanniissaatt iioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  

II ll   eesstt  ppaarrffooiiss  ttrrèèss  ffrrééqquueenntt  ddee  rreepprroocchheerr  aauuxx  ppeettii tteess  eennttrreepprriisseess  lleeuurr  ggooûûtt  ppoouurr  

ll ’’ iinnffoorrmmeell ..  CCeett  ééttaatt  ddee  ffaaii tt,,  eenn  eeff ffeett,,  nnee  ccoonncceerrnnee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  lleess  pprraattiiqquueess  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess..  EEnn  ggéénnéérraall   llee  mmaannaaggeemmeenntt  mmêêmmee  ddee  cceess  eennttrreepprriisseess  ssppéécciiaalleess  eenn  

ssoouuffffrree  bbeeaauuccoouupp..  PPoouurr  cceerrttaaiinneess  aaccttiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  tteellss  qquuee,,  ppaarr  eexxeemmppllee  llaa  ggeessttiioonn  

ddee  llaa  ccoommppttaabbii ll ii ttéé,,  cceettttee  ssii ttuuaattiioonn  ppeeuutt  ppoosseerr  dd’’ éénnoorrmmeess  pprroobbllèèmmeess..  MMaaiiss  ppoouurr  

ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  dd’’ uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll ’’ aaddoouucciisssseemmeenntt  ddeess  ffoorrmmaall ii ttééss  ppeeuutt  êêttrree  ggaaggee  

ddee  rrééuussssii ttee..    

LLeess  PPMMEE  eett  TTPPEE,,  dduu  ffaaii tt  ll ’’ iinnssuuffff iissaannccee  ddee  lleeuurr  ppeerrssoonnnneell   nnee  ppeeuuvveenntt  ssee  ppeerrmmeettttrree  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ttrrèèss  bbiieenn  ssttrruuccttuurrééee  aavveecc  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  

ddeess  ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  lleess  ttââcchheess  ddee  ccooll lleeccttee,,  ddee  ttrraaii tteemmeenntt,,  eett  ddee  ddii ff ffuussiioonn,,  eenn  ééllaabboorraanntt  ddeess  

oouuttii llss  pprrooccéédduurraauuxx  ppoouurr  cchhaaqquuee  ttââcchhee,,  eennccoorree  mmooiinnss  eenn  iimmppoossaanntt  ddeess  rrèègglleess  àà  rreessppeecctteerr  ssuurr  

ttoouutt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee..  VVoouullooii rr  ccoonnssttrruuii rree  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeii ll llee  àà  

cceettttee  mmaanniièèrree  sseerraaii tt  mmééccoonnnnaaîîttrree  mmêêmmee  lleess  mméétthhooddeess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  cceess  

eennttrreepprriisseess..  LLaa  ppaarrffaaii ttee  oorrggaanniissaattiioonn  eesstt  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  ssuuccccèèss  ppoouurr  lleess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  

dduu  ffaaii tt  ddee  llaa  qquuaannttii ttéé  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ggéérreerr,,  ddee  llaa  ddiivveerrssii ttéé  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  eett  ddeess  sseerrvviicceess  

eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééss..  LLaa  PPMMEE,,  pplluuss  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  llaa  TTPPEE  eesstt  uunnee  eennttrreepprriissee  qquuee,,  

ssuurr  ccee  ppllaann,,  ttoouutt  ddii ff fféérreenncciiee  ddee  llaa  ggrraannddee  ccoommppaaggnniiee..  EEll llee  eesstt  ccoonnssttii ttuuééee  dd’’ uunn  ppeerrssoonnnneell   

ll iimmii ttéé  qquuii   ggèèrree  ppaarrffooiiss  lleeuurrss  aaff ffaaii rreess  ddee  mmaanniièèrree  ccooll llééggiiaallee..  PPaarr  ccooll llééggiiaall ii ttéé  ss’’ eenntteenndd  llee  ffaaii tt  

qquu’’ ii ll   ssooii tt  ddii ff ff iiccii llee  ppaarrffooiiss  ddee  ttrraacceerr  uunnee  ffrroonnttiièèrree  eennttrree  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  

CChhaaccuunn  ss’’ aaccttiivvee  àà  llaa  ttââcchhee,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll ’’ iimmppoorrttaannccee  eett  ddee  ll ’’ uurrggeennccee  dduu  mmoommeenntt..  LLee  

mmaannaaggeerr  dd’’ uunnee  TTPPEE  eesstt  ppaarr  eexxeemmppllee  àà  llaa  ffooiiss,,  rreessppoonnssaabbllee  ff iinnaanncciieerr,,  aaddmmiinniissttrraatteeuurr……,,  

ccoommmmee  ii ll   ggèèrree  ppaarrffooiiss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  CCeettttee  ff lleexxiibbii ll ii ttéé  ddaannss  ll ’’ aapppprroocchhee  mmaannaaggéérriiaallee  ddeess  

PPMMEE  eesstt  uunn  aattoouutt  ppoouurr  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE..  IIll   nn’’ eesstt  ppaass  bbeessooiinn  ddee  rreeccrruutteerr  uunn  aaggeenntt  

oouu  ddee  nnoommmmeerr  àà  qquuii   ccoonnff iieerr  eexxcclluussiivveemmeenntt  lleess  ffoonnccttiioonnss  vveeii ll llee  eett  iinntteell ll iiggeennccee  ssttrraattééggiiqquuee..  
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CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ddooii tt  êêttrree  ll ’’ aaff ffaaii rree  ddee  ttoouuss..  CChhaaccuunn  ddooii tt  ssee  sseennttii rr  ccoonncceerrnneerr  ddaannss  llaa  ccooll lleeccttee,,  

llee  ttrraaii tteemmeenntt  eett  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ll ’’ iinntteerrnnee..  CCee  qquuii   nn’’ eemmppêêcchhee  ppaass  ddee  ddééssiiggnneerr  

qquueellqquu’’ uunn  ccoommmmee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddee  ttoouutteess  sseess  aaccttiioonnss,,  eenn  pplluuss  ddee  sseess  aaccttiivvii ttééss  hhaabbii ttuueell lleess..  

CCee  qquuii   ppeerrmmeettttrraa  aauuxx  ddii ff fféérreennttss  iinntteerrvveennaannttss  dd’’ aavvooii rr  uunn  iinntteerrllooccuutteeuurr  ff iiaabbllee..    

CCeettttee  mméétthhooddee  dd’’ oorrggaanniissaattiioonn,,  eenn  pplluuss  dd’’ êêttrree  uunnee  ooccccaassiioonn  ddee  rréédduuii rree  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  

lleess  ccooûûttss,,  aa  ccoommmmee  sseeccoonnddee  vveerrttuu  dd’’ iimmppll iiqquueerr  cchhaaccuunn  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee,,  aaiinnssii   cchhaannggeerr  lleess  

hhaabbii ttuuddeess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  ddeess  eemmppllooyyééss..  CCeett  ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddee  lleeuurr  ccuull ttuurree  dd’’ eennttrreepprriissee  

aauu  ppaarrttaaggee  eett  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  llaa  vvooiiee  rrooyyaallee  aauussssii   bbiieenn  ppoouurr  lleess  

ppeettii tteess  eett  mmooyyeennnneess  oorrggaanniissaattiioonnss  qquuee  ppoouurr  lleess  ccoommppaaggnniieess  mmuull ttiinnaattiioonnaalleess  ppoouurr  mmiieeuuxx  

ttii rreerr  pprrooff ii ttss  ddeess  mmaasssseess  iimmppoorrttaanntteess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss..    

  

••  FFCCSS  22..  UUnn  ccyyccllee  ddee  ll ’’ iinnffoorr mmaatt iioonn  ttaaii ll lléé  ssuurr   mmeessuurr ee  

LLee  ccyyccllee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee..  EEll llee  ss’’ éétteenndd  ddee  llaa  

ccooll lleeccttee  àà  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  ssoonn  ttrraaii tteemmeenntt  eett  ssoonn  eexxppllooii ttaattiioonn..  

CC’’ eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  lloouurrddee  eett  ppaarrffooiiss  ttrrèèss  eexxiiggeeaannttee  tteell lleemmeenntt  lleess  ppaarraammèèttrreess  àà  ggéérreerr  ssoonntt  

nnoommbbrreeuuxx..  CCeeppeennddaanntt  uunnee  PPMMEE  ddéébbuuttaannttee  ddaannss  llaa  vveeii ll llee  ppeeuutt  bbeell llee  eett  bbiieenn  eexxcceell lleerr  ddaannss  llee  

mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  ttaaii ll llaanntt  ssuurr  mmeessuurree  llee  ccyyccllee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  qquuii   lluuii   vvaa  llee  

mmiieeuuxx..  

DD''aabboorrdd  ddaannss  llaa  ccooll lleeccttee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll ''iiddééee  rreecchheerrcchhééee  eesstt  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddeess  

ddoonnnnééeess,,  ssoonn  aaddééqquuaattiioonn  aavveecc  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  ll ''eennttrreepprriissee..  CCeettttee  ppeerrttiinneennccee,,  

ccoonnttrraaii rreemmeenntt  aauuxx  aappppaarreenncceess,,  nnee  ssee  jjuuggee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ffooiiss  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

aaccqquuiisseess..  EEll llee  eesstt  pplluuttôôtt  uunn  pprroocceessssuuss  qquuii   ddéébbuuttee  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee  cchhooiixx  ddeess  ssoouurrcceess..  

UUnnee  bboonnnnee  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  ccooll lleeccttee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ttiieenntt  ddoonncc  ssoonn  eeff ff iiccaaccii ttéé,,  ssaa  rrééuussssii ttee  àà  llaa  

bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ssoouurrcceess  eett  àà  llaa  ccaappaaccii ttéé  ddee  jjuuggeerr,,  ddèèss  llee  ddéébbuutt,,  ddee  llaa  vvaalleeuurr  

ppootteennttiieell llee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii   ppoouurrrraaiieenntt  eenn  ddééccoouulleerr  eett  cceeccii   eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurr  iimmppaacctt  

ssuurr  llee  pprroobbllèèmmee  àà  rrééssoouuddrree..  LL''eerrrreeuurr  qquu''ii ll   ffaauuddrraaii tt  àà  ttoouutt  pprriixx  éévvii tteerr  eesstt  ddee  ss''eennffeerrmmeerr  ddaannss  

uunn  ll iissttiinngg  ddee  ssoouurrcceess  ccoonnssttii ttuuéé  eexxcclluussiivveemmeenntt  ppaarr  lleess  mmééddiiaass,,  llaa  pprreessssee,,  iinntteerrnneett..  CCee  ttyyppee  

ddee  ddéémmaarrcchhee,,  ccoommmmee  ll ''oonntt  eexxppéérriimmeennttééee  cceerrttaaiinneess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ccoonndduuii tt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  

vveerrss  uunnee  iimmppeerrttiinneennccee  ttoottaallee..  UUnnee  tteell llee  ddiivveerrssii ff iiccaattiioonn  ttrrèèss  ll iimmii ttééee  ss''eexxppll iiqquuee  ppaarr  uunnee  

iiggnnoorraannccee  ddeess  aauuttrreess  ssoouurrcceess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess..  LL''iiddééaall   ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  ccooll lleeccttee  

dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  uunnee  ffooiiss  lleess  bbeessooiinnss  bbiieenn  eexxppll iiccii ttééss,,  ccoonnssiisstteerraaii tt  àà  rrééaall iisseerr  uunn  ppaannoorraammaa  ddeess  

ssoouurrcceess  ccoonncceerrnnaanntt  cchhaaqquuee  ttyyppee  ddee  bbeessooiinnss..  SS''ii ll   ss''aaggii tt  ppaarr  eexxeemmppllee  dd''uunnee  aaccttiioonn  ddee  vveeii ll llee  

tteecchhnnoollooggiiqquuee::  
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−−  PPoosseerr  eexxppll iiccii tteemmeenntt  ll ''aaccttiioonn::  aaccttiioonn  àà  mmeenneerr,,  oobbjjeeccttii ffss,,  uurrggeennccee......  

−−  CChhooiissii rr  lleess  ssoouurrcceess  ppootteennttiieell lleess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ppaarrmmii   lleessqquueell lleess  lleess  ffoorrmmeell lleess  ((PPrreessssee,,  

mmééddiiaa,,  IInntteerrnneett,,  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess,,  oorrggaanniissmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee......))  eett  lleess  iinnffoorrmmeell lleess  

((CClluubbss,,  rréésseeaauu  dd''eennttrreepprriisseess,,  ssaalloonnss,,  ccoonnfféérreenncceess,,  ccll iieennttss,,  ffoouurrnniisssseeuurrss,,  pprreessttaattaaii rreess......))..  

  

CCeeppeennddaanntt,,  ddiivveerrssii ttéé  nnee  vveeuutt  nnuull lleemmeenntt  ddii rree  eexxppllooii ttaattiioonn  iinnttééggrraallee  ddeess  ssoouurrcceess..  II ll   ffaauutt  uunn  

ttrrii   ppoouurr  éévvaalluueerr  lleeuurr  ppeerrttiinneennccee  aavvaanntt  ddee  ssoonnggeerr  àà  llaa  ccooll lleeccttee..  IIll   eesstt  ccoonnsseeii ll lleerr  ddee  nnee  jjaammaaiiss  

nnééggll iiggeerr  lleess  ssoouurrcceess  iinnffoorrmmeell lleess  qquuii   pprrooccuurreenntt,,  sseelloonn  cceerrttaaiinneess  ééttuuddeess,,  uunnee  ggrraannddee  

ssaattiissffaaccttiioonn  aauuxx  eennttrreepprriisseess..  UUnnee  eennqquuêêttee6611  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  IInnffoorrmmaattiioonn  eett  IInntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  eett  dd''IInndduussttrriiee  ddee  llaa  MMoosseell llee    rrééaall iissééee  eenn  aavvrrii ll   

22000044  aauupprrèèss  dd''uunnee  cceennttaaiinnee  PPMMEE  aa  ddéémmoonnttrréé  qquuee  lleess  ppaarrtteennaaii rreess,,  ffoouurrnniisssseeuurrss,,  

ddiissttrriibbuutteeuurrss,,  àà  ccoottéé  ddeess  SSaalloonnss,,  ccoonnfféérreenncceess,,  ccoonnggrrèèss  eett  ccooll llooqquueess,,  rreepprréésseenntteenntt  ddeess  

ssoouurrcceess  pprriinncciippaalleess  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ppoouurr  pprrééss  ddee  7700%%  ddeess  eennttrreepprriisseess..  

EEnn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccooll lleeccttééeess,,  llee  cchhooiixx  dd''oouuttii llss  

éélleeccttrroonniiqquueess  nnee  sseemmbbllee  ppaass  dd''uunnee  pprreemmiièèrree  iimmppoorrttaannccee  ppoouurr  ll ''eennttrreepprriissee..  CCeeuuxx  ccii   ssoonntt  pplluuss  

aaddaappttééss  àà  ll ''eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  mmaasssseess  ccoonnssiiddéérraabblleess  ddee  ddoonnnnééeess;;  ccee  qquuii   nnee  sseemmbbllee  ppaass  êêttrree  llee  

ccaass  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  qquuii   vveeuulleenntt  uunnee  vveeii ll llee  iinntteell ll iiggeennttee..  DDaannss  llee  jjuuggeemmeenntt  ddee  vvaalleeuurr,,  llaa  

ccrrééaattiioonn  ddee  sseennss,,  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  lleess  ccoommppéétteenncceess  hhuummaaiinneess  ssoonntt  eett  

rreesstteerroonntt  lleess  mmooyyeennss  lleess  pplluuss  eeff ff iiccaacceess..  LL''eexxpplloossiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii   eesstt  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  TTeecchhnnoollooggiieess  nnoouuvveell lleess  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  ddee  ddii ff ffuussiioonn  

eett  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  aa  rreenndduu  ppaarrffooiiss  nnéécceessssaaii rree  llee  rreeccoouurrss  àà  cceerrttaaiinnss  

oouuttii llss  éélleeccttrroonniiqquueess  ddaannss  llaa  pphhaassee  ddee  ttrraaii tteemmeenntt..  MMaaiiss  ppoouurr  aauuttaanntt,,  cceess  ddeerrnniieerrss  nnee  

rreemmeetttteenntt  eenn  ccaauussee,,  eennccoorree  mmooiinnss  nnee  ssee  ssuubbssttii ttuueenntt  aauu  ttrraaii tteemmeenntt  hhuummaaiinn..  II llss  rreesstteenntt  pplluuttôôtt  

uunn  oouuttii ll   ddee  ttrraavvaaii ll   ppoouurr  ll ''hhoommmmee  qquuii   lluuii   ffaaccii ll ii ttee  cceerrttaaiinneess  ttââcchheess  ddaannss  lleess  ccaass  ooùù  oonn  aa  

ll ''iimmpprreessssiioonn  ddee  ssee  sseennttii rr  ssuubbmmeerrggéé  eett  ddééppaasssséé  ppaarr  lleess  ff lluuxx  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss..  DDaannss  dd''aauuttrreess,,  

llee  bbeessooiinn  dd''oouuttii llss  dd''aaiiddee  éélleeccttrroonniiqquuee  ppeeuutt  nnee  ppaass  ssee  ffaaii rree  sseennttii rr  ppaarrccee  qquuee  ll ''iimmpprreessssiioonn  ddee  

ssee  nnooyyeerr  ddaannss  lleess  ff lloottss  ddee  ddoonnnnééeess  nn''eesstt  ppaass  eennccoorree  àà  ll ''oorrddrree  dduu  jjoouurr..  CC''eesstt  llee  ccaass  ddaannss  lleess  

PPMMEE  eett  TTPPEE..  EEtt  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn  llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  ffaaii tt  aauuttoouurr  dd''uunnee  ttaabbllee,,  

ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  mmiinnii --rreeuunniioonnss..  CCeettttee  aannaallyyssee  ccooll lleeccttiivvee  eesstt  pplluuss  ssoouuppllee  eett  pplluuss  aaddaappttééee  àà  

ll ''aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  ddaannss  ll ''eennttrreepprriissee..  EEll llee  eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ppaarrttiicciippaattiivvee  

eett  ccoonnssttrruuccttiivvee  aauuttoouurr  dd''uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii   sseerraa  eennrriicchhiiee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  

eexxppéérriieenncceess  ddee  ttoouuss  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  ddee  llaa  rrééuunniioonn..  CCeeppeennddaanntt,,  cceess  rrééuunniioonnss,,  nnee  ddeevvrraaiieenntt  

                                                 
6611CCCCII  ddee  llaa  MMoosseell llee..  --  EEnnqquuêêtteess  ssuurr  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  llaa  
MMoosseell llee..  --  MMoosseell llee::  CCCCII//DDeepptt..  IInnffoorrmmaattiioonn  eett  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  aavvrrii ll   22000044..  --  22pp..  
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ccaacchheerr  ll ''uuttii ll ii ttéé  ddee  ll ''ééllaabboorraattiioonn  ddee  ggrrii ll llee  dd''aannaallyyssee  qquuii   ppeerrmmeettttrraa  ddee  ddiissppoosseerr  dd''oouuttii ll   

uunnii ffoorrmmiissééss  ppeerrmmeettttaanntt  àà  cchhaaccuunn  ddee  jjuuggeerr  eett  dd''éévvaalluueerr  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  II ll   eesstt  aauussssii   bbiieenn  vvuu,,  

qquu''aauu  ssoorrttii rr  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn,,  qquu''ii ll   ppuuiissssee  eexxiisstteerr  uunnee  nnoottee  ddee  ssyynntthhèèssee,,  àà  llaa  ffoorrmmee  ddee  

ccoommppttee--rreenndduu  ddee  rrééuunniioonn  ppoouuvvaanntt  rreennsseeiiggnneerr  ssuurr  lleess  rrééssuull ttaattss  ddééff iinnii ttii ffss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  

lleess  aaccttiioonnss  àà  pprrééccoonniisseerr..  CCeettttee  nnoottee  ddee  ssyynntthhèèssee  aauu--ddeellàà  dduu  ffaaii tt  qquu''eell llee  ccoonnssttii ttuuee  uunn  oouuttii ll   

dd''éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee,,  ppaarrttiicciippee  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  mméémmooii rree  ddee  ll ''eennttrreepprriissee  

eenn  mmaattiièèrree  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  

EEnnff iinn  ppoouurr  llaa  ddii ff ffuussiioonn,,  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  pprraattiiqquueess  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ééttuuddiiééss,,  ii ll   nnee  ss''aaggii tt  

ppaass  ddee  rrééiinnvveenntteerr  llaa  rroouuee  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt  dd''aammééll iioorraattiioonn..  EEnn  rraappppeell ,,  nnoottrree  ééttuuddee  ssuurr  lleess  

hhaabbii ttuuddeess  iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  aa  mmoonnttrréé  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  ppêêcchheenntt  pplluuss  ddaannss  llaa  ccooll lleeccttee  eett  llee  

ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  qquuee  ddaannss  lleeuurr  ddii ff ffuussiioonn..  EEll lleess  ffoonntt  uunnee  aallcchhiimmiiee  ppaarrffaaii ttee  eennttrree  

lleess  mmooyyeennss  éélleeccttrroonniiqquueess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  cceeuuxx  ccllaassssiiqquueess..  EEnn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  

ccii rrccuullaattiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ll ''iinntteerrnnee  ddee  ll ''eennttrreepprriissee,,  lleess  mmooyyeennss  uuttii ll iissééss  iimmppoorrtteenntt  ppeeuu,,  llee  

jjuuggeemmeenntt  ddooii tt  ssee  ffaaii rree  sseelloonn  lleess  oobbjjeeccttii ffss..  CCeeppeennddaanntt,,  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  nnoouuss  eemmppêêcchheerr  

ddee  pprrééccoonniisseerr  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  ddii ff ffuussiioonn  ddeess  rrééssuull ttaattss  ddee  vveeii ll llee  qquuee  ll ''oonn  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee  ttrrèèss  

aaddaappttééeess  aauuxx  ssppééccii ff iiccii ttééss  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE..  EEnn  eeff ffeett  sseelloonn  lleess  mmooyyeennss  eett  llaa  ccuull ttuurree  ddee  

ll ''eennttrreepprriissee,,  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ppeeuutt  ssee  ffaaii rree  aavveecc::  

−−  lleess  mmiinnii --rrééuunniioonnss,,  

−−  lleess  nnootteess  iinntteerrnneess,,  

−−  lleess  nnootteess  ddee  ssyynntthhèèssee,,  

−−  llaa  DDii ff ffuussiioonn  sséélleeccttiivvee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ppaarr  llee  mmooyyeenn  dd''aalleerrttee  ppaarr  mmeessssaaggeerriiee  eettcc..::  eell llee  

eesstt  pplluuss  eeff ff iiccaaccee  ppoouurr  lleess  PPMMEE  aauu  ppeerrssoonnnneell   pplluuss  oouu  mmooiinnss  iimmppoorrttaanntt  aavveecc  ddeess  pprroojjeettss  

ddii ff fféérreennttss,,  ddoonncc  ddeess  cceennttrreess  dd''iinnttéérrêêttss  ttoouutt  aauussssii   ddii ff fféérreennttss,,  

−−  llaa  mmeessssaaggeerriiee  éélleeccttrroonniiqquuee,,  

−−  lleess  IInnttrraanneettss,,  

−−  lleess  ffoorruummss  ddee  ddiissccuussssiioonn  iinntteerrnneess  

  

LLaa  pplluuppaarrtt  ddee  cceess  mmooyyeennss  ppeeuuvveenntt  ccoohhaabbii tteerr  eennsseemmbbllee  mmaaiiss  eennccoorree  ffaauutt--ii ll   qquu''uunn  cchhooiixx  

ss''ooppèèrree  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  hhaabbii ttuuddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnnneell lleess  dduu  ppeerrssoonnnneell ..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  ddaannss  

uunnee  TTPPEE  àà  cciinnqq  ppeerrssoonnnneess  àà  qquuooii   ççaa  sseerrtt  uunn  IInnttrraanneett  ssii   lleess  ggeennss  ppeeuuvveenntt  ssee  vvooii rr  dd''uunn  iinnssttaanntt  

àà  ll ''aauuttrree,,  ccoommmmuunniiqquueerr  ssuurr  lleeuurr  pprroojjeett,,  iimmpprroovviisseerr  uunnee  rrééuunniioonn  eettcc..    
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••  FFCCSS  33..  CChhooiixx  dd’’ oouutt ii llss  ssiimmpplleess  eett   ééccoonnoommiiqquueess  

QQuuaanndd  oonn  ppaarrllee  ddee  llaa  vveeii ll llee  eett  ddee  ll ''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  aauuxx  PPMMEE,,  ccee  qquuii   lleeuurr  ffaaii tt  

ffuuii rr  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  cc''eesstt  lleess  mmooyyeennss..  EEll lleess  ppeennsseenntt  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  àà    ll ''aaccqquuiissii ttiioonn  

dd''oouuttii llss  ddee  ccooll lleeccttee  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ddii ff ffuussiioonn  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  PPoouurrttaanntt  

uunnee  vveeii ll llee  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  eesstt  bbeell llee  eett  bbiieenn  ffaaiissaabbllee  ssaannss  ggrrooss  bbuuddggeett..  EEnnccoorree  ffaauutt--ii ll   

qquu''eell llee  ssooii tt  ssuurr  mmeessuurree,,  ccii rrccoonnssccrrii ttee  ccoommmmee  ii ll   eesstt  llee  ccaass  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee  ppoouurr  lleess  PPMMEE  eett  

TTPPEE,,  àà  ddeeuuxx  ddoommaaiinneess::  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  eett  llaa  tteecchhnnoollooggiiee..  AAuussssii   ffaauutt--ii ll   qquuee  lleess  mmaannaaggeerrss  

ddeess  ppeettii tteess  eennttrreepprriisseess  ssaacchheenntt  qquuee  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  aaccttuueell   ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  lleess  

ggrroosssseess  eennttrreepprriisseess  aauuxx  mmooyyeennss  eexxoorrbbii ttaannttss  nnee  ssoonntt  ppaass  lleess  sseeuulleess  sseerrvviieess..  TToouutt  llee  mmoonnddee  yy  

ttrroouuvvee  ssoonn  ccoommppttee..  LLee  pprroobbllèèmmee  rreessttee  àà  ssaavvooii rr  ccoommmmeenntt  eenn  ttii rreerr  pprrooff ii tt  eett  cceellaa  vvaa  rreesstteerr  llee  

ttrraavvaaii ll   ddee  llaa  sseennssiibbii ll iissaattiioonn..    

PPaarr  eexxeemmppllee  ddaannss  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  qquuii   nnoouuss  ccoonncceerrnnee,,  lleess  oouuttii llss  éélleeccttrroonniiqquueess  ssoonntt  

vvaarriiééss  eett  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ssoopphhiissttiiqquuééss..  CCoommmmee  nnoouuss  ll ''aavvoonnss  éévvooqquuéé  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  

ccoonnssaaccrrééee  aauu  ccyyccllee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ii llss  nnee  ssoonntt  ppaass  aauussssii   nnéécceessssaaii rreess  ddaannss  lleess  ppeettii tteess  

oorrggaanniissaattiioonnss..  MMaaiiss  nnoouuss  aavvoonnss  jjuuggéé  uuttii llee  dd''eenn  ppaarrlleerr  aaff iinn  ddee  mmoonntteerr  qquu''ii ll   eexxiissttee  ddeess  

mmooyyeennss  ppoouurr  cceell lleess  qquuii ,,  ccoommppttee--tteennuu  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  éévveennttuueell   ddee  lleeuurr  pprroojjeett  ssee  

ttrroouuvveerroonntt  ddaannss  uunnee  ssii ttuuaattiioonn  dd''aauuttoommaattiisseerr  qquueellqquueess  ppaarrttiieess  ddee  lleeuurr  ccyyccllee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  

LL''aaccqquuiissii ttiioonn  dd''oouuttii llss  ddee  tteexxttmmiinniinngg,,  ddee  ccaarrttooggrraapphhiiee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  oouu  ddee  ggeessttiioonn  

éélleeccttrroonniiqquuee  ddee  ddooccuummeennttss  sseemmbbllee  iinnéévvii ttaabbllee..  CCeeppeennddaanntt  ii ll   eexxiissttee  ddeess  ssoolluuttiioonnss  

ééccoonnoommiiqquueess  ppoouurr  nnee  ppaass  ddii rree  ggrraattuuii tteess  ppoouurr  bbiieenn  aavvaanncceerr  ddaannss  llee  pprroojjeett..  PPaarrmmii   cceeuuxx  oonn  

ppeeuutt  ccii tteerr;;  

−−  lleess  llooggiicciieellss  ggrraattuuii ttss  oouu  ll iibbrreess  ((ooppeenn  ssoouurrccee))  tteellss  CC44UU  ppoouurr  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ssii ttee,,  

PPMMBB  eett  GGrreennssttoonnee  ppoouurr  llaa  GGEEDD;;  

−−  lleess  ssoolluuttiioonnss  ddee  cceerrttaaiinnss  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  ppoouurr  llaa  ttrraaqquuee  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  wweebb  

ssuurr  ddeess  tthhèèmmeess  bbiieenn  cchhooiissiiss  eenn  ll ''ooccccuurrrreennccee  GGoooogglleeaalleerrtt;;  

−−  lleess  ff ii llss  RRSSSS  qquuee  pprrooppoosseenntt  cceerrttaaiinnss  ssii tteess  ppoouurr  ssee  tteennii rr  iinnffoorrmméé  ddeess  éévvoolluuttiioonnss  ddaannss  

cceerrttaaiinnss  ddoommaaiinneess;;  

−−  ll ''aaccccèèss  mmuuttuuaall iisséé  eennttrree  eennttrreepprriisseess  àà  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess;;  

−−  ll ''aabboonnnneemmeenntt  mmeennssuueell   àà  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  eenn  ll iiggnnee  tteellss  qquuee  CCooppeerrnniicc  

TTrraacckkeerr  ((ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ssii ttee))  oouu  CCooppeerrnniicc  aaggeenntt  PPrrooffeessssiioonnnnaall   ((rreecchheerrcchhee  dd''aaccttuuaall ii ttéé))..  
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CCeess  ssoolluuttiioonnss  ssoonntt  ppaarrmmii   dd''aauuttrreess  qquuii   ppeerrmmeetttteenntt  àà  cceess  eennttrreepprriisseess  qquuii   nn''oonntt  ppaass  ssoouuvveenntt  lleess  

mmooyyeennss  nnéécceessssaaii rreess  ppoouurr  ssee  ppaayyeerr  ddeess  llooggiicciieellss  aauussssii   cchheerrss  qquuee  MMaatthhééoo  PPaatteenntt,,  TTééttrraallooggiiee  

eettcc..  ddee  ssee  ffrraayyeerr  uunn  cchheemmiinn  ddaannss  ll ''uunniivveerrss  dduu  mmaannaaggeemmeenntt  éélleeccttrroonniiqquuee  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

••  FFCCSS  44..  UUnnee  ppooll ii tt iiqquuee  pplluuss  rr iiggoouurr eeuussee  ddee  pprr ootteecctt iioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorr mmaatt iioonn  

LLaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  iinnffoorrmmaattiioonnnneell   ddee  ll ''eennttrreepprriissee  eesstt  uunnee  ddeess  ffoonnccttiioonnss  

eesssseennttiieell lleess  ddee  ll ''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  àà  ccoottéé  ddee  cceell lleess  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  eett  dd’’ iinnff lluueennccee..  

EEll llee  nn''eesstt  ppaass,,  cceerrtteess,,  vveennuuee  aavveecc  ll ''éémmeerrggeennccee  ddee  cceettttee  ddiisscciippll iinnee  mmaaiiss  cceettttee  ddeerrnniièèrree  aa  llee  

mméérrii ttee  ddee  rreemmeettttrree  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  ssoonn  iimmppoorrttaannccee  eett  dd''ééllaarrggii rr  ssoonn  cchhaammpp  dd''aaccttiioonn..  EEnn  eeff ffeett,,  

ddeeppuuiiss  ttrrèèss  lloonnggtteemmppss  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  rriimmee  aavveecc  

ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  aaccccèèss  iinnffoorrmmaattiiqquueess..  CCeettttee  vviissiioonn  ll iimmii ttaattiivvee,,  ccoonnttrraaii rreemmeenntt  àà  cceerrttaaiinneess  

aappppaarreenncceess,,  rreessttee  iinnttaaccttee  ddaannss  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess..  CC''eesstt  llee  ccaass  ddee  nnooss  PPMMEE  eett  TTPPEE..  LLaa  

pplluuppaarrtt  dd''eennttrree  eell lleess,,  ddiissppoosseenntt  dd''uunnee  bboonnnnee  ccoonnsscciieennccee  ddee  ll ''iimmppoorrttaannccee  dd''uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  CCee  pphhéénnoommèènnee  ss''eexxppll iiqquuee,,  ppeeuutt  êêttrree  ppaarr  llee  ddoommaaiinnee  ddaannss  

lleeqquueell   eell lleess  éévvoolluueenntt,,  eenn  ll ''ooccccuurrrreennccee  lleess  TTIICC,,  qquuii   mmaallggrréé  lleeuurr  éénnoorrmmeess  ppootteennttiiaall ii ttééss  ddaannss  

llaa  pprroodduuccttiioonn,,  ll ''éécchhaannggee  eett  llaa  ccoommmmeerrcciiaall iissaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  iinnffoorrmmaattiiqquueess,,  nnee  ssoonntt  ppaass  

iinnddeemmnneess  ddeess  ffaaii ll lleess  eett  aauuttrreess  vvuullnnéérraabbii ll ii ttééss  qquuii   ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmiisseess  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  ppaarr  ddeess  

aattttaaqquueess  ((hhaakkiinngg))  ppoouuvvaanntt  vveennii rr  ddee  nn''iimmppoorrttee  ooùù..  CCeess  eennttrreepprriisseess  aappppaarrtteennaanntt  àà  ccee  sseecctteeuurr  

aauussssii   mmoouuvvaanntt  ssoonntt  aavveerrttiieess  dduu  ddaannggeerr  ppeerrmmaanneenntt  qquuii   lleess  gguueettttee..  PPoouurr  ss''eenn  pprréémmuunnii rr  ddeess  

ppooll ii ttiiqquueess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ssoonntt  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree..  MMaaiiss  llaa  qquueessttiioonn  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  

ppoossoonnss  eesstt  ddee  ssaavvooii rr::  ssoonntt--eell lleess  ssuuffff iissaanntteess??  

AA  nnooss  yyeeuuxx  cceettttee  iinntteerrrrooggaattiioonn  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaii tt  llééggii ttiimmee  dduu  mmoommeenntt  qquuee  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE,,  

ddaannss  lleeuurr  ttoottaall ii ttéé,,  rreessttrreeiiggnneenntt  lleeuurr  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  àà  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  

ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess..  EEnn  ddeehhoorrss  ddeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppoouurr  llaa  rreessttrriiccttiioonn  ddeess  aaccccèèss  aauuxx  

rréésseeaauuxx  ((vveerrrroouuii ll llaaggee  iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  mmaaiinntteennaannccee  iinntteerrnnee,,  tteesstt  ddee  ffaaii ll llee......)),,  eell lleess  rreesstteenntt  

eennccoorree  ttrrèèss  vvuullnnéérraabblleess..  CCee  qquuii   vveeuutt  ddii rree  qquuee  cceess  ddiissppoossii ttii ffss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddooiivveenntt  êêttrree  

ééllaarrggiiss  àà  dd''aauuttrreess  nnééggll iiggeenncceess  àà  ll ''aappppaarreennccee  aannooddiinneess  mmaaiiss  qquuii   eexxppoosseenntt  ll ''eennttrreepprriissee  àà  ddee  

ll ''eessppiioonnnnaaggee,,  aauu  vvooll   ddee  ddooccuummeennttss  eettcc..  CCeettttee  rraaiissoonn  nnoouuss  ccoonndduuii tt  àà  ssuuppppoosseerr  qquu''uunnee  PPMMEE  

ddéébbuuttaannttee  ddaannss  ll ''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddeevvrraaii tt  ffaaii rree  pplluuss  aatttteennttiioonn  àà  cceerrttaaiinnss  aacctteess  ddee    

mmaallvveeii ll llaanncceess  ll iiééss::  

−−  aauu  ttrraavvaaii ll   ddaannss  lleess  mmooyyeennss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ((bbuuss,,  mmééttrroo,,  aavviioonnss))..  UUnn  pprriinncciippee  ffoonnddaammeennttaall   

eesstt  àà  rreetteennii rr::  ddaannss  llaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  ii ll   ffaauutt  ttoouujjoouurrss  ssee  ddii rree  qquuee  ccee  qquuee  vvoouuss  êêtteess  eenn  

ttrraaiinn  ddee  ffaaii rree,,  llee  ccoonnccuurrrreenntt  eesstt  ssûûrreemmeenntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ffaaii rree  llaa  mmêêmmee  cchhoossee..  EEnn  tteerrmmeess  

ccllaaii rrss,,  qquuaanndd  vvoouuss  vvoouuss  rreennddeezz  àà  uunn  ssaalloonn  iinntteerrnnaattiioonnaall   ssuurr  vvoottrree  ddoommaaiinnee,,  ddii tteess--vvoouuss    
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qquu''ii ll   yy  aa  ddee  ffoorrttee  pprroobbaabbii ll ii ttéé  qquuee  vvoouuss  ppaarrttaaggeezz  llee  mmêêmmee  bbuuss  oouu  llee  mmêêmmee  aavviioonn  aavveecc  

ddeess  ccoonnccuurrrreennttss..  TTrraaii tteerr  ddeess  ddoossssiieerrss  ssttrraattééggiiqquueess  eenn  rroouuttee  ssuurr  vvoottrree  oorrddiinnaatteeuurr  oouu  eenn  

ppaarrlleerr  rriissqquuee  ddee  nnee  ppaass  éécchhaappppeerr  aauuxx  yyeeuuxx  eett  aauuxx  oorreeii ll lleess  ccuurriieeuusseess  ddee  vvooss  ccoonnccuurrrreennttss..  

−−  LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddeess  ssaalloonnss,,  sséémmiinnaaii rreess,,  ccoocckkttaaii llss::  cceerrttaaiinnss  bbaavvaarrddaaggeess  ddeess  eemmppllooyyééss  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  cchhèèrreemmeenntt  ppaayyééss  ppaarr  ll ''eennttrreepprriissee..  DDaannss  cceess  ggeennrreess  ddee  rreennccoonnttrree  mmiieeuuxx  

vvaauutt  lleess  pprrééppaarreerr  bbiieenn  aavvaanntt  eenn  lleess  sseennssiibbii ll iissaanntt  ssuurr  llee  rriissqquuee  eexxiissttaanntt  ddaannss  cceerrttaaiinneess  

ccoonnvveerrssaattiioonnss..  IIll   nn''eesstt  ppaass  rraarree  ddee  vvooii rr  uunn  ccoonnccuurrrreenntt  ssee  mmeettttrree  ddaannss  llaa  ppeeaauu  dduu  ccll iieenntt  

oouu  dd''uunn  ssiimmppllee  ééttuuddiiaanntt  eenntthhoouussiiaassttee  ppoouurr  ggllaanneerr  qquueellqquueess  ddoonnnnééeess  ssuurr  ll ''eennttrreepprriissee..  IIll   

eesstt  ccoonnsseeii ll lléé  dd''ééttaabbll ii rr  uunnee  ll iissttee  ddeess  qquueessttiioonnss  ddaannggeerreeuusseess  ssuurr  lleessqquueell lleess  ii ll   nnee  ffaauutt  

ss''aavveennttuurreerr..  

−−  LLeess  vviissii tteess  dd''eennttrreepprriissee..  EEll lleess  rreeppoosseenntt  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll ''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  aauu  

sseeiinn  mmêêmmee  ddee  ll ''eennttrreepprriissee..  NNee  jjaammaaiiss  llaaiisssseerr  ttrraaîînneerr  uunn  ddoossssiieerr  ssttrraattééggiiqquuee  aauu  mmoommeenntt  

ddeess  vviissii tteess  eett  ssee  mmééff iieerr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ttrroopp  ccuurriieeuusseess..  

  

AAiinnssii   ppoouurr  ddii rree  qquu''uunnee  ddeess  ccllééss  ddee  rrééuussssii ttee  ddee  ll ''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  ddee  ppoouuvvooii rr  

aannttiicciippeerr  lleess  ffaaii ll lleess  ll iiééeess  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  iimmmmaattéérriieell   ddoonntt  ll ''IIEE,,  eell llee--mmêêmmee,,  aa  

ccoonnttrriibbuuéé  àà  ssoonn  eennrriicchhiisssseemmeenntt..  LLeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ssééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ssoonntt  llee  

ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  ddee  cceett  iiddééaall   vveerrss  lleeqquueell   llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  cceess  vvuullnnéérraabbii ll ii ttééss  ccii ttééeess  ccii --

ddeessssuuss,,  eenn  ccoonnssttii ttuuee  llee  ppaassssaaggee  oobbll iiggéé..  

  

II II II ..33..  LL AA  PPHHAASSEE  AAVVAALL EE  DDUU  PPRROOJJEETT  

  EEll llee  ssee  ccoonnssaaccrree  aauuxx  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  dd''aammééll iioorraattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  

vveeii ll llee..  EEttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  eesstt  ccaallqquuééee  ssuurr  uunn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  mmoouuvvaanntt,,  ttrrèèss  

éévvoolluuttii ff ,,  ii ll   eesstt  ttoouutt  àà  ffaaii tt  nnaattuurreell   qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuuiivvee  llaa  

mmêêmmee  aall lluurree  ddee  pprrooggrreessssiioonn..  SSaa  ppéérreennnnii ttéé  eenn  ddééppeenndd  ffoorrtteemmeenntt  eett  eell llee  eesstt,,  eell llee--mmêêmmee  aassssuujjeettttiiee  

àà  llaa  ff lleexxiibbii ll ii ttéé  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll ''aappppaarrii ttiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  bbeessooiinnss,,  ddee  

nnoouuvveeaauuxx  pprroojjeettss,,    eettcc..  PPoouurr  cceett  oobbjjeeccttii ff   dd''uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  

dduurraabbllee  eett  ttrrèèss  ffuuttuurriissttee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  iiddeennttii ff iieerr  ddeeuuxx  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss::  

  

••  FFCCSS  11..  UUnn  sseerr vviiccee  ddee  vveeii ll llee  éévvoolluutt ii ff   eett   nnoonn  ssttaatt iiqquuee  

EEvvii tteerr  ddee  ffaaii rree  dduu  ssuurr  ppllaaccee  oouu  bbiieenn  ddee  ffaaii rree  ccoonnff iiaannccee  àà  uunn  sseerrvviiccee  ddee  vveeii ll llee  eett  

dd''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  bbaasséé  ssuurr  lleess  rrééaall ii ttééss  dd''uunn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  ddééppaasssséé,,  eesstt  llaa  cclléé  ddee  

rrééuussssii ttee  dd''uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ttoouurrnnééee  vveerrss  llee  ffuuttuurr..  CCeeccii   eesstt  ttoouutt  àà  ffaaii tt  

vvaallaabbllee  aauussssii   bbiieenn  ppoouurr  lleess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  qquuee  ppoouurr  lleess  ppeettii tteess..  CCeess  ddeerrnniièèrreess,,  mmêêmmee  ssii   
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eell lleess  ddooiivveenntt  vviisseerr  ««  ppeettii tt  »»  ddaannss  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  lleeuurr  eennvvii rroonnnneemmeenntt,,  nnee  ccaacchheenntt  lleeuurr  

aammbbii ttiioonn  ddee  ss''ééllaarrggii rr,,  ddee  ggaaggnneerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaarrcchhééss,,  dd''eennttrreerr  ddaannss  ddee  nnoouuvveeaauuxx  

ppaarrtteennaarriiaattss,,  ddee  ddiivveerrssii ff iieerr  lleeuurr  ggaammmmee  ddee  pprroodduuii ttss  oouu  ddee  sseerrvviicceess..  LLaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  

eesstt  dd''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddooii tt  aaccccoommppaaggnneerr  cceett  oobbjjeeccttii ff   dd''aaggrraannddiisssseemmeenntt  ddee  

ll ''eennttrreepprriissee  eenn  ssee  mmeettttaanntt  àà  jjoouurr  ccoonnttiinnuueell lleemmeenntt..    LL''iiddééee  eesstt  ddee  mmeettttrree  ssuurr  ppiieedd  uunnee  

ssttrraattééggiiee  dd''éévvaalluuaattiioonn  ppéérriiooddiiqquuee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  eenn  ffaavvoorriissaanntt  uunnee  ccuull ttuurree  ddee  rreettoouurrss  

dd''eexxppéérriieenncceess  ((RREEXX))  aauupprrèèss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii   uuttii ll iisseenntt  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  LLeess  RREEXX,,  aauu--ddeellàà  

dduu  ffaaii tt  qquu''eell lleess  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  jjuuggeerr  ddee  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddeess  aaccttiioonnss  mmeennééeess  aavveecc  ll ''aappppoorrtt  ddee  

ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeii ll llee,,  rreepprréésseenntteenntt  uunn  éélléémmeenntt  eesssseennttiieell   ppoouurr  ppeennsseerr  lleess  ddéévveellooppppeemmeennttss  

dduu  ffuuttuurr..  ««  II ll   eesstt  pprr iimmoorrddiiaall   ddee  ccoonnsseerrvveerr  llee  ssoouuvveennii rr   ddee  ccee  qquuii   aa  ccoonndduuii tt  aauu  ssuuccccèèss  lleess  

ddéévveellooppppeemmeennttss  ppaassssééss,,  eett  ddeess  ééccuueeii llss  qquuii   oonntt  ééttéé  aapppprroocchhééss  eett  ccoonnttoouurrnnééss  ((ppaarrffooiiss  àà  uunn  

ccooûûtt  éélleevvéé))  »»6622,,  ssoouutteennaaii tt  SSeerrggee  CCaattooii rree  eenn  ppaarrllaanntt  ddee  ll ''uuttii ll ii ttéé  ddeess  rreettoouurrss  dd''eexxppéérriieennccee..  

CCeess  rreettoouurrss  dd''eexxppéérriieenncceess  ssoonntt  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  jjuuggeemmeenntt  qquuii   ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprrooggrraammmmééss  ddee  

mmaanniièèrree  ppéérriiooddiiqquuee  ((ttoouuss  lleess  aannss  ppaarr  eexxeemmppllee))  aaff iinn  ddee  nnee  ppaass  ssee  llaaiisssseerr  ssuurrppaasssseerr  ppaarr  llaa  

tteennddaannccee  éévvoolluuttiivvee  ddeess  bbeessooiinnss..  

UUnn  aauuttrree  éélléémmeenntt  dd''éévvaalluuaattiioonn  ttrrèèss  iinnttéérreessssaanntt  eett  àà  nnee  ppaass  ccoonnffoonnddrree  aavveecc  lleess  RREEXX  eett  àà  

pprroommoouuvvooii rr  aauussssii   ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE,,  cc''eesstt  lleess  ffeeeeddbbaacckk..  DDuu  ffaaii tt  ddee  lleeuurr  ffrrééqquueennccee,,  ii llss  

ppeeuuvveenntt  ssee  ppaasssseerr  dd''uunnee  ffoorrmmaall iissaattiioonn  àà  ll ''iinnssttaarr  ddeess  RREEXX..  LL''aappppoorrtt  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  eett  

dd''IIEE  ddaannss  lleess  aaccttiivvii ttééss  ddee  ll ''eennttrreepprriissee  ppeeuutt  êêttrree  jjuuggéé  ddee  mmaanniièèrree  iinnffoorrmmeell llee  aauu  ccoouurrss  ddeess    

rrééuunniioonnss  dd''aannaallyyssee  ccooll lleeccttiivvee..  CChhaaqquuee  ppeerrssoonnnnee  sseerrvviiee  ppaarr  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeii ll llee  ppeeuutt  eenn  

ffaaii rree  uunn  ddéébbrriieeff iinngg  rraappiiddee  aavvaanntt  ddee  ppaasssseerr  àà  ll ''aannaallyyssee..  

  

••  FFCCSS  22..  AAcctt iioonnss  dd'' iinnff lluueennccee  ssuurr   ll '' eennvvii rr oonnnneemmeenntt    

LL''iinnff lluueennccee  eett  llee  lloobbbbyyiinngg  nnee  ssoonntt  ppaass  ttrrèèss  bbiieenn  ddéévveellooppppééss  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  lleess  TTPPEE..  LLaa  

pplluuppaarrtt  dd''eennttrree  eell lleess,,  ssee  rreeccrrooqquueevvii ll lleenntt  ddeerrrriièèrree  lleeuurr  rroouuttiinnee  qquuoottiiddiieennnnee  iiggnnoorraanntt  lleess  

aavvaannttaaggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  qquuee  ll ''eexxppllooii ttaattiioonn  ddee  lleeuurr  rréésseeaauu  rreellaattiioonnnneell   ppoouurrrraaii tt  aappppoorrtteerr  àà  

lleeuurr  eennttrreepprriissee..  DDaannss  uunnee  ééccoonnoommiiee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  mmoonnddiiaall iissééee,,  llaa  PPMMEE  ppeeuutt  ssee  sseennttii rr  

ff rraaggii ll iissééee  oouu  bbiieenn  iissoollééee  aauu  rreeggaarrdd  ddee  llaa  ggrraannddeeuurr  ddeess  eennjjeeuuxx  qquu''eell llee  ddooii tt  aaff ffrroonntteerr..  

LL''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nnee  ss''aarrrrêêttee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  àà  rreennsseeiiggnneerr  ll ''eennttrreepprriissee  ssuurr  sseess  

oobbjjeeccttii ffss  ssttrraattééggiiqquueess..  EEll llee  aa  aauussssii   ppoouurr  ffoonnccttiioonn  ddee  ttii rreerr  dduu  bboonn  pprrooff ii tt  ddee  lleeuurr  rréésseeaauu  

rreellaattiioonnnneell ..  PPlluussiieeuurrss  ppoossssiibbii ll ii ttééss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmiisseess  eenn  ooeeuuvvrree  àà    ttrraavveerrss  ::  

                                                 
6622CCaattooiirree,,  SSeerrggee..  --  AAéérroossppaattiiaallee::  ddeess  mméétthhooddeess  eett  ddeess  rréésseeaauuxx  eenn  aammééll iioorraattiioonn  ppeerrmmaanneennttee..  --  IInn::  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  
ll ''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee::  hhuuii tt  ccaass  dd''eennttrreepprriissee..  --  SSoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  JJeeaann  LLoouuiiss  LLeevveett..  --  PPaarriiss::  EEccoonnoommiiccaa,,  
22000022,,  pp..  2299    
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−−  lleess  SSPPLL  oouu  cclluusstteerrss::  lleess  SSyyssttèèmmeess  ddee  PPrroodduuccttii ffss  LLooccaauuxx  ll iimmii ttééss  ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt    

ccoonnssttii ttuuééss  ddee  ppeettii tteess  eennttrreepprriisseess  aauuttoouurrss  dd''uunn  pprroodduuii ttss  oouu  dd''uunnee  aaccttiivvii ttéé  eett  qquuii   ppeeuuvveenntt  

ffaaii rree  ppll iieerr  ddeess  ddéécciissiioonnss  eenn  lleeuurr  ffaavveeuurr,,  ppaarr  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  lloobbbbyyiinngg  aauupprrèèss  ddee  

ll ''aaddmmiinniissttrraattiioonn  llooccaallee  

−−  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneell lleess::  lleess  CClluubbss  dd''eennttrreepprriisseess  ppaarr  eexxeemmppllee  

−−  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ppaattrroonnaalleess  

−−  lleess  ppoouuvvooii rrss  ddee  ddéécciissiioonn  llooccaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx::  PPaarr  ll ''iinntteerrmmééddiiaaii rree  ddeess  éélluuss  llooccaauuxx  ffaaii rree  

vvaallooii rr  lleeuurr  iinnttéérrêêtt  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall ..  

  

CCeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  lloobbbbyyiinngg  ssoonntt  llooiinn  dd’’ êêttrree  eexxhhaauussttii ffss,,  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ii llss  ssoonntt  

mmééccoonnnnuuss  ddeess  eennttrreepprreenneeuurrss..  CCeeppeennddaanntt  uunn  ggrraanndd  ttrraavvaaii ll   ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ss''aavvèèrree  

nnéécceessssaaii rree  ppoouurr  ffaaii rree  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  ddeess  ddii rriiggeeaannttss  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ddeess  ppootteennttiiaall ii ttééss  

qquuii   ss''ooff ffrreenntt  àà  eeuuxx  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll ''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  CCaarr  cc''eesstt  bbiieenn  ddee  

ssuurrvveeii ll lleerr  eett  ddee  ccooll lleecctteerr  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt  mmaaiiss  cc''eesstt  eennccoorree  mmiieeuuxx  ddee  

ppoouuvvooii rr  iinnff lluueenncceerr  cceett  eennvvii rroonnnneemmeenntt  ppaarr  cceettttee  mmêêmmee  iinnffoorrmmaattiioonn..  PPoouurr  rrééssuummeerr,,  

ll ''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nnee  ppeeuutt  mméérrii tteerr  ttoouutt  ll ''iinnttéérrêêtt  qquu''oonn  lluuii   ppoorrttee  ddaannss  ll ''eennttrreepprriissee  

ssaannss  sseess  aaccttiioonnss  dd''iinnff lluueennccee..  

  

CCoonncclluussiioonn  ssuurr   lleess  pprr ooppoossii tt iioonnss  

AAuu  ssoorrttii rr  ddee  cceess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  qquuii   ffoonntt  ééttaatt  ddeess  ccoonnddii ttiioonnss  ddee  ssuuccccèèss  dd’’ uunnee  

ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  ppeettii tteess  ssttrruuccttuurreess,,  ll ’’ iiddééee  sseelloonn  

llaaqquueell llee  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  nn’’ eesstt  ppaass  uunnee  eexxcclluussiivvii ttéé  ddeess  ggrraannddeess  

eennttrreepprriisseess  ssee  ttrroouuvvee  ssooll iiddeemmeenntt  rreennffoorrccééee..  LL’’ iinnssuuffff iissaannccee  ddeess  mmooyyeennss  nn’’ eesstt  pplluuss  vvaallaabbllee  ppoouurr  

ssuurrsseeooii rr  àà  uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  LLaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  ttiieenntt  pplluuss  àà  uunn  pprroobbllèèmmee  

dd’’ oorrggaanniissaattiioonn  qquuee  ff iinnaanncciieerr..  CCeeppeennddaanntt  ii ll   ffaauutt  qquuee  ll ’’ eennttrreepprriissee  aaii tt  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  eexxppll iiccii ttee  

ddee  sseess  bbeessooiinnss  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  sseess  oorriieennttaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess..  EEnn  dd’’ aauuttrreess  tteerrmmeess  ii ll   lluuii   ffaauutt  vviisseerr  

««  ppeettii tt  »»  aauu  ddééppaarrtt  eenn  eessssaayyaanntt  ddee  vveeii ll lleerr  aavveecc  lleess  mmooyyeennss  dduu  bboorrdd  ttoouutt  eenn  nn’’ eexxcclluuaanntt  ppaass  ddee  

rrééff lléécchhii rr  ssuurr  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee..  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  
  

CCoonnssiiddéérraanntt  nnoottrree  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ddééppaarrtt  qquuii   ss’’ iinntteerrrrooggeeaaii tt  ssuurr  llaa  ppoossssiibbii ll ii ttéé  

dd’’ iiddeennttii ff iieerr  lleess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  ddee  llaa  vveeii ll llee  eett  ddee  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  

PPMMEE  eett  TTPPEE,,  ii ll   eesstt  ttoouutt  àà  ffaaii tt  aaiisséé  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  qquuee  ddeess  lleevviieerrss  ccoommmmee  ddeess  ééccuueeii llss  ii ll   nn’’ eenn  

mmaannqquuee  ppaass  ddaannss  ttoouutt  pprroojjeett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  EEnn  PPMMEE,,  ppaarrffooiiss  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  

ddee  ccee  pprroobbllèèmmee  dd’’ eeff ff iiccaaccii ttéé  sseemmbbllee  sseeccoonnddaaii rree  eett  cceeccii   eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppeettii tteessssee  dduu  pprroojjeett..  

PPoouurrttaanntt,,  llaa  ttaaii ll llee  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  nnee  ddeevvrraaii tt  ppaass  êêttrree  uunn  hhaannddiiccaapp..  DDèèss  ll ’’ iinnssttaanntt  qquu’’ oonn  aa  pprriiss  

ll ’’ iinnii ttiiaattiivvee  dd’’ iinnvveessttii rr  ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeii ll llee,,  lleess  eeff ffoorrttss  ppoouurr  llaa  rreennddrree  ppeerrffoorrmmaannttee  nnee  

ddeevvrraaiieenntt  ppaass  êêttrree  llaaiissssééss  eenn  rraaddee..  SSii   ddaannss  cceerrttaaiinneess  PPMMEE  ii ll   mmaannqquuee  ppaarrffooiiss  uunn  ssuuiivvii ,,  cc’’ eesstt,,  

ppeeuutt  êêttrree  ppaarrccee  qquuee  ll ’’ ééllaabboorraattiioonn  dduu  pprroojjeett  aa  ffaaii ll ll ii   ssuurr  llaa  pprréévviissiioonn  ddee  ccrrii ttèèrreess  ddee  mmeessuurreess  eett  ddee  

ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  DDaannss  lleess  ccaass  ccoonnttrraaii rreess  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  mmeessuurree  ddee  llaa  

ddéémmaarrcchhee  vveeii ll llee  ssee  ll iimmii tteenntt  sseeuulleemmeenntt  àà  llaa  mmiissee  ssuurr  ppiieedd  dd’’ iinnddiiccaatteeuurrss..  CCee  qquuii   ttéémmooiiggnnee  dd’’ uunnee  

eerrrreeuurr  qquuee  dd’’ aaii ll lleeuurrss  llaa  PPMMEE  nn’’ aa  ppaass  llaa  sseeuullee  eexxcclluussiivvii ttéé  ddee  ccoommmmeettttrree..  EEnn  eeff ffeett,,  lleess  FFCCSS,,  

ccoonnttrraaii rreemmeenntt  aauuxx  iinnddiiccaatteeuurrss,,  ssee  ppoosseenntt  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooii rr  ::  ""QQuueellss  éélléémmeennttss  ddee  llaa  ssii ttuuaattiioonn  

ffaauutt--ii ll   iimmppéérraattiivveemmeenntt  mmaaîîttrriisseerr  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  cchhaaqquuee  bbuutt  ??""..  AAppppll iiqquuééss  àà  ccee  mméémmooii rree  ii llss  ssee  

rraappppoorrtteenntt  aauuxx  ddii ff fféérreennttss  éélléémmeennttss  àà  mmaaîîttrriisseerr  ppaarrffaaii tteemmeenntt  ppoouurr  qquu’’ uunnee  PPMMEE  eett  uunnee  TTPPEE  

rrééuussssiisssseenntt  ddaannss  lleeuurr  pprroojjeett  ddee  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  eett  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..    

AA  llaa  ssuuii ttee  ddee  nnooss  rreecchheerrcchheess,,  nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  eenn  iiddeennttii ff iieerr  uunnee  ddiizzaaiinnee  rrééppaarrttiiee  eennttrree  lleess  

ttrrooiiss  tteemmppss  dduu  pprroojjeett::    

--  EEnn  aammoonntt  ::  ll ’’ eennggaaggeemmeenntt  dduu  ddii rriiggeeaanntt,,  llaa  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  ((eemmppllooyyééss  

eettcc..))  eett  uunnee  bboonnnnee  ééttuuddee  ddee  ll ’’ eexxppéérriieennccee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprraattiiqquueess  

iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess  

--  AAuu  mmoommeenntt  dduu  pprroojjeett  ::  ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  ssoouuppllee  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee,,  uunn  ccyyccllee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

ssuurr  mmeessuurree  aavveecc  ddeess  oouuttii llss  ssiimmpplleess  ppaass  nnéécceessssaaii rreemmeenntt  ffoorrmmeellss  eett  ssii   ppoossssiibbllee  aavveecc  mmooyyeennss  

llooggiicciieellss  àà  mmooiinnddrree  ccooûûtt  ……  

--  EEnnff iinn  eenn  aavvaall   ::  uunnee  rrééeell llee  eennvviiee  ddeess  ddii rriiggeeaannttss  ddee  ddéévveellooppppeerr  eett  dd’’ aammééll iioorreerr  lleeuurr  pprroojjeett  

eenn  ll ’’ aaddaappttaanntt  àà  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  ffuuttuurree  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  eett  ddee  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt..  AAuussssii   eessssaayyeerr  aauu  

mmiieeuuxx  ddee  mmeettttrree  àà  pprrooff ii tt  llee  ppootteennttiieell   rreellaattiioonnnneell   ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ppaarr  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  lloobbbbyyiinngg,,  ddee  

ppaarrtteennaarriiaattss  eettcc..  

DDee  mmaanniièèrree  pprraattiiqquuee,,  ccoommmmee  eenn  aatttteessttee  llaa  ggrrii ll llee  dd’’ aannaallyyssee  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  ddaannss  lleess  

PPMMEE  eett  lleess  TTPPEE,,  aannnneexxééeess  aauu  ddooccuummeenntt,,  cceess  FFCCSS  ssoonntt  ddaannss  ::  
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--  LLaa  ttaaii ll llee    dduu  ddiissppoossii ttii ff   ::  eenn  eeff ffeett,,  llaa  vveeii ll llee  eenn  ppeettii ttee  ssttrruuccttuurree  eesstt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  

ffooccaall iissééee  ssuurr  uunnee  oouu  ddeeuuxx  aaxxeess  ddee  rreecchheerrcchhee..  PPoouurr  llee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  cceess  aaxxeess,,  llaa  

ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  rreessttrreeiinnttee  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss  aauuxx  ssoouurrcceess  ppuurreemmeenntt  

éélleeccttrroonniiqquueess  ((IInntteerrnneett  eenn  ll ’’ ooccccuurrrreennccee..))  VVuu  llaa  ppeettii tteessssee  ddee  lleeuurr  ppeerrssoonnnneell ,,  eett  dduu  ffaaii tt  dduu  

ccaarraaccttèèrree  uunn  ppeeuu  sseeccoonnddaaii rree  ddee  llaa  vveeii ll llee,,  --  llaa  pprriioorrii ttéé  ééttaanntt  llaa  pprroodduuccttiioonn,,  llaa  ccoommmmeerrcciiaall iissaattiioonn  

--  uunnee  ssuurrvveeii ll llaannccee  pplluuss  ggéénnéérraallee  sseerraaii tt  nnééffaassttee  àà  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  CCeeppeennddaanntt  ii ll   

nn’’ eesstt  ppaass  eexxcclluu,,  aavveecc  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  uull ttéérriieeuurr  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  dd’’ aaccccrrooîîttrree  lleess  aaxxeess  ddee  

ssuurrvveeii ll llaannccee  aavveecc  ddeess  oouuttii llss  pplluuss  ssoopphhiissttiiqquuééss..  

  

--  LLaa  pprréécciissiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee..  LLaa  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  tteell llee  qquu’’ eell llee  eesstt  pprraattiiqquuééee  eenn  

PPMMEE  eett  TTPPEE  eesstt  aassssiimmii llaabbllee  àà  ccee  qquuee  ll ’’ oonn  aappppeell llee  ccoommmmuunnéémmeenntt  ««  uunnee  vveeii ll llee  ccoommmmaannddee..  »»  

CCee  nn’’ eesstt  ppaass  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  dd’’ ooùù  vviieenntt  llaa  ssttrraattééggiiee  àà  mmeenneerr,,  mmaaiiss  cc’’ eesstt  llaa  ssttrraattééggiiee  qquuii   

ccoonnddii ttiioonnnnee  lleess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee..  EEnn  tteerrmmeess  ccllaaii rrss  ii ll   nnee  ss’’ aaggii tt  ppaass  ddee  ccooll lleecctteerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ssuurr  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  eenn  eessppéérraanntt  dd’’ eenn  ddéétteecctteerr  uunnee  ddoonnnnééee  ssuurr  uunn  ccoonnccuurrrreenntt,,  

uunn  ppaarrtteennaaii rree  oouu  uunnee  tteecchhnnoollooggiiee  qquuii   ppoouurrrraaii tt  iinnff lluueerr  ssuurr  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  CCeettttee  

ddéémmaarrcchhee  eesstt  llee  ssttyyllee  ddeess  ggrroosssseess  eennttrreepprriisseess..  IIll   ss’’ aaggii tt  pplluuttôôtt  ddee  ddééff iinnii rr  ddeess  bbeessooiinnss  ssppééccii ff iiqquueess  

eett  àà  mmooyyeenn  oouu  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  eett  dd’’ oorriieenntteerr  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  cceettttee  

pprriioorrii ttéé..  CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  aaxxééee  ssuurr  ll ’’ uurrggeennccee  dduu  mmoommeenntt  eesstt  mmooiinnss  ccoonnttrraaiiggnnaannttee  eenn  tteerrmmee  ddee  

tteemmppss  eett  éévvii ttee  àà  cceess  ppeettii tteess  eennttrreepprriisseess  ddee  ss’’ eemmbboouurrbbeerr  ddaannss  uunnee  ccooll lleeccttee  gglloobbaallee  

dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss..  CCeeppeennddaanntt  cceettttee  pprraattiiqquuee  nn’’ eesstt  ppaass  ttoouutt  bbéénnééff iiqquuee  ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee  ccaarr  llee  

rriissqquuee  eesstt  ssoouuvveenntt  ddee  ssee  ffooccaall iisseerr  ssuurr  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  mmooiinnddrree  iimmppoorrttaannccee  aauu  ddééttrriimmeenntt  

dd’’ uunnee  aauuttrree  vvii ttaallee  ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee..  AAuussssii   ssuurr  ddeess  aaxxeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  uunn  ppeeuu  nnééggll iiggééss,,  llaa  

PPMMEE  nnee  rriissqquuee--tt--eell llee  ppaass  ddee  ssuubbii rr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  qquuii   ppaarrffooiiss  ppeeuutt  ddeevveennii rr  

nnuuiissiibbllee  ppoouurr  eell llee..  

  

--  UUnnee  oorrggaanniissaattiioonn  hhyybbrriiddee  aavveecc  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  iinntteerrnnaall iissééeess  eett  dd’’ aauuttrreess  ssoouuss--

ttrraaii ttééeess..  GGéénnéérraalleemmeenntt  lleess  mmiinnii --ddiissppoossii ttii ffss  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnccuurrrreennttee,,  

tteecchhnnoollooggiiqquuee  oouu  ccoommmmeerrcciiaallee  qquuee  mmeetttteenntt  ssuurr  ppiieedd  lleess  PPMMEE--TTPPEE  nn’’ oonntt  ppaass  uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  

ccoommppéétteennccee  ppoouurr  ddeess  bbeessooiinnss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  pplluuss  ppooiinnttuuss..  IIllss  ssuurrvveeii ll lleenntt  ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé  ssuurr  lleess  

ccoonnccuurrrreennttss,,  lleess  ffoorruummss,,  lleess  ssii tteess  eettcc..  DDaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ooùù  llaa  vveeii ll llee  eesstt  uunnee  aaccttiivvii ttéé  ttrrèèss  

aacccceessssooii rree,,  aauu--ddeellàà  ddee  cceess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  oonn  nnee  ssee  ccoonntteennttee  ppaass  dd’’ aappppoorrtteerr  ddeess  rrééppoonnsseess  

pprréécciisseess  àà  cceess  bbeessooiinnss  pplluuss  ssppééccii ff iiqquueess  ppaarrccee  qquuee  nn’’ aayyaanntt  ppaass  uunn  ggrraanndd  iimmppaacctt  ssuurr  lleeuurr  ssuurrvviiee..  

DDaannss  dd’’ aauuttrreess  ((MMaaii ll iinnbbllaacckk  ppaarr  eexxeemmppllee)),,  ll ’’ aaccccèèss  àà  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  eesstt  uunn  ggaaggee  ddee  

ssuurrvviiee  àà  llaa  ccoommppééttii ttiioonn..  CCeess  ggeennrreess  ddee  bbeessooiinnss  ssoonntt  ddoonncc  ssaattiissffaaii ttss  aavveecc  llaa  pplluuss  ggrraannddee  
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pprrééccaauuttiioonn..  II llss  ssoonntt  ssoouuss--ttrraaii ttééss  àà  cceerrttaaiinnss  eexxppeerrttss  eexxtteerrnneess  qquuii   ddiissppoosseenntt  uunn  ssaavvooii rr--ffaaii rree,,  ddeess  

oouuttii llss  pplluuss  aaddééqquuaattss  ppoouurr  cceess  ttyyppeess  dd’’ aaccttiioonnss..  LLeess  eexxeemmpplleess  lleess  pplluuss  ppaatteennttss  rreesstteenntt  cceelluuii   ddee  

MMaaii ll iinnbbllaacckk  aavveecc  ssoonn  pprroojjeett  ddee  ssuurrvveeii ll lleerr  lleess  bbrreevveettss  ssuurr  lleess  ssoolluuttiioonnss  aannttiissppaamm,,  llaa  ssééccuurrii ttéé  ddeess  

mmeessssaaggeerriieess  éélleeccttrroonniiqquueess  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  eeuurrooppééeenn  eett  mmoonnddiiaall ,,  eett  cceelluuii   ddee  AAll tteerrvviissiioonnss  qquuii   aa  

ccoommmmaannddéé  uunnee  ééttuuddee  pprroossppeeccttiivvee//mmaarrcchhéé  ssuurr    ll ’’ AASSPP  eenn  FFrraannccee..  

AA  llaa  lluummiièèrree  ddee  cceess  FFCCSS,,  oonn  vvooii tt  nneetttteemmeenntt  qquu’’ uunnee  vveeii ll llee  eeff ff iiccaaccee  eesstt  ttoouutt  ffaaii tt  ppoossssiibbllee  

ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  iinnddééppeennddaammmmeenntt  ddee  lleeuurr  ttaaii ll llee  oouu  ddee  lleeuurr  mmooyyeenn..  SSii   eell llee  nn’’ eesstt  ppaass  

rrééppaanndduuee  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  lleess  TTPPEE  cc’’ eesstt  àà  ccaauussee  ddee  ddeeuuxx  rraaiissoonnss  ::    

--  LL’’ aabbsseennccee  ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  dd’’ uunn  mmaarrcchhéé  ooùù  lleess  éévvoolluuttiioonnss  ssoonntt  lleenntteess..  

--  LLee  mmaannqquuee  ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ddii rriiggeeaannttss..  

LLaa  pprreemmiièèrree  nn’’ eesstt  ppaass  llee  ccaass  ddaannss  ccee  mméémmooii rree  ooùù  lleess  eennttrreepprriisseess  ééttuuddiiééeess  éévvoolluueenntt  ddaannss  llee  

ddoommaaiinnee  ddeess  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll ’’ IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ooùù  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  eesstt  

ppeerrmmaanneennttee..  LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  rraaiissoonn  eesstt  pplluuss  ddééll iiccaattee  ccaarr  eell llee  ssiiggnnii ff iiee  qquuee  llee  bbeessooiinn  eesstt  llàà  mmaaiiss  oonn  

iiggnnoorree  ll ’’ eexxiisstteennccee  dd’’ uunnee  ssoolluuttiioonn..  DD’’ ooùù  llaa  nnéécceessssii ttéé  ppoouurr  nnee  ppaass  ddii rree  ll ’’ uurrggeennccee  dd’’ uunnee  ppooll ii ttiiqquuee  

ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoouurr  ffaaii rree  ccoonnnnaaîîttrree  eett  aaiiddeerr  àà  ll ’’ aapppprroopprriiaattiioonn  ddee  llaa  vveeii ll llee  ddaannss  cceess  ppeettii tteess  

eennttrreepprriisseess..  

EEnn  FFrraannccee,,  llee  mmii ll iieeuu  eesstt  ttrrèèss  pprrooppiiccee..  LLeess  aaccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinnii ttiiééeess  ppaarr  uunnee  

ppooll ii ttiiqquuee  ffeerrmmee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttrraattééggiieess  nnaattiioonnaalleess  dd’’ iinntteell ll iiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  rreellaayyééeess  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  ppaarr  lleess  pprrééffeeccttuurreess  eett  lleess  CChhaammbbrreess  ddee  CCoommmmeerrccee  

ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  pprrooggrraammmmeess  qquuii   ddeevvrraaiieenntt  iinnccii tteerr  llaa  ppeettii ttee  eennttrreepprriissee  àà  mmiieeuuxx  ggéérreerr  ssoonn  

iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeettttee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  aauu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu  mmoonnttrree  qquuee  ll ’’ IIEE,,  ccoonnttrraaii rreemmeenntt  àà  

ll ’’ aaff ff ii rrmmaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  nn’’ eesstt  ppaass  uunn  eeff ffeett  ddee  mmooddee  mmaaiiss  uunn  oouuttii ll   ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  eett  ddee  

ccrrooiissssaannccee  ddeess  eennttrreepprriisseess..  EEnn  eeff ffeett,,  ddaannss  uunn  mmaarrcchhéé  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  mmoonnddiiaall iisséé,,  ll ’’ aavvaannttaaggee  

ccoonnccuurrrreennttiieell   ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  eesstt  ssaa  ccaappaaccii ttéé  àà  rrééaaggii rr  àà  tteemmppss  ffaaccee  àà  ssoonn  eennvvii rroonnnneemmeenntt..  EEtt  

ppoouurr  ccee  ffaaii rree  llaa  cclléé  ddee  ssuuccccèèss  rreessttee  ddee  llooiinn  ll ’’ aaccccèèss  àà  tteemmppss  rrééeell   àà  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  qquuaall ii ff iiééee..  DD’’ ooùù  

llaa  nnéécceessssii ttéé  sseennttiiee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ff rraannççaaiiss  dd’’ aaiiddeerr  sseess  eennttrreepprriisseess  àà  mmiieeuuxx  ssee  ppoossii ttiioonnnneerr  

ddaannss  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall   eenn  lleeuurr  aaiiddaanntt  ddaannss  ll ’’ aaccccèèss  àà  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn..  DDeess  ssttrruuccttuurreess  

ddee  ssoouuttiieenn  ssoonntt  ddééjjàà  ooppéérraattiioonnnneell lleess  ddaannss  lleess  CCCCII..  AA  ttrraavveerrss  ddeess  rréésseeaauuxx  tteellss  qquuee  lleess  AARRIISSTT,,  

ll ’’ AADDIITT  eettcc..  uunnee  ggrraannddee  ccoonnsscciieennccee  nnaattiioonnaallee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ccoonnssttrruuii rree  aauuttoouurr  ddee  

ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  

    AAiinnssii   lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ddaannss  lleeuurr  ssoouuccii   ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  eett  ddee  ppéérreennnnii ttéé  ddaannss  llee  mmaarrcchhéé  

nnaattiioonnaall   eett  iinntteerrnnaattiioonnaall   ttrroouuvveenntt  ddoonncc  uunnee  rrééppoonnssee  aaddééqquuaattee  ddaannss  cceettttee  ppooll ii ttiiqquuee  vvoolloonnttaarriissttee  

dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  LLee  rreessttee  cc’’ eesstt  qquu’’ eell lleess  ssuurrppaasssseenntt  lleeuurr  ccoonnttrraaiinnttee  iinnhhéérreennttee  àà  lleeuurr  ttaaii ll llee,,  lleeuurr  
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mmaannqquuee  ddee  rreessssoouurrccee    nnoottaammmmeenntt  eett  ssaaiissii rr  cceettttee  ooppppoorrttuunnii ttéé  qquuii   ss’’ ooff ff rree  eenn  eell lleess  dd’’ oouuvvrrii rr  lleeuurr  

ffeennêêttrree  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  eexxpplloossii ff   ddee  llaa  gguueerrrree  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn..  

CCeeppeennddaanntt  aauu--ddeellàà  ddee  cceettttee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn,,  ll ’’ hheeuurree  ddee  ccaappii ttaall iisseerr  lleess  qquueellqquueess  

eexxppéérriieenncceess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vveeii ll llee  eett  dd’’ IIEE  ddaannss  lleess  ppeettii tteess  eett  mmooyyeennnneess  oorrggaanniissaattiioonnss  nn’’ eesstt  ppaass  

eennccoorree  llooiinn..  LLeess  nnoouuvveell lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ddee  rreecchheerrcchheess  ddeevvrroonntt  ss’’ iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  llaa  ppoossssiibbii ll ii ttéé  

ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’ uunn  gguuiiddee  ddee  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vveeii ll llee  eenn  PPMMEE  ddoonntt  

ll ’’ ééllaabboorraattiioonn  ss’’ aappppuuiieerraa  ssuurr  lleess  ddiivveerrsseess  eexxppéérriieenncceess  rreecceennssééeess  eenn  FFrraannccee  eett  ddaannss  llee  mmoonnddee..  

CCeett  oouuttii ll ,,  eenn  pplluuss  ddee  ccoonnssttii ttuueerr  uunnee  mmaannnnee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  pprréécciieeuusseess  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii   vveeuulleenntt  

iinnvveessttii rr  ddaannss  llaa  vveeii ll llee  ddaannss  uunn  sseecctteeuurr  ddoonnnnéé,,  ddeevvrraaii tt  rreepprréésseenntteerr  uunn  éélléémmeenntt  ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  

ccoonnvvaaiinnccaanntt  ppoouurr  lleess  rrééttiicceennttss  qquuii   ppeerrssiisstteenntt  àà  vvooii rr  eenn  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  uunnee  

««  pprroopprr iiééttéé  eexxcclluussiivvee  ddeess  ggrraannddeess  eennttrreepprr iisseess  »»  
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MM   

MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  ··  1111,,  1122,,  1133,,  1144,,  3300,,  
4411,,  4422,,  6666,,  7755,,  9933  

MMaarrttrree,,  HHeennrrii   ··  1199,,  9933  
MMeeddiinnnnoovv  ··  1122  
MMiicchheell ,,  JJeeaann  ··  2255,,  9966  

NN  

NNIIMMDD  ··  2244  
NNTTIICC  ··  77,,  2211,,  2233,,  9922  

OO  

OOuuttii llss  ddee  vveeii ll llee  ··  4444  

PP  

PPMMEE  ··  66,,  77,,  88,,  99,,  1111,,  ,,  2222,,  2266,,  2277,,  3399,,  4400,,  
4477,,  5522,,  6611,,  6622,,  6666,,  7711,,  7722,,  7755,,  7766  

PPrrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ··  33,,  4422,,  4433,,  4499,,  
7711,,  7733  

QQ  

QQuueessttiioonnnnaaii rree  pprree--ddiiaaggnnoossttiicc  IIEE  ··  4422  

RR  

RReeggaarrddss  ssuurr  ll ’’ iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ··  
2211,,  9933  

rreettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess  ··  55,,  4411,,  4444,,  4466,,  5555,,  6644  
RReevveell ll ii ,,  CCaarrlloo  ··  2211  
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RRiivviièèrree,,  PPhhii ll iippppee  ··  2233,,  9955  
RRoocckkaarrtt,,  JJ..  FF  ··  3377,,  9955  
RRoossttaaiinngg,,  HHeerrvvéé  ··  3388,,  9944  
RRoouuaacchh,,  DDaanniieell   ··  1177,,  9933  

SS  

SSaall lleess,,  MMaarryyssee  ··  2288,,  9933  
SSaavvaannéé,,  IIbbrraahhiimm  SSyy  ··  2200,,  2244,,  9955  
SSoocciiééttéé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ··  33,,  1166,,  2200,,  2244,,  3355,,  

9933,,  9944,,  9955  
SSoolluuttiioonnss  aannttiissppaamm  ··  4477  
SSoouurrcceess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ··  4422  
SSoouuss--ttrraaii ttaannccee  dd’’ uunn  pprroocceessssuuss  vveeii ll llee  ··  3344  
SSyyssttèèmmee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ··  2299,,  3300,,  3311  
SSyysstteemmee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraatteeggiiqquuee  ··  3300  

TT  

TTPPEE  ··  44,,  1144,,  1166,,  2266,,  3355,,  4400,,  4466,,  6622,,  6666,,  7711,,  
9933  

VV  

VVeeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  ··  1177,,  5500,,  5555,,  5599,,  6644,,  
6699,,  7744  

VVeeii ll llee  eenn  ccooooppeerraattiioonn  ··  3344  
VVeeii ll llee  eennvvii rroonnnneemmeennttaallee  ··  1188  
VVeeii ll llee  iinnffoorrmmaattiioonnnneell llee  ··  2200  
VVeeii ll llee  mmaarrkkeettiinngg  ··  1188  
VVeeii ll llee  ssttrraatteeggiiqquuee  ··  1199,,  3333  
VVeeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  ··  1166,,  2200  
VVeeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ··  1177,,  5599,,  7755  
VVeerrssttrraaeettee,,  TThhiieerrrryy  ··  3377,,  9966  
VViiddaall ,,  PPaassccaall   ··  2299,,  9933  
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SSiigglleess  eett  AAccrroonnyymmeess  

  
AADDII TT  ::   AAggeennccee  ppoouurr  llaa  DDii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggiiqquuee  
  
AAFFNNOORR  ::  AAggeennccee  FFrraannççaaiissee  ddee  NNoorrmmaall iissaattiioonn  
  
AARRII SSTT  ::   AAggeennccee  RRééggiioonnaallee  ddee  ll ’’ IInnffoorrmmaattiioonn  SScciieennttii ff iiqquuee  eett  TTeecchhnniiqquuee..  
  
AASSPP  ::   SSeerrvviicceess  AAppppll iiccaattii ffss  eenn  LLiiggnnee  
  
BBDDDD::  BBaassee  DDee  DDoonnnnééeess  
  
CCII AA::  CCeennttrraall   IInntteell ll iiggeennccyy  AAggeennccyy  
  

CCRRRRMM ::  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  RRééttrroossppeeccttiivvee  ddee  MMaarrsseeii ll llee  
  
DDAATTAARR::  DDééllééggaattiioonn  ddee  ll ''AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrrii ttooii rree  eett  àà  ll ''AAccttiioonn  RRééggiioonnaallee  
  
DDGGSSEE  ::  DDii rreeccttiioonn  GGéénnéérraall   ddee  llaa  SSééccuurrii ttéé  EExxttéérriieeuurree,,  FFrraannccee  
  
DDSSSSII CC::   DDiippllôômmee  SSuuppéérriieeuurr  eenn  SScciieennccee  ddee  ll ''IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
  
EEBBAADD::   EEccoollee  ddee  BBiibbll iiootthhééccaaii rreess  dd''AArrcchhiivviisstteess  eett  DDooccuummeennttaall iisstteess  ddee  DDaakkaarr,,  SSéénnééggaall   
  
EEJJCCMM ::  EEccoollee  ddee  JJoouurrnnaall iissmmee  eett  ddee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  MMaarrsseeii ll llee  
  
FFCCSS  ::   FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  
  
GGAATTTT   ::  AAccccoorrddss  GGéénnéérraauuxx  ssuurr  lleess  TTaarrii ffss  DDoouuaanniieerrss,,  iinnssttii ttuuééss  ddeeppuuiiss  11994477  ppoouurr  ssoouutteennii rr  llee  
ll iibbéérraall iissmmee  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  qquuii ,,  ddeeppuuiiss  11999944  aa  ééttéé  rreemmppllaaccéé  ppaarr  ll ’’ OOMMCC,,  
OOrrggaanniissaattiioonn  MMoonnddiiaallee  dduu  CCoommmmeerrccee  
  
GGEEDD::  GGeessttiioonn  EElleeccttrroonniiqquuee  ddeess  DDooccuummeennttss  
  
GGEERRSSII CC::GGrroouuppee  dd''EEttuuddeess  eett  ddee  RReecchheerrcchhee  eenn  SScciieennccee  ddee  ll ''IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  
CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  MMaarrsseeii ll llee  
  
II EE::   IInntteell ll iiggeennccee  EEccoonnoommiiqquuee  
  
II MM TT::   IInnssttii ttuutt  MMééddii tteerrrraannééeenn  ddee  TTeecchhnnoollooggiiee,,  MMaarrsseeii ll llee  
  
II SSOO::  IInntteerrnnaattiioonnaall   SSttaannddaarrdd  OOrrggaanniissaattiioonn  
  
LL VVII CC::  LLaabboorraattooii rree  ddee  VVaalloorriissaattiioonn  ddee  ll ''IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  MMaarrsseeii ll llee  
  
MM II TT ::  MMaassssaacchhuusseettttss,,  IInnssttii ttuuttee  ooff   TTeecchhnnoollooggyy,,  UUSSAA  
  
NNII MM DD::  NNoovveell ll   IInntteell ll iiggeennccee  MMaassssiivvee  DDaattaa  oouu  AARRDDAA  ::  AAccttiivvii ttéé  ddee  rreecchheerrcchhee--ddéévveellooppppeemmeenntt  
aavvaannccééee,,  UUSSAA  
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NNTTII CC::   NNoouuvveell lleess  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll ''IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
  
PPAACCAA::PPrroovveennccee  AAllppeess  CCoottee  dd''AAzzuurr  
  
PPMM EE::PPeettii ttee  eett  MMooyyeennnnee  EEnnttrreepprriissee  
  
SSPPLL ::SSyyssttèèmmee  PPrroodduuccttii ff   LLooccaall   ::    
  
SSTTII CC::SScciieenncceess  eett  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll ''IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
  
TTPPEE::   TTrrèèss  PPeettii ttee  EEnnttrreepprriissee  
  
UUCCAADD::UUnniivveerrssii ttéé  CChheeiikkhh  AAnnttaa  DDiioopp  ddee  DDaakkaarr,,  SSéénnééggaall   
  
VVSSSSTT ::  VVeeii ll llee  SSttrraattééggiiqquuee  SScciieennttii ff iiqquuee  eett  TTeecchhnnoollooggiiqquuee  
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GGLLOOSSSSAAIIRREE  DDEESS  TTEERRMMEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  UUTTIILLIISSEESS  

  
AAlleerr tteess  dd'' iinnffoorr mmaatt iioonnss  ::   DDiissppoossii ttii ff   ddee  ddii ff ffuussiioonn  éélleeccttrroonniiqquuee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  ppaarr  cceennttrree  
dd’’ iinnttéérrêêtt  aauupprrèèss  ddeess  uuttii ll iissaatteeuurrss..  
  
AAnnnnuuaaii rr eess  ::   GGuuiiddee  oouu  RRééppeerrttooii rree,,  eesstt  ll ''uunn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  lleess  pplluuss  uuttii ll iissééss  ssuurr  llee  
WWeebb..  IIll   pprréésseennttee,,  ddaannss  uunnee  hhiiéérraarrcchhiiee  ddee  ddoommaaiinneess  eett  ddee  ssoouuss  ddoommaaiinneess  ddiivveerrss,,  llee  ccoonntteennuu  dduu  
WWeebb  aauu  ttrraavveerrss  ddee  sseess  ssii tteess  ddééccrrii ttss  ppaarr  uunn  nnoomm  eett  uunn  ccoommmmeennttaaii rree  ddee  qquueellqquueess  mmoottss  rrééddiiggééss  
ppaarr  uunn  ddooccuummeennttaall iissttee  ddee  ll ''oouuttii ll   ddee  rreecchheerrcchhee..  EExxeemmppllee  LLyyccooss,,  YYaahhoooo  !! !!   
  
AAxxeess  pprr iioorr ii ttaaii rr eess  ddee  rr eecchheerr cchhee  ::   DDoommaaiinneess  vvii ttaauuxx  ooùù  ll ’’ eennttrreepprriissee  ddooii tt  êêttrree  bbiieenn  rreennsseeiiggnnééee  
ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  cceess  aaccttiivvii ttééss..  SSeelloonn  JJaakkoobbiiaakk,,  lleess  FFaacctteeuurrss  CCrrii ttiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  ddee  
ll ’’ eennttrreepprriissee..  
  
BBuussiinneessss  PPllaann  ::   DDééssiiggnnee  uunn  ddooccuummeenntt  ddee  ttrraavvaaii ll   ppoouurr  pprréésseenntteerr  uunnee  eennttrreepprriissee  oouu  uunn  pprroojjeett  àà  
ddeess  iinnvveessttiisssseeuurrss..  
  
CCyyccllee  ddee  rr eennsseeiiggnneemmeenntt  ::  DDii ff fféérreenntteess  ééttaappeess  ddee  llaa  vveeii ll llee  qquuii   ccoommpprreenndd  llaa  ccooll lleeccttee,,  llee  
ttrraaii tteemmeenntt  eett  llaa  ddii ff ffuussiioonn  ddee  ll ''iinnffoorrmmaattiioonn..  EEll llee  eesstt  ccoonnnnuuee  aauussssii   ssoouuss  ll ''aappppeell llaattiioonn  ccyyccllee  ddee  
ll ''iinnffoorrmmaattiioonn  
  
DDSSII   ::  DDii ff ffuussiioonn  SSéélleeccttiivvee  ddee  ll ’’ IInnffoorrmmaattiioonn  ::  mmiissee  eenn  ccii rrccuullaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  vveerrss  lleess  
uuttii ll iissaatteeuurrss  ppootteennttiieellss  eenn  ssee  bbaassaanntt  ssuurr  lleeuurr  pprrooff ii ll   iinnffoorrmmaattiioonnnneell ..  
  
FFii llss  RRSSSS  ::   ((RReeaall llyy  SSiimmppllee  SSyynnddiiccaattiioonn))  eesstt  uunn  mmooyyeenn  ppoouurr  eexxttrraaii rree  dd''uunn  ssii ttee  wweebb  dduu  ccoonntteennuu  
rréégguull iièèrreemmeenntt  mmiiss  àà  jjoouurr..  UUnn  ff iicchhiieerr  RRSSSS  eesstt  uunn  ssiimmppllee  ff iicchhiieerr  tteexxttee  aauu  ffoorrmmaatt  XXMMLL  
ccoommppoorrttaanntt  llaa  ddeessccrriippttiioonn  ssyynntthhééttiiqquuee  dduu  ccoonntteennuu  
  
FFoorr uummss  ddee  ddiissccuussssiioonnss  ::   SSyyssttèèmmee  ddee  ddiissccuussssiioonn  ppaassssaanntt  uunniiqquueemmeenntt  ppaarr  llee  wweebb..  IIll   ssee  
ddiissttiinngguuee  ddeess  aauuttrreess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ddiissccuussssiioonn  ppaarr  llee  ffaaii tt  qquuee  lleess  ddiissccuussssiioonnss  ssoonntt  aarrcchhiivvééeess  ssuurr  
uunn  ssii ttee  wweebb,,  qquu''ii ll   ffaauutt  ssoouuvveenntt  ss''iinnssccrrii rree  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ppoouurr  ppoouuvvooii rr  ppaarrttiicciippeerr..  
  
GGEEDD  ::   GGeessttiioonn  EElleeccttrroonniiqquuee  ddeess  DDooccuummeennttss  
  
II nntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee::  ll ''eennsseemmbbllee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeeccttii ff ,,  ppaarr  ddeess  mmooyyeennss  
llééggaauuxx,,  dd''aappppoorrtteerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  ll ''oorrggaanniissaattiioonn,,  cc''eesstt--àà--ddii rree  àà  eennrriicchhii rr  llee  ssaavvooii rr  ddee  
ll ''eennttrreepprriissee,,  aaiinnssii   qquuee  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  mmeennaacceess  ddii rreecctteess  ccoonnttrree  ll ''oorrggaanniissaattiioonn  ((eessppiioonnnnaaggee,,  
vvaannddaall iissmmee,,  vvooii rree  tteerrrroorriissmmee)),,  eesssseennttiieell lleemmeenntt  eenn  lleess  pprréévvooyyaanntt..  
  
II nnttrr aanneett  ::   EEnnsseemmbbllee  ddee  sseerrvviicceess  IInntteerrnneett  ((ppaarr  eexxeemmppllee  uunn  sseerrvveeuurr  wweebb))  iinntteerrnneess  àà  uunn  rréésseeaauu  
llooccaall ,,  cc''eesstt--àà--ddii rree  aacccceessssiibblleess  uunniiqquueemmeenntt  àà  ppaarrttii rr  ddeess  ppoosstteess  dd''uunn  rréésseeaauu  llooccaall ,,  oouu  bbiieenn  dd''uunn  
eennsseemmbbllee  ddee  rréésseeaauuxx  bbiieenn  ddééff iinniiss,,  eett  iinnvviissiibblleess  ((oouu  iinnaacccceessssiibblleess))  ddee  ll ''eexxttéérriieeuurr..  
  
MM ootteeuurr ss  ddee  rr eecchheerr cchhee  ::  LLooggiicciieell   ppeerrmmeettttaanntt  dd''eeff ffeeccttuueerr  ddeess  rreecchheerrcchheess  ddaannss  lleess  iimmmmeennsseess  
rreessssoouurrcceess  ddee  ll ''IInntteerrnneett..  CCeess  ssyyssttèèmmeess  ssee  ssuuccccèèddeenntt  àà  uunn  rryytthhmmee  eeff ffrreennéé..  OOnn  ddiissttiinngguuee  ppoouurr  llee  
mmoommeenntt  ttrrooiiss  ttyyppeess  ddee  mmootteeuurrss  ::  cceeuuxx  ddoonntt  ll ''iinnddeexxaattiioonn  eesstt  eeff ffeeccttuuééee  ppaarr  ddeess  hhuummaaiinnss  ((ttyyppee  
YYaahhoooo)),,  lleess  rroobboottss,,  aauussssii   aappppeellééss  ssppiiddeerrss  ((AAll ttaa  VViissttaa)),,  eett  lleess  mmééttaa--mmootteeuurrss,,  qquuii   ppeerrmmeetttteenntt  
ll ''uuttii ll iissaattiioonn  ddeess  ccaappaaccii ttééss  ddeess  aauuttrreess  dd''uunnee  ffaaççoonn  uunnii ff iiééee..  
  
OOppeenn  ssoouurr ccee  ::  LLooggiicciieell   ddoonntt  ll ''aaccccèèss  àà  ssoonn  ccooddee  ssoouurrccee  eesstt  aauuttoorriisséé  ppaarr  ssoonn  aauutteeuurr..    
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OOuuttssoouurr cciinngg  ::   oouu  iinnffooggéérraannccee,,  ssyyssttèèmmee  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’ eexxtteerrnnaall iisseerr  cceerrttaaiinnss  sseerrvviicceess  
iinnffoorrmmaattiiqquueess  àà  ddeess  pprreessttaattaaii rreess  
  
SSoouurr cceess  ffoorr mmeell lleess  ::   SSoouurrcceess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  mmiisseess  eenn  ffoorrmmee  eett  ccoonnssiiggnnééee  ssuurr  uunn  ssuuppppoorrtt  
qquueellccoonnqquuee..  EExxeemmppllee,,  lleess  ll iivvrreess,,  lleess  CCDD  RRoomm,,  llee  wweebb……  
  
SSoouurr cceess  II nnffoorr mmeell lleess  ::   SSoouurrcceess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  nnoonn  ssttrruuccttuurrééee  ddoonntt  ll ’’ aaccccèèss  nnéécceessssii ttee  uunn  
éécchhaannggee  ddii rreecctt  aavveecc  ssoonn  ddéétteenntteeuurr  ((ccoonnfféérreennccee  ppaarr  eexxeemmppllee))  
  
SSPPLL   ::  SSyyssttèèmmee  PPrroodduuccttii ff   LLooccaall   oouu  CClluusstteerrss  ::  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  pprroodduuccttiivvee  ppaarrttiiccuull iièèrree  llooccaall iissééee  
ssuurr  uunn  tteerrrrii ttooii rree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  àà  uunn  bbaassssiinn  dd''eemmppllooii ..  CCeettttee  oorrggaanniissaattiioonn  
ffoonnccttiioonnnnee  ccoommmmee  uunn  rréésseeaauu  dd''iinntteerrddééppeennddaanncceess  ccoonnssttii ttuuééeess  dd''uunnii ttééss  pprroodduuccttiivveess  aayyaanntt  ddeess  
aaccttiivvii ttééss  ssiimmii llaaii rreess  oouu  ccoommpplléémmeennttaaii rreess  qquuii   ssee  ddiivviisseenntt  llee  ttrraavvaaii ll   ((eennttrreepprriisseess  ddee  pprroodduuccttiioonn  oouu  
ddee  sseerrvviicceess,,  cceennttrreess  ddee  rreecchheerrcchhee,,  oorrggaanniissmmeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  cceennttrreess  ddee  ttrraannssffeerrtt  eett  ddee  vveeii ll llee  
tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  eettcc..  
  
TTrr aaqquuee  ::   AAccttiioonn  ddee  ccooll lleecctteerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  uunn  ddiissppoossii ttii ff   ddee  vveeii ll llee  ssttrraattééggiiqquuee  
  
VVeeii ll llee  aauuttoommaatt iissééee  ::   CCooll lleeccttee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ppaarr  llee  mmooyyeenn  dd’’ oouuttii llss  éélleeccttrroonniiqquueess  tteellss  qquuee  lleess  
llooggiicciieellss  ddee  vveeii ll llee..    
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AANNNNEEXXEESS  

  

  

  

  

  

  

  

  

11..  GGrr ii ll llee  dd’’ aannaallyyssee  ddeess  pprr aatt iiqquueess  ddee  vveeii ll llee  eenn  PPMM EE  ––  TTPPEE  eett   eenn  ggrr aannddee  

eennttrr eepprr iissee..  

22..  CCaappttuurr ee  dd’’ ééccrr aann  dduu  llooggiicciieell   ll iibbrr ee  ddee  ssuurr vveeii ll llaannccee  ddee  ssii ttee  ::   CC44UU  

33..  CClluubb  VVeeii ll llee  eett   II nntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  MM aarr sseeii ll llee  II nnnnoovvaatt iioonn  

44..  CChheecckk--uupp  ppoouurr   ll ’’ aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  PPMM EE  TTPPEE  eenn  II nntteell ll iiggeennccee  

EEccoonnoommiiqquuee  
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EETTUUDDEE  CCOOMM PPAARRAATTII VVEE  DDEESS  PPRRAATTII QQUUEESS  DDEE  VVEEII LL LL EE  EENN  PPMM EE--TTPPEE  EETT  EENN  

GGRRAANNDDEE  EENNTTRREEPPRRII SSEE..  

AAffiinn  ddee  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  ccoonnccrrèèttee  ddeess  ddiifffféérreenncceess  eennttrree  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee  eenn  

ppeettiittee  eennttrreepprriissee  eett  eenn  ggrraannddee  eennttrreepprriissee,,  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  pprrooppoossééss  ddee  pprreennddrree  eenn  eexxeemmppllee  

ttrrooiiss  PPMMEE  eett  ddee  TTPPEE,,  eennssuuiittee  dd’’ééttuuddiieerr  lleeuurrss  aaccttiioonnss  ddee  vveeiillllee  qquu’’eelllleess  oonntt  mmiisseess  ssuurr  ppllaaccee  aaffiinn  ddee  

lleess  ccoommppaarreerr  aavveecc  cceelllleess  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  lleess  ggrraannddeess  ccoommppaaggnniieess  eett  ddoonntt  llee  ssuuccccèèss  eesstt  ttrrèèss  

ssoouuvveenntt  rreellaattéé  ddaannss  lleess  oouuvvrraaggeess  eett  aauuttrreess  ppuubblliiccaattiioonnss  ssppéécciiaalliissééss..    

PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  nnoouuss  eessssaayyeerroonnss  ::  

11..  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss  ddee  pprréésseenntteerr  bbrriièèvveemmeenntt  cceess  eennttrreepprriisseess  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  pprraattiiqquueess  

iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess,,    

22..  EEnnssuuiittee  dd’’ééllaabboorreerr  uunn  ttaabblleeaauu  àà  llaa  ffooiiss  rrééccaappiittuullaattiiff  eett  ccoommppaarraattiiff  ddeess  ddiifffféérreenntteess  aaccttiioonnss  

rreecceennssééeess..  LL’’iinnttéérrêêtt  eesstt  ddee  mmeessuurreerr  lleeuurr  ssuuccccèèss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ggrraannddee  eennttrreepprriissee..  BBrreeff,,  iill  

ss’’aaggiirraa  ddee  vvooiirr  qquueellllee  eesstt  llaa  ttrraadduuccttiioonn  pprraattiiqquuee  ddeess  FFaacctteeuurrss  CCrriittiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  aauussssii  bbiieenn  

eenn  ggrraannddee  eennttrreepprriissee  qquu’’eenn  ppeettiittee  eett  mmooyyeennnnee  eennttrreepprriissee..  UUnnee  ppaarrttiiee  ««  aannaallyyssee  ccrriittiiqquuee  »»  eesstt  

rréésseerrvvééee  ssuurr  ccee  ttaabblleeaauu  ppoouurr  aappppoorrtteerr  uunnee  eexxpplliiccaattiioonn  oobbjjeeccttiivvee  àà  uunnee  cceerrttaaiinnee  ddiifffféérreennccee  

dd’’aapppprroocchhee  ddee  llaa  vveeiillllee  ddaannss  cceess  ttyyppeess  dd’’eennttrreepprriisseess..  

33..  EEnnffiinn,,  ffoorrtt  ddee  cceettttee  ééttuuddee  ccoommppaarraattiivvee,,  nnoouuss  nnoouuss  eessssaayyeerroonnss  àà  uunn  ccoommmmeennttaaiirree  ccrriittiiqquuee  

ddeess  ddiifffféérreennttss  ttaabblleeaauuxx  eenn  gguuiissee  ddee  ccoonncclluussiioonn..  
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11..  PPRREESSEENNTTAATTII OONN  DDEESS  EEXXEEMM PPLL EESS  DDEE  PPRRAATTII QQUUEESS  DDEE  VVEEII LL LL EE  EENN  PPMM EE  EETT  

TTPPEE..    

LLAA  VVEEIILLLLEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEE  CCHHEEZZ  MMAAIILLIINNBBLLAACCKK  

IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ppeettiittee  eennttrreepprriissee  ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  mmeessssaaggeerriiee  éélleeccttrroonniiqquuee..  EEllllee  

pprrooppoossee  ddeess  ssoolluuttiioonnss  aannttiissppaamm..  EEllllee  éévvoolluuee  ddaannss  uunn  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrrèèss  

ccoonnccuurrrreennttiieell  cceerrtteess,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ttrrèèss  éévvoolluuttiiff  eenn  mmaattiièèrree  ddee  tteecchhnnoollooggiiee..  EEllllee  aa  aaddooppttéé  uunnee  

ssoolluuttiioonn  ddee  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ddeeppuuiiss  uunn  aann  aaffiinn  ssee  mmeettttrree  aauu  ccoouurraanntt  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

iinnnnoovvaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  tteecchhnnoollooggiiqquueess  ddaannss  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  mmeessssaaggeerriiee  éélleeccttrroonniiqquuee..    

  

PPrr oocceessssuuss  dd’’ uunnee  aacctt iioonn  ddee  vveeii ll llee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  cchheezz  MM aaii ll iinnbbllaacckk  ::   

PPrr oojj eett   ::  

11..  AAccqquuéérrii rr  eett  ttrraaii tteerr  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ssuurr  lleess  oouuttii llss  aannttiissppaamm  

22..  SS’’ iinnffoorrmmeerr  ssuurr  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttii ff iiqquuee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  

mmeessssaaggeerriiee  éélleeccttrroonniiqquuee..  

AAccttiioonnss  

11..  EEnnttrreettiieenn  aavveecc  llee  ddiirriiggeeaanntt  ppoouurr  ssppééccii ff iieerr  llaa  rreecchheerrcchhee  ::  ttrraadduuii rree  lleess  bbeessooiinnss  eenn  mmoottss  ccllééss  

22..  CChhooiixx  eett  vvaall iiddaattiioonn  ddeess  mmoottss--ccllééss  ::        

--  SSoolluutt iioonnss  aanntt iissppaamm    

--  SSééccuurr ii ttéé  mmeessssaaggeerr iieess  éélleeccttrr oonniiqquueess  

--  CChhaall lleennggee  RReessppoonnssee  AAuutthheenntt ii ff iiccaatt iioonn  

--  CCAAPPTTCCHHAA   ((CCoommpplleetteettllyy  AAuuttoommaatteedd  PPuubbll iicc  TTuurriinngg  TTeesstt  ttoo  tteell ll   CCoommppuutteerrss  aanndd  HHuummaann  AAppaarrtt))  

--  FFii ll tt rr ee  aanntt iissppaamm  

--  SSééccuurr ii ttéé  II nnffoorr mmaatt iiqquuee  

RReecchheerrcchhee    dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

11..  RReecchheerrcchhee  ddee  bbrreevveettss  àà  ppaarrttii rr  ddeess  mmoottss  ccllééss  vvaall iiddééss  

22..  RReecchheerrcchhee  eett  aannaallyyssee  ddeess  aarrttiicclleess  sscciieennttii ff iiqquueess  rreellaattii ffss  àà  llaa  ssééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddaannss  lleess  bbaasseess  ddee  

ddoonnnnééeess  sscciieennttii ff iiqquueess..  

SSoouurr cceess  ::   

11..  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  bbrreevvêêttss  tteell   qquuee  EEssppaacceenneett..ccoomm  ::  RReecchheerrcchhee  ddee  bbrreevveettss  ddeessssiinnss  eett  mmooddèèlleess  ddaannss  

ll ’’ eessppaaccee  eeuurrooppééeenn  eett  mmoonnddiiaall   ((AAcctt iioonn  eexxtteerr nnaall iissééee  ))  

22..  SSuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ssii tteess  IInntteerrnneett  ssuurr  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttii ff iiqquuee  cchhooiissiiss  àà  ll ’’ aavvaannccee  ::  iinnppii ..ffrr,,  eett  ssuurr  llaa  ssééccuurrii ttéé  

iinnffoorrmmaattiiqquuee  ((AAcctt iioonn  iinntteerr nnaall iissééee))  

33..  VVeeii ll llee  ssuurr  ffoorruumm  ddee  ddiissccuussssiioonn  ssuurr  llaa  ssééccuurrii ttéé  ddeess  mmeessssaaggeerriieess..  ((AAcctt iioonn  iinntteerr nnaall iissééee  ))  
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OOuutt ii llss  ::   

11..  MM aatthhééoo  PPaatteenntt   ppoouurr  llaa  vveeii ll llee  bbrreevveett  ((eexxtteerr nnee))  

22..  MM aatthhééoo  AAnnaallyysseerr   ppoouurr  aannaallyysseerr  lleess  ccoorrppuuss  dd’’ aarrttiicclleess  sscciieennttii ff iiqquueess  ssuurr  llee  ssuujjeett  ((eexxtteerr nnee))  

33..  CCooppeerr nniicc  AAggeenntt   PPrr ooffeessssiioonnnnaall   ppoouurr  uunnee  vveeii ll llee  aauuttoommaattiissééee  ssuurr  ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ((II nntteerr nnee))  

  

LLAA  VVEEIILLLLEE  CCOONNCCUURRRREENNTTIIEELLLLEE  CCHHEEZZ  KKAALLYYSSTT  

KKaallyysstt  eesstt  uunnee  eennttrreepprriissee  qquuii  ss’’aaccttiivvee  ddaannss  uunnee  ssppéécciiaalliittéé  ttrrèèss  rréécceennttee  qquuee  ll’’oonn  aappppeellllee  ll’’iinnffooggéérraannccee  

oouu  oouuttssoouurrcciinngg..  EEllllee  aaccccoommppaaggnnee  lleess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  lleeuurr  ssyyssttèèmmee  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ll’’aaddaapptteerr  àà  lleeuurrss  bbeessooiinnss  ((IInnssttaallllaattiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee,,  éévvoolluuttiioonn……))    EEnn  pplluuss  ddee  

sseess  aaccttiivviittééss  ddee  bbaassee,,  KKaallyysstt  pprrooppoossee  ééggaalleemmeenntt  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llooggiicciieellss  eett  

ddiissppeennssee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  àà  llaa  ddeemmaannddee  aaxxééeess  ssuurr  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  llooggiicciieellss  iinnffoorrmmaattiiqquueess..    

AAuujjoouurrdd’’hhuuii  ll’’eennttrreepprriissee  éévvoolluuee  ddaannss  uunn  mmaarrcchhéé  ttrrèèss  ccoommppééttiittiiff  bboooossttéé  ppaarr  uunnee  tteennddaannccee  cchheezz  lleess  

ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  eett  mmêêmmee  cchheezz  ddeess  PPMMEE  àà  eexxtteerrnnaalliisseerr  cceerrttaaiinnss  ddee  lleeuurrss  sseerrvviicceess  iinnffoorrmmaattiiqquueess..  

EEnn  FFrraannccee  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’iinnffooggéérraannccee  aa  pprrooggrreesssséé  ddee  88,,55%%  eenn  22000033  eett  ddee  1100%%  eenn  

22000044  eett  rreepprréésseennttee  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  ddee  pprrééss  ddee  55  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss..  CCoonnsscciieenntt  ddee  cceess  ggrraannddss  

eennjjeeuuxx  ffiinnaanncciieerrss  eett  ddee  llaa  rruuddeessssee  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  nnaattiioonnaallee,,  KKaallyysstt  nnee  ss’’eesstt  ppaass  ffaaiitt  pprriieerr  ppoouurr  

ss’’iinnffoorrmmeerr  ssuurr  ccee  mmaarrcchhéé  eett  ssuurrttoouutt  ssuurr  ccee  qquuee  ffoonntt  sseess  ccoonnccuurrrreennttss  eenn  mmeettttaanntt  ssuurr  ppiieedd  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  ssuurr  mmeessuurree  ddee  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee..    
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PPrr oocceessssuuss  dd’’ uunnee  vveeii ll llee  ccoonnccuurr rr eenntt iieell llee  cchheezz  KK AALL YYSSTT  

PPrr oojj eett   ::  

11..  AAccqquuiissii ttiioonn  eett  ttrraaii tteemmeenntt  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  ooffffrreess  ddee  sseerrvviicceess,,  lleess  pprriixx,,  lleess  ccll iieennttss  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  

mmaarrcchhéé  ddee  ll ’’ iinnffooggéérraannccee..  

22..  SSuurrvveeii ll lleerr  lleess  ccoonnccuurrrreennttss  ddiirreecctt  eett  iinnddiirreecctt  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee..  

AAccttiioonnss  

11..  EEnnttrreettiieenn  aavveecc  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ppoouurr  ddééffiinniirr  lleess  ttyyppeess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  rreeccuueeii ll ll ii rr  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  
ccoonnccuurrrreenntteess  

22..  RRééaall iissaattiioonn  ddee  ggrrii ll lleess//CCoonnccuurrrreennttss  aavveecc  ddeess  ppllaaggeess  àà  rreennsseeiiggnneerr    ((EEXXTTEERRNNEE))::  
  

--  NNoomm  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  
--  AAddrreesssseess    
--  SSiittee  IInntteerrnneett  
--  ZZoonneess  dd’’ aaccttiivvii ttééss  
--  SSeerrvviicceess  ooffffeerrttss  
--  DDééllaaii   dd’’ iinntteerrvveennttiioonn  
--  AAssssiissttaannccee  HHoott  ll iinnee  
--  PPrriixx  
--  OObbsseerrvvaattiioonnss  

  
33..  AAnnaallyysseerr  lleess  ssii tteess  IInntteerrnneett  ddee  cchhaaqquuee  ccoonnccuurrrreenntt  

  

RReecchheerrcchhee    dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

11..  SSiitteess  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ssppéécciiaall iissééss  eett  ffoorruummss  

22..  RReecchheerrcchhee  aavvaannccééee  ssuurr  lleess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  ((EExx  ::  GGooooggllee  aavveecc  ssaa  ffoonnccttiioonn  ««  RREELLAATTEEDD  »»))  

33..  RReecchheerrcchhee  ssuurr  lleess  BBaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  

SSoouurr cceess  ::   

11..  BBaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  KK oommppaassss..ff rr   ssuurr  lleess  ssoocciiééttééss  ::  RReecchheerrcchhee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ((ttaaii ll llee,,  

aaccttiivvii ttéé,,  eeffffeeccttii ffss,,  CCAA……))  

22..  SSiitteess  SSoocciiééttéé..ccoomm  ::  hhtt ttpp:: ////wwwwww..ssoocciieettee..ccoomm//  

33..  LLeess  ppaaggeess  jjaauunneess..  RReecchheerrcchhee  ppaarr  sseecctteeuurr  dd’’ aaccttiivvii ttéé,,  rrééggiioonn  eettcc..  

44..  SSiitteess  ccoonnccuurrrreennttss..  

OOuutt ii llss  ::   

11..  CCooppeerr nniicc  TTrr aacckkeerr   ::  llooggiicciieell   ddee  vveeii ll llee  aauuttoommaattiissééee  ssuurr  lleess  ssii ttee  IInntteerrnneett  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss  àà  ssuurrvveeii ll lleerr  

22..  CCooppeerr nniicc  AAggeenntt   pprr ooffeessssiioonnnneell   ::  llooggiicciieell   ppoouurr  llaa  vveeii ll llee  ssuurr  ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé  ssuurr  lleess  ccoonnccuurrrreennttss  cchhooiissiiss  ppoouurr  

êêttrree  aauu  ccoouurraanntt  ddeess  aarrttiicclleess  ssuurr  eeuuxx,,  lleeuurr  nnoouuvveeaauuttéé  eettcc..  

33..  MM ootteeuurr ss  ddee  rr eecchheerr cchheess  ::  GGooooggllee  ((GGoooogglleeaalleerrtt)),,  EExxaalleeaadd,,  VViivviissiimmoo))  

44..  AAnnnnuuaaiirr eess  ::  YYaahhoooo,,  PPaaggeess  JJaauunneess  
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LL AA  VVEEII LL LL EE  CCOONNCCUURRRREENNTTII EELL LL EE  EETT  CCOOMMMM EERRCCII AALL EE  CCHHEEZZ  AATTEERRVVII SSII OONNSS  

AALLTTEERRVVIISSIIOONNSS  eesstt  uunnee  eennttrreepprriissee  ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  lleess  AASSPP  ((AApppplliiccaattiioonn  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  oouu  eenn  

ffrraannççaaiiss  FFoouurrnniisssseeuurr  dd’’AApppplliiccaattiioonnss  hhéébbeerrggééeess,,  FFAAHH))..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  pprrooppoossiittiioonn  ffaaiittee  aauuxx  

eennttrreepprriisseess  dd’’eexxtteerrnnaalliissaattiioonn  lleeuurrss  aapppplliiccaattiioonnss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ((llooggiicciieellss  oouu  aauuttrreess))  àà  ttrraavveerrss  ddeess  

rréésseeaauuxx..  LLaa  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  eenn  iinnffoorrmmaattiiqquuee  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  dd’’aaccttuuaalliittéé  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ddeess  

aaffffaaiirreess  eett  ddrraaiinnee  uunnee  mmaannnnee  ffiinnaanncciièèrree  ttrrèèss  iimmppoorrttaannttee  dd’’ooùù  llee  nnoommbbrree  dd’’eennttrreepprriisseess  qquuii  ss’’yy  

aaccttiivveenntt..  CCeettttee  aattttrraaccttiivviittéé  dduu  mmaarrcchhéé  aa  ccoommmmee  aauuttrree  ccoonnssééqquueennccee  llaa  rruuddee  ccoommppééttiittiioonn  eennttrree  

pprreessttaattaaiirreess  ssuurrttoouutt  qquuaanndd  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  ssoonntt  rreepprréésseennttééss  ccoommmmee  AALLTTEERRVVIISSIIOONNSS  

ppaarr  ddeess  PPMMEE  eett  ddeess  TTPPEE..  AAffiinn  ddee  ss’’ooffffrriirr  uunn  aavvaannttaaggee  ccoonnccuurrrreennttiieell  ssuubbssttaannttiieell  eett  ddee  vvaaiinnccrree  cceettttee  

ffaattaallee  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ggrraannddeess  ccoommppaaggnniieess,,  AALLTTEERRVVIISSIIOONNSS  aa  ddéécciiddéé  dd’’iinnvveessttiirr  

ddaannss  uunn  sseerrvviiccee  ddee  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee..  
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PPRROOCCEESSSSUUSS  DD’’ UUNNEE  VVEEII LL LL EE  CCOONNCCUURRRREENNTTII EELL LL EE  EETT  CCOOMM MMEERRCCII AALL EE  CCHHEEZZ  

AALL TTEERRVVII SSII OONNSS  

  

  

PPrr oojj eett   ::  

11..  aaccqquuéérrii rr  eett  ttrraaii tteerr  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  ccoonnccuurrrreennttss  ((ooff ffrreess,,  pprriixx,,  ffuussiioonnss,,  ggrroouuppeemmeennttss  pprrooffeessssiioonnnneellss))  

22..  EEttuuddee  pprroossppeeccttiivvee  mmaarrcchhéé  ((ttaaii ll llee  dduu  mmaarrcchhéé  AASSPP  eenn  FFrraannccee……))  

AAccttiioonnss  

11..  RRééaall iissaattiioonn  dd’’ uunn  ddoossssiieerr  ddee  vveeii ll llee  ccoonnccuurrrreennttiieell llee  aavveecc  lleess  tthhéémmaattiiqquueess  ::  
--  LLeess  ooffffrreess  dduu  mmaarrcchhéé  AASSPP  eenn  FFrraannccee  
--  LLeess  pprriixx  ddeess  sseerrvviicceess  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss  
--  LLeess  aall ll iiaanncceess  eett  ffuussiioonnss  
--  LLiissttee  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ssuurr  lleess  AASSPP  eenn  FFrraannccee                                        

22..  RRééaall iissaattiioonn  dd’’ uunnee  ééttuuddee  pprroossppeeccttiivvee  mmaarrcchhéé  ssuurr  
--  llaa  ttaaii ll llee  dduu  mmaarrcchhéé  AASSPP  eenn  FFrraannccee  
--  LLeess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ccrrooiissssaanncceess  
--  LLeess  cchhii ffffrreess  ccllééss  
--  LLeess  ooppppoorrttuunnii ttééss  eett  mmeennaacceess  ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee  
--  LLeess  FFaacctteeuurrss  ccrrii ttiiqquueess  ddee  ssuuccccèèss  

  

RReecchheerrcchhee    dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

11..  SSuurrvveeii ll llaannccee  ddee  rreessssoouurrcceess  ssppéécciiaall iissééeess  ssuurr  lleess  AASSPP  

22..  RReecchheerrcchhee  cciibbllééee  ddaannss  lleess  rreevvuueess  sscciieennttii ff iiqquueess  eett  BBDDDD  ((EExxtteerr nnee))  

SSoouurr cceess  ::   

11..  AAnnnnuuaaiirreess  eett  ppoorrttaaii llss  tteellss  qquuee  ::  AASSPP  SSttrreeeett,,  AASSPPssccooppee,,  FFiinnddAAPPPPSS  

22..  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddooccuummeennttaaiirreess  ::  AASSPP  TThhee  LLiisstt  

33..  SSiitteess  aaccttuuaall ii ttééss  AASSPP  ::  AASSPPnneewwss,,  OOnnDDeemmaanndd  NNeewwss  

44..  ffoorruummss  ddee  ddiissccuussssiioonnss  AASSPP  ::  SSmmaarrttll iinnee  EExxppoo  

OOuutt ii llss  ::   

11..  LL ooggiicciieell   CC44UU  ppoouurr  llaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ssii tteess  ccoonnccuurrrreennttss  eett  aaccttuuaall ii ttééss  ((II nntteerr nnee))  

22..  AAnnnnuuaaiirr eess  eett   mmootteeuurr ss  ddee  rr eecchheerr cchhee  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  cciibbllééee  ::  GGooooggllee,,  eexxaalleeaadd……  

33..  GGoooogglleeaalleerr tt   ppoouurr  llaa  vveeii ll llee  ssuurr  ll ’’ aaccttuuaall ii ttéé  AASSPP  
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22..  TTAABBLLEEAAUU  CCOOMMPPAARRAATTIIFF  DDEESS  FFCCSS  EENN  VVEEIILLLLEE  DDAANNSS  LLEESS  GGRRAANNDDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  EETT  LLEESS  PPEETTIITTEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  

  

PPhhaasseess  ddee  vveeii ll llee  FFCCSS  //GGrraannddeess  eennttrreepprriisseess  FFCCSS//PPMMEE--TTPPEE  AAnnaallyyssee    

11..  CCooll lleeccttee  ddee  ll ’’ iinnffoorr mmaatt iioonn        

IIddeennttii ff iiccaattiioonn  pprréécciissee  ddeess  bbeessooiinnss  
--  IIddeennttii ff iiccaattiioonn  ddeess  aaxxeess  pprriioorrii ttaaiirreess  ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ((lloonngg,,  mmooyyeenn  eett  ccoouurrtt  tteerrmmee))  
--  CChhooiixx  dduu  ttyyppee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  cchhaaqquuee  aaxxee..  

--  CChhooiixx  ddeess  aaxxeess  ddee  rreecchheerrcchhee  
sseelloonn  ll ’’ uurrggeennccee  dduu  mmoommeenntt  
((ccoouurrtt  tteerrmmee))  
--  NNee  ppaass  ddééppaasssseerr  22  aaxxeess  ddee  
rreecchheerrcchhee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

AAvveecc  sseess  mmooyyeennss  ll iimmiittééss  llaa  
PPMMEE--TTPPEE  nnee  ppeeuutt  ssee  ppeerrmmeettttrree  
ddee  vveeii ll lleerr  àà  ccoouurrtt  mmooyyeenn  eett  lloonngg  
tteerrmmee  ssuurr  ttoouuss  sseess  bbeessooiinnss..  

SSéélleeccttiioonn  ppeerrttiinneennttee  ddeess  ssoouurrcceess  

--  LLiissttee  eexxhhaauussttiivvee  ddeess  ssoouurrcceess  ((ffoorrmmeell lleess  eett  
iinnffoorrmmeell lleess))  
--  VVaall iiddaattiioonn  ((vvéérraaccii ttéé  ddeess  ssoouurrcceess))  
--  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrttiinneennccee  sseelloonn  ll ’’ aaddééqquuaattiioonn  
aavveecc  lleess  bbeessooiinnss  

--  PPaannoorraammaa  ddeess  ssoouurrcceess  
((ffoorrmmeell lleess,,  iinnffoorrmmeell lleess))  eett  
aacccceessssiibblleess  àà  llaa  PPMMEE..  
--  TTrrii   eett  éévvaalluuaattiioonn  ((ppeerrttiinneennccee,,  
uurrggeennccee……))  
--  BBoonnnnee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  
ssoouurrcceess  iinnffoorrmmeell lleess  

AA  ccoottéé  ddee  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  
ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddeess  ssoouurrcceess  
ffoorrmmeell lleess,,  llaa  PPMMEE  ddooii tt  ffaavvoorriisseerr  
lleess  ssoouurrcceess  iinnffoorrmmeell lleess  ddii ff ff iiccii lleess  
dd’’ aaccccèèss  mmaaiiss  àà  hhaauuttee  vvaalleeuurr  
aajjoouuttééee..  

DDééssiiggnnaattiioonn  ddeess  ccaapptteeuurrss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  

--  SSeennssiibbii ll iissaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell   
--  CChhooiixx  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddééddiiééeess  àà  llaa  ccooll lleeccttee  ((ppaarr  
ttyyppee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn))  sseelloonn  ll ’’ eexxppéérriieennccee,,  llaa  
ffoorrmmaattiioonn  llaa  mmoottiivvaattiioonn  
--  FFoorrmmaattiioonn  àà  llaa  ccooll lleeccttee  

--  SSeennssiibbii ll iissaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell   
IImmppll iiccaattiioonn  ddee  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell   
àà  llaa  ccooll lleeccttee..  
--  CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ppaarr  llee  
ddiirreecctteeuurr..  
--  FFoorrmmeerr  lleess  aaggeennttss  aauuxx  oouuttii llss  ddee  
rreecchheerrcchhee..  

LLee  ffaacctteeuurr  hhuummaaiinn  eesstt  llaa  ggrraannddee  
ddii fffféérreennccee  eennttrree  PPMMEE  eett  GGddee  
eennttrreepprriissee..  SSoolluuttiioonn  eenn  PPMMEE  ::  
ppaass  ddee  mmiissssiioonnss  ppeerrssoonnnneell lleess,,  
iimmppll iiccaattiioonn  ddee  ttoouutt  llee  mmoonnddee..  

EEllaabboorraattiioonn  dd’’ oouuttii llss  ddee  ccooll lleeccttee  

FFoorrmmaall iisseerr  llaa  ccooll lleeccttee  aavveecc  ddeess  oouuttii llss  ::  
--  RRaappppoorrtt  dd’’ ééttoonnnneemmeenntt  
--  GGrrii ll llee  ((SSaalloonnss  eett  ffooiirree))  
--  FFoorrmmuullaaiirree  oouu  ff iicchhee  ddee  ssyynntthhèèssee  

--  EEvvii tteerr  uunnee  ffoorrmmaall iissaattiioonn  
eexxcceessssiivvee  ddee  llaa  ccooll lleeccttee  
--  FFoorrmmaall iisseerr  sseeuulleemmeenntt  llaa  
ccooll lleeccttee  dd’’ iinnffoo  iinnffoorrmmeell llee  ((ddeess  
ggrrii ll lleess  ppoouurr  lleess  ssaalloonnss  eett  ffooiirreess))  

AAvveecc  aauu  pplluuss  22  aaxxeess  àà  ssuurrvveeii ll lleerr  
ii ll   ffaauutt  éévvii tteerr  eenn  PPMMEE  ddee  ttoouutt  
ffoorrmmaall iisseerr..  UUnnee  vveeii ll llee  ggéénnéérraallee  
eenn  GGddee  eennttrreepprriissee  ppeeuutt  ssee  llee  
ppeerrmmeettttrree..  

  

MMoottiivvaattiioonn  ddeess  ccooll lleecctteeuurrss  
--  RReeccoonnnnaaiissssaannccee  ppuubbll iiqquuee  
--  MMoottiivvaattiioonn  ff iinnaanncciièèrree  
--  PPrroommoottiioonn  

CCoommppll iimmeennttss  eett  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  
ppuubbll iiqquuee  

MMoottiivvaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell   ::  cclléé  ddee  
rrééuussssii ttee  dd’’ uunnee  vveeii ll llee  

22..  TTrr aaii tteemmeenntt   ddee  ll ’’ iinnffoorr mmaatt iioonn        

  TTrrii   eett  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  
--  EEll iimmiinneerr  lleess  ddoouubblleess  ((iinnffoorrmmaattiioonnss  
rreeddoonnddaanntteess))  
--  EEllaagguueerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ttrroopp  ggéénnéérraalleess  

--  EEll iimmiinneerr  lleess  ddoouubblleess  
((iinnffoorrmmaattiioonnss  rreeddoonnddaanntteess))  
--  EEllaagguueerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ttrroopp  
ggéénnéérraalleess  

TTrrii   eett  vvaall iiddaattiioonn  ::  uunn  mmooyyeenn  
ppoouurr  éévvii tteerr  lleess  lleeuurrrreess,,  
ddééssiinnffoorrmmaattiioonnss  eett  bbrruuii ttss  
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VVaall iiddaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  
--  JJuuggeerr  ddee  llaa  vvéérraaccii ttéé  ddee  ll ’’ iinnffoo  
((rreeccoouuppeerr,,  bbiieenn  vvéérrii ff iieerr  lleess  ssoouurrcceess))  

RRééuunniioonn  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ::  pplluuss  
pprraattiiqquuee  eett  mmooiinnss  oonnéérreeuussee  ppoouurr  
llaa  PPMMEE  eett  TTPPEE  

AAnnaallyyssee  eexxppeerrttee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

--  AAnnaallyysseerr  llaa  ccrrii ttiiccii ttéé  ddee  ll ’’ iinnffoo  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  
aaccttiivvii ttééss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  ((nnoouuvveell llee  
rréégglleemmeennttaattiioonn,,  nnoouuvveeaauuxx  ccoonnccuurrrreennttss  eettcc..))  
--  MMeessuurreerr  ll ’’ uurrggeennccee  
--  ffaaiirree  aappppeell   àà  ddeess  eexxppeerrttss  

RReeccoouurrss  àà  ddeess  eexxppeerrttss  ffrrééqquueennttss  
eenn  ggddee  eennttrreepprriissee  eett  ttrrèèss  cchheerr  eenn  
PPMMEE  TTPPEE..  

SSyynntthhèèssee--aaccttiioonn  
--  SSyynntthhééttiisseerr  lleess  rrééssuull ttaattss  ((22ppaaggeess))  
--  PPrrooppoossii ttiioonn  dd’’ aaccttiioonnss  àà  ccoouurrtt  eett  mmooyyeenn  tteerrmmee  

RRééuunniioonn  ccooll lleeccttiivvee  dd’’ aannaallyyssee  
dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ::  

--  DDiissccuussssiioonn  ssuurr  llaa  
vvaall iiddii ttéé  ddee  
ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

--  EEvvaalluueerr  ll ’’ iimmppaacctt  ddee  
ll ’’ iinnffoo  ssuurr  lleess  aaccttiivvii ttééss  àà  
ccoouurrtt  tteerrmmee  ddee  
ll ’’ eennttrreepprriissee  

--  CCoommppttee--rreenndduu  ddee  
rrééuunniioonn  ::  ssyynntthhèèssee  ddeess  
rrééssuull ttaattss  ddee  ll ’’ aannaallyyssee  
pplluuss  lleess  aaccttiioonnss  àà  
mmeenneerr..  

CCooll llaabboorraattiioonn  eennttrree  eexxppeerrttss  eett  
pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  vveeii ll llee  ppoouurr  
ssyynntthhééttiisseerr  lleess  rrééssuull ttaattss  eett  
rreeccoommmmaannddeerr  ddeess  aaccttiioonnss..  

33..  DDii ff ffuussiioonn  ddeess  rr ééssuull ttaattss  ddee  vveeii ll llee        

DDii ff ffuussiioonn  sséélleeccttiivvee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

--  EEttaabbll ii rr  llee  pprrooffii ll   iinnffoorrmmaattiioonnnneell   ddeess  
ddeessttiinnaattaaiirreess  
--  PPuusshh  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  sseelloonn  llee  pprrooffii ll   ((eexx  ::  iinnffoo  
mmaarrkkeettiinngg  ppoouurr  llee  rreessppoonnssaabbllee  ccoommmmeerrcciiaall))  
--  EExxiiggeennccee  ddee  ffeeeeddbbaacckk  

PPaass  ddee  DDSSII  iinntteerrnnee::  ppaarrttiicciippaattiioonn  
ccooll lleeccttiivvee  ddoonncc  ddii ff ffuussiioonn  
ccooll lleeccttiivvee..    

--  MMeessssaaggeerriiee  
--  NNootteess  iinntteerrnneess  
--  BBoouucchhee--àà--oorreeii ll llee  

DDSSII  eennvveerrss  lleess  ccooll llaabboorraatteeuurrss  eett  
ppaarrtteennaaiirreess  eexxtteerrnneess..  

DDii ff ffuussiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoo,,  pprriinncciippaallee  
ddii ffff iiccuull ttéé  eenn  ggddee  eennttrreepprriissee  eett  
uunnee  rrééuussssii ttee  eenn  PPMMEE//TTPPEE  

  

EEllaabboorraattiioonn  ddee  pprroodduuii ttss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

RRééaall iissaattiioonn  ddee  pprroodduuii ttss  ::  
--  DDoossssiieerrss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  tthhéémmaattiiqquuee  

((eexx  ::  mmaarrcchhéé  llooggiicciieell   ll iibbrree  eenn  FFrraannccee))  
--  JJoouurrnnaall   iinntteerrnnee  
--  IInnttrraanneett  

SSoouuss--ttrraaii tteerr  ddeess  pprroodduuii ttss  
dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ::  

--  DDoossssiieerrss  ddee  vveeii ll llee  
ccoonnccuurrrreennttiieell llee  

--  PPrroossppeeccttiivvee  mmaarrcchhéé  
--  EEttuuddee  

ccoommppaarraattiivvee//pprroodduuii tt  
--  VVeeii ll llee  bbrreevveett  

QQuuaassii --iinneexxiissttaannttee  eenn  PPMMEE//TTPPEE  ::  
ttrroopp  cchheerr  eenn  tteerrmmee  ddee  tteemmppss  eett  
dd’’ aarrggeenntt..  FFrrééqquueennttss  eenn  ggddee  
eennttrreepprriissee  

44..  EEvvaalluuaatt iioonn  ddeess  aacctt iioonnss  ddee  vveeii ll llee        

  DDéébbrriieeff iinngg  
EEnnttrreettiieenn  aavveecc  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  
aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee  

  ffeeeeddbbaacckk  
EEnnccoouurraaggeerr  uunnee  rrééaaccttiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddeess  
ddiirriiggeeaannttss//ddeessttiinnaattaaiirreess  aapprrèèss  llaa  rréécceeppttiioonn  dd’’ uunnee  
iinnffoorrmmaattiioonn..  

  
--  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssppoonnttaannééee  
eennttrree  eemmppllooyyééss  ppoouurr  éévvaalluueerr..  
--  EEvvaalluuaattiioonn  iinnffoorrmmeell llee  

  RReettoouurrss  dd’’ eexxppéérriieenncceess  
EExxiisstteennccee  dd’’ uunn  ddiissppoossii ttii ff   ppéérriiooddiiqquuee  dd’’ éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  vveeii ll llee..  RRaappppoorrtt  
IInnffoorrmmaattiioonn  //  rrééssuull ttaattss  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  

EEvvaalluuaattiioonn  ttrrèèss  ddii ffff iiccii llee  eenn  GGddee  
eennttrreepprriissee  ((pprriioorrii ttéé  aaii ll lleeuurrss))  eett  
ttrrèèss  ssppoonnttaannééee  mmaaiiss  iinnffoorrmmeell llee  
eenn  PPMMEE//TTPPEE..  
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55..  PPrr ootteecctt iioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorr mmaatt iioonn        

AArrcchhiivvaaggee  ddeess  ddoonnnnééeess  

SSttoocckkaaggee  ddeess  rrééssuull ttaattss  ddee  vveeii ll llee  
--  CCllaasssseeuurrss  
--  AArrmmooiirreess  
--  DDiissqquueess  dduurrss,,  CCDD  eettcc..  
  

TTrrèèss  sséérriieeuusseess  ddaannss  ttoouutteess  lleess  
eennttrreepprriisseess..  OObbjjeeccttii ffss  pprréésseerrvveerr  
llaa  ppoossttéérrii ttéé  ddeess  aaccttiioonnss  

VVeerrrroouuii ll llaaggee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  

AAccccèèss  ssééccuurriisséé  aauu  rréésseeaauu  
--  MMoott  ddee  ppaassssee  
--  CCrryyppttaaggee  
--  AAnnttiivviirruuss  aaccttuuaall iissaabbllee  
--  TTeesstt  dd’’ aammééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurrii ttéé  

SSééccuurrii ttéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee  mmaaxxiimmaallee  
ppaarrttoouutt..  DDeess  eennttrreepprriisseess  ttrrèèss  
sseennssiibbii ll iissééeess  àà  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  
ddeess  mmaattéérriieellss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  

  
PPrroopprriiééttéé  IInntteell lleeccttuueell llee    
  

DDééppôôtt  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  bbrreevveettss  dd’’ iinnvveennttiioonn  
TTrrèèss  ppoorrttééeess  vveerrss  ll ’’ iinnnnoovvaattiioonn  
lleess  eennttrreepprriisseess  pprroottèèggeenntt  bbiieenn  
lleeuurr  ppaattrriimmooiinnee  iinntteell lleeccttuueell   

SSééccuurrii ttéé  ddeess  llooccaauuxx  
--  SSyyssttèèmmee  ddee  vveerrrroouuii ll llaaggee  ddeess  ppoorrttaaii llss  
--    IIssoolleemmeenntt  ddeess  ddoossssiieerrss  ssttrraattééggiiqquueess  

  

NNééggll iiggeennccee  eenn  PPMMEE//TTPPEE  ::  
ssééccuurrii ttéé  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  
rreessttrreeiinnttee  aauu  vveerrrroouuii ll llaaggee  
iinnffoorrmmaattiiqquuee  

  

CCoonndduuii ttee  iinntteerrnnee  

AAvviisseerr  llee  ppeerrssoonnnneell   ccoonnttrree  
--  llee  vvooll   ddee  ddooccuummeennttss  
--  lleeuurr  ddééppllaacceemmeenntt  àà  ll ’’ eexxttéérriieeuurr  ddeess  llooccaauuxx  
--  ll ’’ aabboorrddaaggee  ddee  qquueessttiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  aavveecc  ddeess  iinnccoonnnnuuss  

MMaannqquuee  ddee  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  
ppaarrttoouutt  àà  llaa  vvaalleeuurr  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  
ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ((eexx  ::  ddiissccuussssiioonn    
ssuurr  lleess  ddoossssiieerrss  ppeennddaanntt  lleess  
vvooyyaaggeess))  

66..  CChhooiixx  dd’’ oouutt ii llss  éélleeccttrr oonniiqquueess  ddee  vveeii ll llee        

oouuttii llss  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  

LLooggiicciieellss  ll iibbrree  oouu  mmooiinnss  cchheerrss  
ddee  vveeii ll llee  ssuurr  IInntteerrnneett  ::  

--  CC44UU  ppoouurr  llaa  
ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ssii tteess  
ccoonnccuurrrreennttss  

--  CCooppeerrnniicc  TTrraacckkeerr  oouu  
pprrooffeessssiioonnnnaall   ppoouurr  llaa  
vveeii ll llee  aaccttuuaall ii ttéé..  

--  GGoooogglleeaalleerrtt    
SSoouuss--ttrraaii ttaanncceess  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  
ssuurrvveeii ll llaannccee  

VVeeii ll llee  àà  ggrrooss  bbuuddggeett  cchheezz  llaa  
ggrraannddee  eennttrreepprriissee  ((llooggiicciieellss,,  
ppeerrffoorrmmaannttss  eett  cchheerrss,,  eexxppeerrttiissee  
eettcc))..  AA  llaa  ppeettii ttee  eennttrreepprriissee  vveeii ll llee  
ssuurr  mmeessuurree  bbaassééee  ssuurr  ddeess  oouuttii llss  
ttrrèèss  ééccoonnoommiiqquueess  mmooiinnss  
ppeerrffoorrmmaannttss  mmaaiiss  pprraattiiqquueess..    

  

oouuttii llss  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  

LLooggiicciieell   ssuuppeerr  ppuuiissssaanntt  ddee  vveeii ll llee  ssuurr  IInntteerrnneett  ::  
ccooll lleeccttee,,  ttrraaii tteemmeenntt  ddii ff ffuussiioonn  ::  

--  TTééttrraallooggiiee  
--  DDiiggiimmiinndd  
--  IInnttrraanneett  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

TTrroopp  cchheerr  ::  mmuuttuuaall iissaattiioonn  ddeess  
ccooûûttss  dd’’ aaccqquuiissii ttiioonn..  

LLaa  mmuuttuuaall iissaattiioonn  ::  ooppttiioonn  
ééccoonnoommiiqquuee  mmaaiiss  eexxiiggeeaannttee  eenn  
mmaattiièèrree  dd’’ oorrggaanniissaattiioonn..  
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oouuttii llss  ddee  ddii ff ffuussiioonn  
--  MMeessssaaggeerriieess  éélleeccttrroonniiqquueess  
--  FFoorruumm  ddee  ddiissccuussssiioonn  pprroottééggéé  

DDii ff ffuussiioonn  bbaassééee  dduurr  lleess  
hhaabbii ttuuddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnnneell lleess  
ddee  llaa  PPMMEE..    PPhhaassee  ttrrèèss  ddii ffff iiccii llee  
eenn  ggddee  eennttrreepprriissee  mmêêmmee  aavveecc  
ddeess  oouuttii llss  ppeerrffoorrmmaannttss..  
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33..  CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  CCOOMMPPAARRAATTIIVVEE  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  DDEE  VVEEIILLLLEE  

EENN  PPMMEE  EETT  EENN  GGRRAANNDDEE  EENNTTRREEPPRRIISSEE..  

  

AA  yy  vvooiirr  ddee  ttrrèèss  pprrééss,,  llaa  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  eenn  ppeettiittee  eennttrreepprriissee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  aaccttiivviittéé  aauussssii  sséérriieeuussee  

qquu’’eenn  ggrraannddee  eennttrreepprriissee..  CCeerrtteess  ddeess  ssiimmiilliittuuddeess,,  iill  yy’’eenn  aa  mmaaiiss  lleess  ddiifffféérreenncceess  ssoonntt  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  

eett  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddee  pplluussiieeuurrss  oorrddrree  ::  

••  DDeess  mmooyyeennss  ::  ll’’aabbsseennccee  ddee  mmooyyeennss  eesstt  llaa  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ttyyppiiqquuee  ddeess  PPMMEE--TTPPEE..  EEllllee  eesstt  

vviissiibbllee  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  pplluussiieeuurrss  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ssuurrttoouutt  ddaannss  cceelllleess  mmooiinnss  

pprriioorriittaaiirreess  ccoommmmee  llaa  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee..  CCeelluuii--ccii  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess  rreessttee  uunnee  aaccttiivviittéé  

ddee  ssoouuttiieenn  qquuii  eesstt  ttoouujjoouurrss  llaa  bbiieennvveennuuee  ttaanntt  qquu’’eellllee  nnee  ffaaiitt  ppaass  aappppeell  àà  ddeess  ddééppeennsseess  

eexxoorrbbiittaanntteess..  PPoouurr  dd’’aauuttrreess  PPEE  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  MMaaiilliinnbbllaacckk,,  eellllee  eesstt  uunnee  aaccttiivviittéé  vviittaallee  

ssaannss  llaaqquueellllee  uunnee  vviiaabbiilliittéé  ddaannss  uunn  mmaarrcchhéé  aauussssii  ddiissppuuttééee  rreessttee  hhyyppootthhééttiiqquuee..  MMaallggrréé  

ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  mmooyyeennss,,  àà  llaa  mmaanniièèrree  ddeess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  uunn  bbuuddggeett  ccoonnssééqquueenntt  eesstt  ttoouutt  

ddee  mmêêmmee  ddééggaaggéé  aaffiinn  ddee  rreennsseeiiggnneerr  ll’’eennttrreepprriissee  ssuurr  ll’’aavvaannccééee  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  lleess  aaccttiioonnss  

ccoonnccuurrrreenntteess  eettcc..  

••  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llaa  ssttrruuccttuurree  ddeess  ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess  ::  UUnn  ppeerrssoonnnneell  iinnssuuffffiissaanntt,,  uunn  mmaauuvvaaiiss  

ppaarrttaaggee  dduu  ttrraavvaaiill  ssoonntt  ddeess  éélléémmeennttss  qquuii  eexxpplliiqquueenntt  llaa  ddiifffféérreennccee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  vveeiillllee  

ddaannss  lleess  ppeettiitteess  ssttrruuccttuurreess..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ppoossttee  ddééddiiéé,,  nnii  ddee  ffoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee,,  ttoouutt  

llee  mmoonnddee  ppaarrttiicciippee  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee,,  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ccoonnssttiittuuee  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  ssuuccccèèss  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  vveeiillllee  ttaanntt  qquu’’eellllee  rreessttee  

ssppéécciiaalliissééee,,  bbiieenn  cciirrccoonnssccrriittee  eett  ppaass  aasssseezz  llaarrggee..  LL’’aavvaannttaaggee    ddaannss  uunnee  tteellllee  oorrggaanniissaattiioonn  eesstt  llaa  

ffaacciilliittéé  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  iinntteerrvveennaanntt..  LL’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’oouuttiillss  éélleeccttrroonniiqquueess  eesstt  aacccceessssooiirree  

ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’iinntteerraaccttiivviittéé  hhuummaaiinnee..  LLeess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess,,  ddee  lleeuurr  ccoottéé,,  iinnvveessttiisssseenntt  ddeess  

ssoommmmeess  ccoolloossssaalleess  ddaannss  oouuttiillss  ddee  ddiiffffuussiioonn  ppoouurr  ddééccllooiissoonnnneerr  lleess  eemmppllooyyééss  ddee  sseerrvviicceess  

ddiifffféérreennttss,,  mmaaiiss  rreessttee  ssuurr  lleeuurr  ffiinn  qquuaanntt  àà  llaa  ffiiaabbiilliittéé  eett  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddeess  cceess  llooggiicciieellss..  CCeellaa  

ccoonnssttiittuuee  uunnee  ccaassssuurree  ddaannss  llee  ccyyccllee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  LLee  mmaannqquueemmeenntt  ddaannss  llaa  ddiiffffuussiioonn  aammèènnee  

ddaannss  ssoonn  ssiillllaaggee  ll’’éécchheecc  gglloobbaall  dd’’uunnee  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee..    

••  LLaa  ccoouuvveerrttuurree  ddee  vveeiillllee..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  rraarree  ddee  vvooiirr  uunnee  ggrraannddee  ccoommppaaggnniiee  ffaaiirree  dduu  rreennsseeiiggnneemmeenntt  

àà  llaa  ffooiiss  ssuurr  pplluussiieeuurrss  aaccttiivviittééss  ((rréégglleemmeennttaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé,,  ccoonnccuurrrreennccee,,  mmaarrcchhéé,,  aappppeellss  

dd’’ooffffrreess,,  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnnoollooggiiqquueess……))  ssuurr  ddeess  aaiirreess  aauussssii  iinnvvrraaiisseemmbbllaabblleess  qquuee  

llee  mmaarrcchhéé  mmoonnddiiaall,,  llee  mmaarrcchhéé  eeuurrooppééeenn  oouu  aassiiaattiiqquuee  oouu  uunn    ppaayyss  bbiieenn  ddéétteerrmmiinnéé..  LLaa  rraaiissoonn  ddee  

cceettttee  ggrraannddee  mmaannœœuuvvrree  eesstt  àà  llaa  mmeessuurree  ddee  llaa  ggrraannddeeuurr  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  ddee  sseess  eennjjeeuuxx..  

CCeeppeennddaanntt  lleess  rrééssuullttaattss  eessccoommppttééss  nnee  ssoonntt  ppaass  ttoouujjoouurrss  ddee  mmiissee..  UUnnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee  aauussssii  

gglloobbaallee  eesstt  àà  llaa  ffooiiss  ttrrèèss  cchhèèrree  eett  ttrrèèss  mmoobbiilliissaattrriiccee  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  eett  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  aavveecc  
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ll’’eeffffeett  ddee  llaa  ssuurreexxpplloossiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  dd’’aaccccééddeerr  ttoouutt  llee  tteemmppss  àà  llaa  bboonnnnee  

iinnffoorrmmaattiioonn..  LLaa  mmaassssee  àà  ttrraaiitteerr  eesstt  ddiivveerrssee  eett  vvaarriiééee  eett  cceerrttaaiinneess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeeuuvveenntt  ddeevveenniirr  

oobbssoollèètteess  aavvaanntt  mmêêmmee  dd’’êêttrree  aannaallyyssééeess..  CCeettttee  pprraattiiqquuee  iinneeffffiiccaaccee  cchheezz  lleess  ggrraannddss  ggrroouuppeess  nn’’aa  

aauuccuunnee  cchhaannccee  ddee  mmaarrcchheerr  ddaannss  lleess  PPMMEE//TTPPEE..  HHoorrmmiiss  llee  mmaannqquueemmeenntt  eenn  tteerrmmee  ddee  

ccoommppéétteenncceess,,  ddee  ppeerrssoonnnneellss  eett  ddee  mmooyyeennss  llaa  rraaiissoonn  eesstt  àà  cchheerrcchheerr  ddaannss  ll’’iimmppeerrttiinneennccee  mmêêmmee  

dd’’uunnee  tteellllee  ddéémmaarrcchhee..  LLeess  PPMMEE  eett  lleess  TTPPEE,,  ccoonnsscciieenntteess  ddee  lleeuurrss  ddiissppoossiittiioonnss  cciirrccoonnssccrriivveenntt  

lleeuurr  rreecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  aauu  mmaaxxiimmuumm  àà  ddeeuuxx  aaccttiivviittééss  ((ccoonnccuurrrreennccee  eett  tteecchhnnoollooggiiee  oouu  

ccoommmmeerrccee)),,      ssuurr  uunnee  ssuurrffaaccee  qquuii  rraarreemmeenntt  ddééppaassssee  llee  nnaattiioonnaall..  AAvveecc  ccee  sscchhéémmaa,,  eelllleess  

ppaarrvviieennnneenntt  ttaanntt  bbiieenn  qquuee  mmaall  àà  ss’’iinnffoorrmmeerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  llàà  ooùù  lleess  ggrraannddeess  ccoommppaaggnniieess  ppeeiinneenntt  

tteerrrriibblleemmeenntt..    
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CCAAPPTTUURREE  DD’’ EECCRRAANN  DDUU  LL OOGGII CCII EELL   LL II BBRREE  DDEE  SSUURRVVEEII LL LL AANNCCEE  DDEE  SSII TTEE  ::   CC44UU,,    

TTéélléécchhaarrggeeaabbllee  ggrraattuuii tteemmeenntt  ssuurr  ::  hhttttpp::////wwwwww..cclluubbiicc..ccoomm//tteelleecchhaarrggeerr--ff iicchhee1100335522--cc44uu..hhttmmll   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CC44UU  ppeerrmmeett  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  uunnee  lliissttee  dd''aaddrreesssseess  IInntteerrnneett  aaffiinn  dd''êêttrree  tteennuu  iinnffoorrmméé  ddeess  mmiisseess  àà  jjoouurr..  IIll  

iinnssttaallllee  ddaannss  llaa  bbaarrrree  ddee  mmeennuu  ddee  NNeettssccaappee  oouu  dd''IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  uunn  iiccôônnee  qquuii  ppeerrmmeett  dd''aajjoouutteerr  

llaa  ppaaggee  eenn  ccoouurrss  ddaannss  llaa  lliissttee  ddeess  ppaaggeess  mmoonniittoorrééeess..  LL''ooppttiioonn  ""CChheecckk""  ddee  CC44UU  vvéérriiffiiee  cchhaaccuunnee  ddeess  

aaddrreesssseess  pprrééccééddeemmmmeenntt  aajjoouuttééeess  aaffiinn  dd''yy  ddéétteecctteerr  lleess  mmiisseess  àà  jjoouurrss  ((nnoouuvveelllleess  iimmaaggeess,,  nnoouuvveeaauuxx  

lliieennss,,  nnoouuvveeaauuxx  tteexxtteess,,  nnoouuvveeaauuxx  ee--mmaaiillss))..  SSii  uunnee  mmiissee  àà  jjoouurr  eesstt  ddéétteeccttééee,,  llaa  ppaaggee  WWeebb  eesstt  

aaffffiicchhééee  aavveecc  llee  nnoouuvveeaauu  tteexxttee  eenn  rroouuggee..  CC44UU  ppeerrmmeett  dd''iimmppoorrtteerr  ll''iinnttééggrraalliittéé  ddeess  ffaavvoorriiss  eett  ddee  

ccllaasssseerr  lleess  ppaaggeess  mmoonniittoorrééeess  ddaannss  ddeess  ddoossssiieerrss..
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CClluubb  LLooccaall  dd''IInntteelllliiggeennccee  

EEccoonnoommiiqquuee            
  

LL ee  CClluubb  II EE  
    

LL eess  OObbjj eecctt ii ffss  dduu  CClluubb  
  
LLee  CClluubb  LLooccaall   dd''IInntteell ll iiggeennccee  EEccoonnoommiiqquuee  aa  ééttéé  ccrréééé  eenn  jjuuii ll lleett  22000044..  SSeess  oobbjjeeccttii ffss  ssoonntt  ::    

  
••  IInnssttaall lleerr  uunnee  ccuull ttuurree  iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  ééttaanntt  ccaappaabbllee  eennttrree  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  

ddee  ppaarrttaaggeerr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  ddee  ffaavvoorriisseerr  lleess  ssyynneerrggiieess,,  ddee  ttrraavvaaii ll lleerr  eenn  rréésseeaauuxx,,  
ddee  mmuuttuuaall iisseerr  lleess  rreessssoouurrcceess  ((ccoommppéétteenncceess  pprrooffeessssiioonnnneell lleess,,  rreessssoouurrcceess  
iinnffoorrmmaattiioonnnneell lleess......)),,  
  

••  IInnffoorrmmeerr  eett  ffoorrmmeerr  lleess  eennttrreepprriisseess  dduu  ppéérriimmèèttrree  ddee  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn  aauuxx  oouuttii llss  
eett  mméétthhooddeess  ddee  vveeii ll llee  eett  dd''iinntteell ll iiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  
  
LLee  CClluubb  LLooccaall   dd''IInntteell ll iiggeennccee  EEccoonnoommiiqquuee  eesstt  ppii lloottéé  ppaarr  MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn..  

  

LL eess  mmeemmbbrr eess  dduu  CClluubb  II EE  

22IINN--IInnnnoovvaaccttiioonn  
AARRIISSTT  PPAACCAA  ((CCCCII  --  MMPP))  
CCeennttrree  dd''IInnnnoovvaattiioonn  eett  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  EEuurroommééddii tteerrrraannééee  ((CCIIMMEE))    
FFrraammaatteecchh  
IInnssttii ttuutt  MMééddii tteerrrraannééeenn  ddee  TTeecchhnnoollooggiiee  
MMaaii ll iinnbbllaacckk  
MMaarrsseeii ll llee  IInnnnoovvaattiioonn    
TTeecchhnnooppôôllee  CChhââtteeaauu--GGoommbbeerrtt  //  MMaarrsseeii ll llee  PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee    
TTrraaccee  EEnnvvii rroonnnneemmeenntt    
WWyyssuuffoorrmmss  
YYsstthhmmee    
  
  
LL eess  ppaarr tteennaaii rr eess  dduu  CClluubb  II EE  

CCoonnssuull ttiinngg  IIEE    
DDééllééggaattiioonn  AADDBBSS  PPAACCAA  --  PPôôllee  MMaarrsseeii ll llee  
EEuurrooccoopptteerr  
FFoonnddaattiioonn  MMééddii tteerrrraannééeennnnee  dd''EEttuuddeess  SSttrraattééggiiqquueess  
IINNPPII  MMaarrsseeii ll llee  
LLaabboorraattooii rree  ddee  VVaalloorriissaattiioonn  ddee  ll ''IInnffoorrmmaattiioonn  ((FFaaccuull ttéé  ddee  SStt--JJéérroommee  --  UUnniivveerrssii ttéé  AAiixx--MMaarrsseeii ll llee  
II II II))  
LLyynncceeee  SSoolluuttiioonnss  
MMaayyeettiicc  --  CCeeccoomm    
PPrroossssii   
SSééccuurrii ttéé  NNoouuvveell llee    
SSuudd  CCoonnssuull ttiinngg  
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CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDEESS  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTSS  

♦♦  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  mmaarrcchhéé  

MMaarrcchhééss  vviissééss  ::  

LLooccaall     

--  RRééggiioonnaall     

                            PPAACCAA    AAuuttrreess  rrééggiioonnss  ::____________________________________________________________________________  

NNaattiioonnaall     

--  IInntteerrnnaattiioonnaall   ::  

      UUEE    MMaagghhrreebb                  AAssiiee    AAuuttrreess______________________________________________  

NNiivveeaauu  ddee  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  dduu  mmaarrcchhéé  ssuurr  lleeqquueell   éévvoolluuee  ll ’’ eennttrreepprriissee  

TTrrèèss  ccoommppééttii ttii ff               

RReellaattiivveemmeenntt  ccoommppééttii ttii ff       

PPaass  dduu  ttoouutt  ccoommppééttii ttii ff     

  

♦♦  CCoonnnnaaiissssaannccee  PPrroodduuiittss  

DDéétteennttiioonn  ppaarr  ll ’’ eennttrreepprriissee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  tteecchhnnoollooggiiee            

--  AAccttuuaall ii ttééss                                        OOuuii     NNoonn          

--  AAppppll iiccaattiioonnss//tteecchhnnoollooggiiee              OOuuii                                               NNoonn  

--  BBrreevveettss                                                                                  OOuuii                                               NNoonn  

  

♦♦  CCoonnnnaaiissssaannccee  ccoonnccuurrrreennttss//MMaarrcchhééss    

  DDéétteennttiioonn  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ::  

--  PPooll ii ttiiqquuee  ddee  pprriixx                                      OOuuii                                                 NNoonn                                                

--  OOffffrreess  ddee  sseerrvviicceess                                      OOuuii                                                 NNoonn  

--  TTaaii ll llee  ccoonnccuurrrreennttss                                      OOuuii                                                 NNoonn  

--  MMaarrcchhééss                                        OOuuii                                                 NNoonn  

--  AAuuttrreess________________________________________________________________________________________________________  

  

  

  

CChheecckk--uupp  II nntteell ll iiggeennccee  EEccoonnoommiiqquuee  ddee    
MM aarr sseeii ll llee  II nnnnoovvaatt iioonn  
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♦♦  CCoonnnnaaiissssaannccee  CClliieennttss//PPrroossppeeccttss  

--  EExxiisstteennccee  dd’’uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess//cclliieennttss                                                      OOuuii                                NNoonn  

--  AAccttuuaalliissaattiioonn  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess//cclliieennttss                                              OOuuii                                NNoonn  

--  PPéérriiooddiicciittéé  ddee  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  

EEnn  ccoonnttiinnuu  

TToouuss  lleess  66  mmooiiss  

TToouuss  lleess  aannss  

PPlluuss______________________________________________________________________________________________________________________  

  
GGEESSTTIIOONN  EETT  OOPPTTIIMMIISSAATTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONNNNEELL  DDEE  

LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  

♦♦  SSoouurrcceess    dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss    

IInntteerrnneett        

OOrrggaanniissmmeess  eett  aassssoocciiaattiioonnss  

UUnniivveerrssii ttééss  eett  llaabboorraattooii rreess      

SSaalloonnss  eett  ffooii rreess  

RReellaattiioonnss  

RReevvuueess  

AAuuttrreess________________________________________________________________________________________________________________________  

  

♦♦  GGeessttiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  

--  MMooyyeennss  ddee  vveeii ll llee                                                              OOuuii                                       NNoonn  

            SSii   OOuuii   lleessqquueellss  ::  

                      LLooggiicciieell   ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ssii ttee  ________________________________________________________________________________________  

                      LLooggiicciieell   ddee  ttrraaii tteemmeenntt  éélleeccttrroonniiqquuee  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn________________________________________________________  

                      LLooggiicciieell   ddee  GGEEDD______________________________________________________________________________________________________________  

  

--  MMooyyeennss  ddee  ccii rrccuullaattiioonn                                                OOuuii                                       NNoonn  

            SSii   oouuii   lleessqquueellss  ::  

AAlleerrtteess  

MMeessssaaggeerriieess  

NNootteess  iinntteerrnneess  

RRééuunniioonnss  ddee  ppaarrttaaggee  



Annexes 
  
    

 

©©  DDjjiibbrriill  DDIIAAKKHHAATTEE  ––  MM22RR  SSTTIICC  eett  MMééddiiaattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::  
MMéémmooiirree  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  SSyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn 

AAuuttrreess  ::______________________________________________________________________________________________________________________________  

--  MMooyyeennss  ddee  ssttoocckkaaggee      OOuuii                                       NNoonn  

      SSii   oouuii   lleessqquueellss  ::__________________________________________________________________________________________________________________________      

--  MMooyyeennss  ddee  pprrootteeccttiioonn//ssééccuurrii ttéé  OOuuii                                       NNoonn  

      SSii   oouuii   lleessqquueellss  ::________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

CCaaddrree  rréésseerrvvéé  aauu  CClluubb  vveeiillllee  eett  iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee  IInnnnoovvaattiioonn  

  

PPooiinnttss  ffoorrttss  ::…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PPooiinnttss  ffaaiibblleess  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PPrrééccoonniissaattiioonnss  ffaaii tteess  aauu  ccrrééaatteeuurr  ::…………………………………………………………………………………………………………………………....  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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NNOOTTEE  DD’’EEXXPPLLIICCAATTIIVVEE  DDUU  CCHHEECCKK--UUPP  IIEE  

  
MMaarrsseeiillllee  IInnnnoovvaattiioonn,,  ddaannss  ssaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  ccrrooiissssaannccee  ddee  

sseess  TTPPEE  hhéébbeerrggééeess  eenn  ppééppiinniièèrree,,  aa  vvoouulluu  àà  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  aannnnééee,,  rrééaalliisseerr  sseess  eennqquuêêtteess  ddee  pprréé  

ddiiaaggnnoossttiicc  IIEE  ddèèss  ll’’aaccccuueeiill  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  ppééppiinniièèrree,,  eett  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  cchheecckk--uupp  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  

mmooddèèlleess  eexxiissttaannttss  ((jjuurriiddiiqquuee,,  ccoommppttaabbllee  nnoottaammmmeenntt))..  

LLee  cchheecckk  uupp  pprrooppoosséé  eesstt  ccoonnssttrruuiitt  aauuttoouurr  ddee  ddeeuuxx  ggrraannddeess  ppaarrttiieess  aavveecc  ddeess  qquueessttiioonnss  ssiimmpplleess  qquuii  

ffoonntt  aappppeell  àà  ddeess  rrééppoonnsseess  ffeerrmmééeess  oouu  sseemmii--oouuvveerrtteess  ffaacciilliittaanntt  aaiinnssii  aauuxx  eexxppeerrttss  lleeuurr  éévvaalluuaattiioonn..    

LLaa  ppaarrttiiee  11  qquuii  eesstt  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  cchheerrcchhee  àà  

rreennsseeiiggnneerr  ssuurr  ::  

��  LLee  mmaarrcchhéé  vviisséé  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee,,  ssoonn  nniivveeaauu  ddee  ccoommppééttiittiivviittéé……  

��  LLee  nniivveeaauu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ssuurr  sseess  pprroodduuiittss  oouu  sseerrvviicceess  ((llaa  tteecchhnnoollooggiiee  

uuttiilliissééee,,  lleess  ddiivveerrsseess  aapppplliiccaattiioonnss,,  ll’’ééttaatt  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  ddaannss  

llee  sseecctteeuurr  ooùù  eellllee  éévvoolluuee))  

��  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddéétteennuueess  ssuurr  lleess  ccoonnccuurrrreennttss  ((ooffffrreess,,  ttaaiilllleess,,  lleeuurr  mmaarrcchhéé,,  lleess  pprriixx  

pprraattiiqquuééss  eettcc..))  

��  LLeess  cclliieennttss  ::  lleess  pprraattiiqquueess  eexxiissttaanntteess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  ffiiddéélliissaattiioonn  ddeess  cclliieennttss  

((bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  cclliieennttss……))  

LLaa  ppaarrttiiee  22  ddééddiiééee  àà  ll’’ééttuuddee  ddeess  pprrooccééddééss  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ss’’aarrttiiccuullee  

aauuttoouurr  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ssuurr  ::  

��  LLeess  mméétthhooddeess  ddee  ll’’eennttrreepprriisseess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoolllleeccttee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  lleess  

ssoouurrcceess  hhaabbiittuueelllleess  uuttiilliissééss  ((IInntteerrnneett,,  rreevvuuee,,  oorrggaanniissmmeess,,  rréésseeaauu  rreellaattiioonnnneell,,  eettcc..))  

��  LLeess  mmooyyeennss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  oouuttiillss  eett  mméétthhooddeess  ddeessttiinnééss  aauu  

ssttoocckkaaggee  ddeess  ddoonnnnééeess,,  àà  lleeuurr  cciirrccuullaattiioonn  iinntteerrnnee,,  àà  lleeuurr  ppaarrttaaggee  aaiinnssii  qquu’’àà  lleeuurr  pprrootteeccttiioonn..  

LLeess  aaccttiioonnss  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonnss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  àà  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssee  ccoonncceennttrreerroonntt  ssuurr  lleess  

ppooiinnttss  ffaaiibblleess  rreelleevvééss  ddaannss  llee  cchheecckk--uupp..  DDeess  oouuttiillss  eett  mméétthhooddeess  sseerroonntt  pprrooppoossééss  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  

pprrooggrreesssseerr  ll’’eennttrreepprriissee  ddaannss  llaa  mmaaîîttrriissee  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  llaa  rreennddrraa  pplluuss  

ccoommppééttiittiivvee..  
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RRééfféérreennccee  

  

DDIIAAKKHHAATTEE,,  DDjjiibbrriill..  ––  EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  FFaacctteeuurrss  CCrriittiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  

vveeiillllee  eett  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ??  ––  MMéémmooiirree  ddee  MM22RR  SSTTIICC  eett  MMééddiiaattiioonn  ddeess  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::  mméémmooiirreess  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  ssyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  LLVVIICC,,  FFaaccuullttéé  ddeess  sscciieenncceess  eett  tteecchhnniiqquueess  ddee  

SStt  JJéérrôômmee,,  UUnniivveerrssiittéé  PPaauull  CCéézzaannnnee  dd’’AAiixx--MMaarrsseeiillllee  33,,  SSeepptteemmbbrree  22000066..  ––  110055  pp..  

  

RRééssuumméé  

  

LLaa  PPeettiittee  eett  MMooyyeennnnee  EEnnttrreepprriissee  eett  llaa  TTrrèèss  PPeettiittee  EEnnttrreepprriissee,,  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  rrôôllee  qquu’’eelllleess  jjoouueenntt  

ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  mmoonnddiiaall    jjoouuiisssseenntt  dd’’uunnee  aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  

ppaayyss..  LL’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  lleeuurr  mmooyyeenn,,  lleeuurr  pprriinncciippaallee  vvuullnnéérraabbiilliittéé,,  lleess  eexxppoosseenntt,,  cceeppeennddaanntt,,  àà  ddaannss  ddaannggeerrss  

iinnhhéérreennttss  àà  llaa  nnoouuvveellllee  ccoonnffiigguurraattiioonn  dduu  mmoonnddee  ééccoonnoommiiqquuee..  AA  ll’’hheeuurree  ooùù  ccoommppééttiittiivviittéé  rriimmee  aavveecc  aaccccèèss  

eenn  tteemmppss  rrééeell  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  hhaauuttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee,,  lleess  PPMMEE  eett  TTPPEE  sseemmbblleenntt    ddiissttaannccééeess  ppaarr  lleess  

ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  eett  aaiiddééeess  eenn  cceellaa  ppaarr  uunnee  mmééffiiaannccee  ddeess  pprreemmiièèrreess  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunnee  vvrraaiiee  ppoolliittiiqquuee  

ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  EEtt  ppoouurrttaanntt  ddeess  eexxppéérriieenncceess  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  vveeiillllee  eett  

dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  rrééuussssiieess  ddaannss  cceess  ppeettiitteess  ssttrruuccttuurreess  nnee  mmaannqquueenntt  ppaass..  CC’’eesstt  aaffiinn  dd’’eenn  rreennddrree  

ccoommppttee  eett  ddee  mmoonnttrreerr  qquuee  mmaallggrréé  lleeuurr  hhaannddiiccaapp  éévviiddeenntt  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ppoouurr  cceess  PPMMEE  eett  TTPPEE  ddee  rrééuussssiirr  

uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee,,  qquuee  ccee  mméémmooiirree  aa  ééttéé  ééllaabboorréé..  IIll  ddéémmoonnttrree  nnoottaammmmeenntt  qquu’’aavveecc  uunn  eennggaaggeemmeenntt  

ssiinnccèèrree  ddeess  ddiirriiggeeaannttss,,  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ssuurr  mmeessuurree,,  uunn  aallllèèggeemmeenntt  dduu  ccyyccllee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  uunn  cchhooiixx  

rrééfflléécchhii  ddeess  oouuttiillss,,  llaa  PPMMEE  ppeeuutt  bbeellllee  eett  bbiieenn  ssee  ffrraayyeerr  uunn  ppaassssaaggee  ddaannss  lleess  sseennttiieerrss  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee..  CCeess  FFaacctteeuurrss  CCrriittiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  ((FFCCSS))  qquuii  nn’’oonntt  rriieenn  eenn  aavvooiirr  aavveecc  lleess  ttrraaddiittiioonnnneellss  

iinnddiiccaatteeuurrss  ddooiivveenntt  jjaalloonnnneerr  ttoouutt  llee  pprroojjeett  ddeeppuuiiss  ssaa  ccoonncceeppttiioonn  jjuussqquu’’àà  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett,,  ss’’oouuvvrriirr  ssuurr  

lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  aaffiinn  ddee  sseerrvviirr  eenn  ccoonnttiinnuuee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee..  

  

MMoottss  ccllééss  

  

FFaacctteeuurrss  CCrriittiiqquueess  ddee  SSuuccccèèss  ((FFCCSS)),,  VVeeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  VVeeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee,,  VVeeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee,,  

IInntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  PPMMEE,,  TTPPEE,,  DDéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee,,  MMaarrsseeiillllee  IInnnnoovvaattiioonn,,  AAccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  

ccrrooiissssaannccee,,  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccyyccllee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  PPrrootteeccttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

  

  

  

  

  

  

  

  


