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Introducció

Avui en dia ja no n’hi ha prou que l’empresa tingui un bon producte que propor-
cioni unes prestacions adaptades a les expectatives dels consumidors, l’ofereixi a
un preu atractiu i el posi a l’abast del consumidor perquè pugui adquirir-lo al lloc
o en el moment que li resulti més convenient. També cal que el doni a conèixer
entre els consumidors potencials, que els informi sobre les seves característiques,
els convenci dels beneficis que reporta utilitzar-lo, que els faciliti el record de la
marca, etc.

I és que en l’actualitat un producte desconegut per al consumidor és un producte
que no buscarà i que difícilment arribarà a adquirir. Amb tantes ofertes al seu
abast, el més probable és que acabi escollint una marca que sí que coneix i amb la
qual d’alguna manera estigui familiaritzat.

I això mateix els succeeix a les organitzacions que actuen sense finalitat de lucre,
ja que fins i tot defensant una bona causa, una “causa justa”, també es veuen en la
necessitat de difondre-la amb comunicacions de màrqueting que contribueixin al
seu coneixement i promoguin l’adopció de determinades actituds i comportaments
entre el públic objectiu. D’aquesta manera, Oxfam Internacional, per exemple
(Intermón Oxfam a Espanya), requereix de campanyes de comunicació amb
les quals sensibilitza la població dels països més rics davant de determinades
situacions, com poden ser la caiguda del preu del cafè en els països recol·lectors.

Les empreses, doncs, disposen de múltiples tècniques de comunicació, amb les
quals mantenen un contacte estret i continuat amb el mercat. Aquest conjunt de
tècniques de comunicació li hauran de permetre generar una actitud positiva envers
el producte i aconseguir que les persones que componen el seu públic objectiu
acabin adoptant el seu producte, tant si es tracta d’un bé o d’un servei com si es
tracta d’una idea, com és el cas d’Intermón Oxfam.

En l’apartat “L’atenció al client” es descriu la composició del departament
d’atenció al client/consumidor/usuari i quines són les seves funcions i s’expliquen
els diferents tipus de clients i quines són les seves pautes de comportament en un
procés de compra. S’analitzen els diferents protocols a seguir en l’atenció oral al
client, tant durant el procés de compra com en la gestió de suggeriments, queixes
i reclamacions. S’incideix també en els drets del consumidor i en les institucions,
tant públiques com privades, de defensa d’aquests drets i en el seu marc jurídic.

Davant els canvis socials del nostre temps, el client respon amb un nou compor-
tament; ja no solament valora el preu i la qualitat, sinó que, per a ell, el temps i
l’atenció rebuda en el procés de compra d’un producte o servei són factors molt
importants: no vol fer cues, és impacient, ho vol de pressa i bé, vol ser tractat de
manera diferent que els altres.

Les empreses s’esforcen a conèixer les necessitats del client, saber qui, què i com
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compra i quines són les seves motivacions. Per tant, l’objectiu de l’empresa ja no
són les vendes sinó les necessitats i les exigències del client; en definitiva, la seva
satisfacció.

El client forma part de l’organigrama de l’empresa. I aquesta empresa ha
d’escoltar el que diu el client, reaccionar i adaptar-se als canvis que proposa pel
que fa a la qualitat del servei o el producte mitjançant els elements de mesura que
l’empresa posa al seu abast, com l’entrevista o la bústia de suggeriments.

Les empreses usen un model de gestió que es basa en l’orientació al client. El
departament d’atenció al client és l’encarregat de gestionar les consultes, queixes
i reclamacions dels clients i posa en marxa els mecanismes de tramitació i gestió
per resoldre-les.

El client, com a consumidor, té uns drets i unes obligacions davant el producte o
servei adquirit. Hi ha una normativa en matèria de consum recollida en la Llei
del Codi de Consum de Catalunya. Per fer efectius els drets dels consumidors
s’articulen un seguit d’institucions, tant públiques com privades, que garanteixen
que els productes i serveis compleixin les normes de protecció a la seva salut i
seguretat i els interessos econòmics.

En l’apartat “La comunicació de màrqueting amb el client” d’aquesta unitat
s’aborden, precisament, les comunicacions de màrqueting. Hi estudiarem com es
produeix el procés de comunicació de l’empresa amb el seu mercat, coneixerem
els instruments de comunicació de què disposa i la manera com els integra i
coordina.

En l’apartat “Els serveis postvenda” s’explica el concepte de valor del producte
o servei per al client i les característiques i eines de l’estratègia de fidelització,
considerant que la repetició de compra és la base per a l’èxit de tota empresa, més
que la captació de nous clients.

Es descriuen els serveis postvenda i la gestió de les queixes i reclamacions per
escrit, com un mecanisme per aconseguir incrementar el grau de compromís i
lleialtat del client cap a l’empresa o organització.

Es presenten també els mecanismes de què disposen les empreses per ajustar el
servei de cara al client i s’incideix en l’avaluació i el control del servei i en el
tractament de les anomalies.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa, és convenient fer les
activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Aplica tècniques de comunicació, identificant les tècniques més adequades en
la relació i atenció als clients/usuaris:

• Utilitza tècniques de comunicació i habilitats socials que faciliten l’empatia
amb el client/usuari en situacions d’atenció/assessorament.

• Identifica les fases que componen el procés d’atenció al client/consumi-
dor/usuari a través de canals de comunicació.

• Adopta l’actitud més adequada segons el comportament del client davant
de diversos tipus de situacions.

• Analitza les motivacions de compra o demanda d’un producte o servei per
part del client/usuari.

• Obté, si és el cas, la informació històrica del client.

• Aplica la forma i les actitud adequades en l’atenció i l’assessorament a un
client en funció del canal de comunicació oral utilitzat.

• Analitza i soluciona els errors més habituals que es cometen en la comuni-
cació oral amb el client/usuari.

• Classifica les demandes d’informació més habituals i formula les respostes
més adequades en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

2. Aplica tècniques de comunicació, identificant les més adequades en la relació
i atenció als clients/usuaris

• Obté, en el seu cas, la informació històrica del client.

• Analitza i soluciona els errors més habituals que es cometen en la comuni-
cació amb el client/usuari.

• Classifica les demandes d’informació més habituals.

• Formula les respostes més adequades a les preguntes freqüents en les dues
llengües oficials i en llengua anglesa.

3. Gestiona consultes, queixes i reclamacions de possibles clients, aplicant la
normativa vigent

• Descriu les funcions del departament d’atenció al client en les empreses.
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• Valora la importància d’una actitud proactiva per anticipar-se a incidències
en els processos.

• Interpreta la comunicació rebuda per part del client.

• Respon a les consultes rebudes en l’àmbit de la seva competència o els
deriva a la unitat corresponent.

• Relaciona els elements de la queixa/reclamació amb les fases que componen
el pla intern de resolució de queixes/reclamacions.

• Diferencia els tipus de demanda o reclamació.

• Gestiona la informació que cal subministrar al client.

• Determina els documents propis de la gestió de consultes, queixes i recla-
macions.

• Dóna resposta segons els protocols establerts, utilitzant mitjans electrònics
o altres canals de comunicació.

• Reconeix la importància de la protecció del consumidor.

• Aplica la normativa en matèria de consum.

4. Organitza el servei postvenda, relacionant-lo amb la fidelització del client

• Estableix indicadors que permetin valorar la importància del servei postven-
da en els processos comercials.

• Identifica els elements que intervenen en l’atenció postvenda.

• Identifica les situacions comercials que necessiten seguiment i servei post-
venda.

• Aplica els mètodes més utilitzats habitualment en el control de qualitat del
servei postvenda i els elements que intervenen en la fidelització del client.

• Distingeix els moments o fases que estructuren el procés de postvenda.

• Utilitza les eines de gestió d’un servei postvenda.

• Descriu i documenta les fases del procediment de relació amb els clients.

• Descriu els estàndards de qualitat definits en la prestació del servei.

• Detecta i resol els errors produïts en la prestació del servei.

• Aplica el tractament adequat en la gestió de les anomalies produïdes.
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1. L’atenció al client

En tot procés d’intercanvi d’una activitat comercial, el client és l’eix principal. La
relació amb el client és l’element clau per a l’èxit de moltes activitats professionals
i empresarials.

El client és la persona que constitueix l’eix principal de tota l’activitat
de l’empresa, de manera que és el destinatari final de tots els esforços de
l’empresa com a organització.

1.1 El servei d’atenció al client

L’empresa, mitjançant un conjunt d’activitats interrelacionades, ofereix un servei
al client amb la finalitat que aquest obtingui els productes o usi els serveis
necessaris per satisfer les seves necessitats en el moment i el lloc adequats.

En produir-se una demanda d’un client, es fan grups d’activitats relacionades i
seqüencials que transformen uns recursos —coneixements, tecnològics i econò-
mics— en els resultats desitjats en el client, afegint-hi un valor. La globalitat
d’aquest procés s’ha de fer i gestionar amb qualitat.

El servei d’atenció al client és el conjunt d’activitats que relacionen el client
amb l’empresa per aconseguir la seva satisfacció.

La prestació d’un servei té unes característiques que difereixen de l’oferiment d’un
producte i que són:

• Intangibilitat. La bona acollida o l’oferiment d’alternatives són aspectes
intangibles, és a dir, no es poden tocar però acompanyen el servei. El servei,
en no ser tangible, no es pot emmagatzemar.

• Heterogeneïtat. Cadascun dels clients que acudeix a una empresa de
serveis és diferent, i té unes expectatives i unes percepcions diferents. Les
empreses intenten homogeneïtzar el seu servei establint estàndards que
posteriorment es desenvolupen en procediments i tasques en les quals els
empleats han de ser formats.

• Simultaneïtat entre producció i consum. A diferència dels productes, en
els serveis, la producció i el consum són simultanis. Si no hi ha client, no
hi ha servei. Els serveis no poden substituir-se com passa amb un producte
tangible, i hi ha un pes molt important en la intervenció del factor humà. A

Obtenir un servei no
solament és un acte de
consum, sinó una
experiència personal i
psicològica.
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més, com que els serveis es produeixen i consumeixen simultàniament, no
és possible fer un control de qualitat després de la producció.

• Caducitat. El servei no es pot emmagatzemar i, per tant, és caduc.

1.1.1 El departament d’atenció al client/consumidor en l’empresa

El departament d’atenció al client té una major presència a les empreses mitjanes
i grans dedicades a la comercialització de productes i serveis, i està format per:

• El cap de departament. Persona amb formació superior en l’àrea d’econo-
mia o relacions públiques que depèn de la direcció general de l’empresa i té
com a funcions principals organitzar, coordinar el servei i elaborar informes
sobre el seu funcionament.

• Tècnics d’atenció al client. Persones amb formació mitjana en les àrees de
màrqueting o administració que tenen com a funció principal implementar
els processos d’atenció al client sota la supervisió del cap de l’àrea.

• Operaris d’atenció al client. Són les persones que atenen directament els
clients i amb formació específica en questa àrea: teleoperadors, personal de
mostrador, etc.

El departament d’atenció al client ha de tenir relació amb els altres departaments
de l’empresa, en concret amb la força de vendes —venedors—, el departament de
màrqueting, el servei tècnic i la direcció de l’empresa.

Les funcions d’un departament d’atenció al client depenen del sector d’activitat
de l’empresa, de les seves dimensions i de la definició estratègica però, a grans
trets, són les que figuren a la taula 1.1

Taula 1.1. Funcions del departament d’atenció al client

Funció Descripció

Gestió de queixes i reclamacions Resol de manera eficient les queixes i reclamacions, seguint un model.

Obtenció i gestió d’informació Recull i classifica tota la informació que prové dels clients i arriba a
l’empresa. Aquesta informació se sol presentar en forma de suggeriments
i recomanacions que els clients fan a les empreses, per tal de millorar els
seus productes o serveis.
Un cop registrada la informació cal remetre-la a la direcció de l’empresa

Informació al client Les tasques principals que desenvolupen la funció d’informar el client són:
la resolució de dubtes sobre l’ús dels productes i la informació al client
dels seus drets.

Elaboració d’estadístiques i informes Anualment el departament elabora una memòria de totes les seves
activitats i una anàlisi estadística de les seves actuacions amb la finalitat
de detectar anomalies del departament i millorar el seu nivell de servei,
entre d’altres.

Servei postvenda El departament d’atenció al client fa funcions de pont entre el client i el
servei tècnic postvenda. S’encarrega de fer eficients les relacions que
s’estableixen entre els dos.
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Les persones que desenvolupen les funcions d’atenció al client han de tenir molt
desenvolupades les capacitats de comunicació i relacions personals mitjançant
l’entrenament en habilitats socials. A més, cal afegir que l’ambient intern de
l’organització afecta directament el personal de serveis i alhora esquitxa els clients
externs, com a conseqüència de la proximitat psicològica i física que es dóna entre
els empleats i els clients durant la prestació de serveis. Aquest ambient intern
queda recollit en:

• l’ambient organitzatiu com ara les qüestions ambientals.

• la coordinació, les regles, la comunicació, etc.

• les relacions personals, entre treballadors i entre departaments.

• el servei, l’excel·lència de servei, l’opinió del client, etc.

• els recursos humans, la formació, la rotació d’empleats, la seguretat en el
treball, etc.

• altres aspectes, com ara els equipaments, les condicions i les instal·lacions
del lloc de treball, etc.

L’atenció de qualitat al client és aquella que recull els factors següents:

• Fiabilitat. Habilitat per executar el servei promès amb confiança i cura.

• Competència. Habilitats i coneixements necessaris per a l’execució del
servei.

• Capacitat de resposta. Disponibilitat per ajudar l’usuari i oferir-li un servei
ràpid.

• Accessibilitat. Facilitat per establir-hi contacte i aconseguir el servei.

• Empatia i cortesia. Atenció, receptivitat, consideració, respecte i amabili-
tat del personal d’atenció al públic.

• Comunicació eficaç. Capacitat per escoltar i mantenir informats els usuaris
mitjançant un llenguatge clar i uns missatges coherents.

• Credibilitat. Veracitat, objectivitat i honestedat en el servei que s’ofereix.

• Seguretat. Inexistència de perills, riscos i dubtes, i la tranquil·litat que els
usuaris estan en bones mans.

• Comprensió del client. Esforç per conèixer els clients i les seves necessi-
tats, tant expressades com sentides.

• Evidència del servei. Aparença física d’instal·lacions, equips, personal i
materials de comunicació.

Requisits per al personal
d’atenció al client

Perfil de relacions públiques, alta
capacitat de comunicació,
flexibilitat en el tracte amb les
persones, desenvolupament
d’habilitats socials com
l’empatia i l’assertivitat, maneig
d’eines informàtiques de
comunicació, nivell mitjà-alt en
idiomes, responsable, metòdic i
organitzat.
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Millorar la comunicació

Les línies 900 són números
nacionals gratuïts (a càrrec de
l’empresa que rep la trucada)

que permeten a les empreses i
organitzacions optimitzar els

recursos destinats a la
comunicació amb el seu mercat.

Amb aquestes línies, les
empreses poden millorar la seva

imatge corporativa externa i
proporcionar un millor servei als
seus clients habituals i potencials.

1.1.2 Màrqueting de relació amb els clients

Amb l’augment de la competència i davant el fet que els consumidors cada vegada
estan més ben informats i són més exigents, resulta convenient desenvolupar
un màrqueting de relacions, o màrqueting relacional, que se serveixi de les
tecnologies de la informació i la comunicació per conèixer a fons els consumidors
i guanyar-se la seva lleialtat.

El màrqueting de relacions propugna el desenvolupament de relacions
estables i duradores amb cada client. A partir d’un millor coneixement
de les seves necessitats individuals, l’empresa se centra a proporcionar
els productes que satisfan d’una manera més efectiva els seus clients i
aconsegueixen un valor superior per a ells.

Encara que les accions de màrqueting se segueixin centrant en l’intercanvi, amb
el màrqueting relacional es passa d’una visió de l’intercanvi com una transacció
puntual a una altra en la qual el màrqueting es concep com una relació duradora i
contínua amb una clientela fidel. Amb aquest nou tipus de relació es pretén que el
client confiï i s’impliqui més en les iniciatives de l’empresa però, a canvi, aquesta
li ha d’oferir béns i serveis que el satisfacin plenament.

Sovint s’utilitzen les sigles CRM que corresponen al terme anglès Customer
Relationship Management per referir-se a aquest màrqueting de relacions, però
aquestes mateixes sigles s’utilitzen també per fer referència a les aplicacions
informàtiques de suport a la gestió de les relacions amb els clients, les vendes i el
màrqueting, que s’utilitzen per posar en pràctica aquest màrqueting de relacions.
Les organitzacions que promouen el màrqueting relacional fan ús d’aquestes tec-
nologies de la informació i la comunicació d’una manera organitzada i sistemàtica.

Es poden distingir fins a cinc nivells en la consecució del màrqueting de relació
amb els clients:

• Màrqueting bàsic. L’empresa únicament ven el producte.

• Màrqueting reactiu. El venedor ven el producte i anima el client perquè
es posi en contacte amb ell si té qualsevol dubte, comentari o reclamació.
Cal destacar que moltes vegades el client insatisfet no manifesta aquesta
insatisfacció directament a l’empresa. Més aviat sol compartir el seu estat
d’ànim amb companys, amics o familiars, cosa que pot tenir conseqüències
negatives per a l’empresa, ja que aquests testimonis poden paralitzar la
decisió de compra del nostre producte per part d’altres possibles clients.
Per a la cobertura d’aquest nivell de màrqueting és freqüent la utilització de
les línies 900.

• Màrqueting responsable o estadístic. El venedor truca al client per
comprovar si el producte que li ha adquirit s’ajusta a les seves expectatives,
i també li demana suggeriments per millorar els productes o serveis que
ofereix, així com informació sobre qualsevol problema que hagi pogut tenir
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durant el seu ús o consum. Aquest esglaó es justifica per l’anomenada
llei 3/33 de màrqueting, que diu que un client satisfet manifesta la seva
satisfacció a tres persones, mentre que un d’insatisfet manifesta la seva
insatisfacció a 33 persones, però en aquest darrer cas només en un 3% dels
casos la queixa arriba a l’empresa.

• Màrqueting proactiu. El venedor truca de tant en tant al client per
presentar-li noves millores al producte o servei original i per suggerir-li nous
productes.

• Màrqueting col·laboratiu o a nivell de soci. L’empresa es relaciona cons-
tantment amb els seus principals clients per tal d’ajudar-los a aconseguir
millors resultats.

El màrqueting col·laboratiu de les empreses de tecnologia informàtica

Aquest seria el cas, per exemple, de la venda d’ordinadors a grans clients, com ara
empreses del sector públic. Es tracta de buscar llavors la màxima col·laboració entre
les dues organitzacions que practiquen l’intercanvi per facilitar la primera un producte
ajustat als requeriments de la segona, adaptant les aplicacions i les eines complementàries
necessàries.

Les aplicacions CRM permeten concentrar tota la informació rellevant per a la
gestió de la relació amb els clients i, d’aquesta manera, faciliten aquest màrqueting
de relacions, ja sigui a nivell responsable, a nivell proactiu o a nivell col·laboratiu.
Una aplicació CRM permet, entre d’altres:

• Accedir fàcilment a tota la informació dels clients que disposa l’empresa:
històric de vendes, informació de possibles factures pendents, crèdit conce-
dit, registre de trucades o visites, etc.

• Detectar les oportunitats de venda.

• Elaborar ofertes adaptades a cada client, en funció de la informació que ens
facilita el sistema.

• Fer el seguiment de les ofertes de venda.

• Realitzar previsions i anàlisis de vendes.

• Donar suport postvenda als clients.

• Fer el seguiment de les incidències.

• Obtenir informes de vendes.

1.1.3 L’externalització dels centres d’atenció als clients/usuaris

L’externalització de serveis o outsourcing consisteix a subcontractar la gestió de
determinades activitats que generalment no afecten el nucli d’activitat de l’em-
presa. L’objectiu és millorar el rendiment del negoci i la qualitat del procés que

Reviseu l’apartat “Els call
centers”.
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El client potencial

És una persona natural o jurídica
que té la capacitat legal per

adquirir un producte o servei. És
algú que en aquests moments no
és client de la nostra empresa, bé
perquè ho és de la competència,

o bé perquè malgrat no ser client
de ningú ho podria arribar a ser

si es donessin determinades
circumstàncies.

s’externalitza, la transformació de costos fixos en variables, el desenvolupament
estratègic amb relació a altres companyies del sector i l’accés a tecnologies
especialitzades.

L’externalització comporta avantatges econòmics i organitzatius, però pot ser
perjudicial si no s’analitza bé què i com s’encarrega a fora. Pot passar, per exemple,
que s’arribi a perdre el control sobre algunes activitats de l’empresa, i que aquesta
passi a dependre de les prioritats d’altres, o que el traspàs d’informació a tercers
origini conflictes de confidencialitat. O, si no es fan bé els comptes, es pot pensar
que s’obté un benefici quan en realitat els costos de subcontractar són més alts que
continuar els processos amb el personal propi.

1.2 Tipus de clients

Els clients o clients potencials dels productes o serveis tenen un seguit de
característiques que cal tenir en compte, sense fer judicis de valor. El client no
sempre sap què vol, és exigent, vol ser tractat de manera diferent de la resta, etc.

Per obtenir la satisfacció del client, caldrà conèixer quines són les seves expectati-
ves i les seves motivacions. En definitiva, caldrà esbrinar quin és el benefici que
espera obtenir.

Les motivacions del client poden ser conscients o racionals però també inconsci-
ents, emotives, i, fins i tot, irracionals. En el tracte amb el client s’ha d’intentar
veure què hi ha darrere de les seves manifestacions, quins són els seus motius més
profunds.

Entre les motivacions racionals podem esmentar la seguretat, els diners, l’interès,
la comoditat, les necessitats fisiològiques, el confort, l’estalvi, la rendibilitat,
l’eficàcia, el benestar, etc.

Com a motivacions afectives podem destacar, per exemple, la simpatia, l’amistat,
l’amor, l’orgull, l’ideal, l’estima, el fet d’ésser útil, la novetat, el poder, la passió,
etc.

És important tenir coneixement psicològic del client, ja que a partir d’aquest
coneixement caldrà elaborar unes normes de tracte, que seran diferents en funció
de les característiques psicològiques del client. Un cop l’empresa identifica el
tipus de client, estableix un sistema de relacions beneficioses per a les dues parts.
Els clients poden classificar-se en funció de diferents criteris, tal com es pot veure
a la taula 1.2.

Taula 1.2. Classificació dels clients

Criteri Tipus de client Descripció

Personalitat Afable És fàcil entendre’s amb ell, encara
que pot ser lent en la presa de
decisions.

Agressiu Impacient i intolerable, de tracte
difícil.
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Taula 1.2 (continuació)

Criteri Tipus de client Descripció

Altiu Es considera important i pretén
que tothom estigui al seu servei.
Pretén ser el centre d’atenció. Ho
sap tot i coneix tothom.

Desconfiat Creu que tothom el vol enganyar.
Dubta de tot i de tothom.

Decidit Declara obertament les seves
intencions i pren decisions amb
rapidesa.

Indecís No té gaire clar què vol; sol ser
tímid i triga molt a decidir.

Especulador Busca acords molt beneficiosos.

Exigent Requereix una atenció immediata
i prioritària; sol ser insegur.

Discutidor Sempre vol tenir la raó i rebat tots
els arguments.

Impulsiu Es capfica a canviar contínuament
d’opinió. Decideix per motivacions
intuïtives. És impacient i li costa
prestar atenció.

Groller/impertinent De caràcter desagradable.
Sempre està a la defensiva per
demostrar el seu mal humor. No
planteja objeccions, sinó que
intenta ofendre l’altra persona.

Relació amb l’empresa Fidel Té preferència clara per una
marca i sempre compra la
mateixa.

De compra supeditada Té preferència per una marca,
però només la compra a un
determinat preu.

Economicista Canvia de proveïdor en funció de
la rendibilitat econòmica de les
seves compres. És el perfil
habitual en els mercats
industrials.

De promocions Està satisfet amb una marca, però
la canvia davant de qualsevol
promoció interessant.

Erràtic No té criteri definit a l’hora de
comprar, es mou per impulsos.

Rendibilitat Molt rendible Gran capacitat de compra i molta
freqüència en les operacions
comercials amb l’empresa.

Rendible Bona capacitat de compra i
habitual en les operacions
comercials.

Poc rendible Bona capacitat de compra, que
disgrega entre moltes empreses.

Gens rendible Molt poques compres, que fan
que el seu cost sigui major que el
benefici.

Els clients són persones, i en l’acte de vendre la comunicació és essencial per
assolir els objectius. A l’hora de tractar-los, caldrà que tinguem en compte quin
tipus de clients són, pel que fa a la seva relació amb l’empresa i amb la rendibilitat
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El factor emocional

El client d’avui en dia és un
subjecte actiu i preparat. És

inquiet, ja no es deixa enlluernar
per un anunci televisiu, i en les
seves decisions de compra pesa

cada vegada més el factor
emocional.

que generen però, sobretot, pel que fa a la seva personalitat i que adaptem el nostre
comportament a les seves necessitats. Per exemple:

• Amb un client altiu o amb un client exigent cal mantenir una escolta activa
per discriminar quines de les seves demandes són raonables i quines no.
Se’ls ha de tractar amb el màxim respecte, generar-los confiança i facilitar-
los informació concreta.

• Amb un client desconfiat cal conservar la tranquil·litat i el bon humor,
respectar les seves idees, fer-li saber que es busca la seva opinió amb
preguntes, buscar punts comuns per elaborar una nova argumentació, no
insistir, no discutir, no contradir-lo, atendre les seves reclamacions amb un
interès especial i prestar-li sempre molta atenció.

• Amb un client indecís, que li costa decidir-se, el que cal aconseguir és que
se senti segur i que confiï en el comercial o venedor. Se li ha de dedicar
el temps que necessiti que sol ser força, donar-li la informació justa, ni
massa perquè no l’atabali, ni massa poca perquè no li inspiri desconfiança,
i explicar-li les idees amb ordre i lògica, perquè s’entenguin fàcilment i per
generar seguretat.

• Amb un client groller o impertinent cal mantenir en tot moment una
actitud educada i no caure en les seves provocacions ni respondre en els
mateixos termes. Si tot i així no hi ha un canvi d’actitud per part seva, cal
tancar amb amabilitat la conversa, ajornant-la per a un moment en què l’estat
d’ànim del client sigui més adient.

1.3 Tècniques d’atenció al client

Els motius principals pels quals s’estableix una comunicació amb els clients/usu-
aris són:

• Donar a conèixer l’empresa.

• Transmetre informació sobre el producte o servei.

• Coordinar accions de venda i postvenda.

• Solucionar conflictes derivats de queixes i reclamacions.

1.3.1 La comunicació amb el client

La relació de cada empleat amb el client és la peça clau de l’atenció al client.
En finalitzar la relació amb l’empresa, el client avalua internament el seu grau
de satisfacció respecte a l’empresa i fa reflexions, com ara: m’han informat com
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esperava?, m’han aclarit els dubtes?, he estat ben atès en adquirir el producte o
servei?

La valoració que fa el client depèn tant del grau de la comunicació verbal de
l’empleat com dels elements de la comunicació no verbal. La persona que atén
al client ha de tenir en compte la importància de la comunicació no verbal per
ajustar-la a la comunicació verbal, transmetent un missatge global uniforme. S’hi
inclou des de la manera d’estar assegut fins a la manera de mirar, de somriure,
d’escoltar i de moure les mans.

Per comunicació no verbal s’entén el conjunt de comportaments, actituds i
gestos que percep el client de l’empleat.

Per exemple, quan un empleat lliura un fullet a un client ha de rellegir-lo amb ell,
assenyalant aquella informació que és més rellevant per a ell. A més de millorar
l’eficàcia de la comunicació del fullet, indica una preocupació d’atenció al client
fins al detall.

Aconseguir una comunicació natural, espontània i equilibrada no és una tasca fàcil,
requereix de molta experiència i dosis de professionalitat, i a més afegeix un valor
comercial de gran importància per a l’empresa. En la comunicació amb el client
s’han de considerar els aspectes següents:

• Veracitat. L’empleat que atén al client ha de donar resposta a la informació
que aquest sol·licita amb veracitat, precisió i concreció. Les vaguetats,
indecisions o errors suposen una atenció inadequada que farà que el client no
mantingui la relació amb l’empresa. En finalitzar la comunicació, l’empleat
ha de captar si el client se’n va satisfet o no.

• Interacció. L’empleat ha d’assegurar-se que ha entès perfectament el client,
resumirà breument la seva exposició i així confirmarà la seva interpretació.
En cas de dubte haurà de preguntar al client. És fonamental saber escoltar
i observar el client per saber interpretar els comentaris i poder ajudar-lo.
A tall d’exemple, alguns clients dissimulen que no han entès el document
que tenen al davant perquè no porten les ulleres. En finalitzar, l’empleat ha
d’assegurar-se que el client l’ha entès, repetint els seus aclariments tantes
vegades com faci falta.

• Rapidesa. La brevetat és una qualitat a tenir en compte en la comunicació
verbal amb el client. Per al client o clients que poden estar esperant el seu
torn per ser atesos, el temps és or, i agrairà que sigui tractat sense demores
innecessàries però tampoc amb precipitació.

• Senzillesa. Les empreses i organitzacions, segons el sector, usen una termi-
nologia tecnicoprofessional que, en algunes ocasions, no és intel·ligible per
part del client o usuari. El professional, en relació amb el client, ha de tenir
cura del seu lèxic, adequar la terminologia al comunicador i assegurar-se,
en tot moment, que aquest l’ha entès perfectament.

Trobareu més informació
sobre les tècniques
d’atenció al client i/o
usuari a la secció
“Referències”, a l’apartat
“Adreces d’interès”.
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• Cortesia. Tota la comunicació ha d’estar envoltada en un ambient de
cortesia i amabilitat, amb la finalitat que el client se senti confortable. En
aquest ambient, expressions com gràcies, si us plau, si li sembla bé, si és
tan amable, han d’estar presents en la conversa.

• Discreció. És la capacitat de reservar les dades personals que l’empresa
ha conegut a través de la seva relació amb el client. Tots els codis
ètics professionals donen a la relació professional-client una categoria de
privacitat. La discreció, tant en el moment en què està present com després,
és una conseqüència del respecte personal que el client es mereix. Tota
la informació que s’obté del client ha d’estar guardada amb la seguretat
necessària.

1.3.2 Les tècniques de comunicació en el procés d’atenció al client

Amb major o menor rapidesa, i amb major o menor separació, la relació amb el
client passa per diferents fases:

• L’acollida

• L’espera

• El seguiment

• La gestió

• El comiat

Conèixer i dominar les tècniques que cal aplicar en cadascuna de les fases és el
que distingeix un professional de l’atenció al client.

L’acollida

És el conjunt d’accions amb què l’empleat respon davant l’entrada del client. El
client ha de percebre, en un primer moment, que no només és rebut, sinó que és
ben rebut. Aquest primer contacte és determinant, pot incitar a la confiança o, ben
al contrari, a una reacció de defensa o de contrarietat.

L’entorn i l’organització han d’estar preparats per rebre el client. Però, especial-
ment els empleats, sabent que el client pot tenir pressa, estar inquiet, desorientat,
nerviós o contrariat, han de posar en marxa tots els mecanismes de comunicació
verbal i no verbal com la mirada, la salutació —usant el nom del client si
es coneix—, el somriure amable, els gestos —convidant a passar o a seure—,
preguntar per l’objecte de la visita del client, etc.

En ocasions l’empleat hauria d’atendre el client que es troba en aquest mateix
moment ocupat amb un altre company, amb tasques administratives, amb una
trucada telefònica o bé amb un altre client. Si pot deixar la tasca que l’ocupa ha
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d’atendre el client amb rapidesa. En el cas contrari, si es troba atenent al telèfon
o amb un altre client, ha de fer veure al client que acaba d’arribar, ja sigui amb
gestos o amb una frase breu, que és ben rebut i que, en breu, serà atès.

Els clients presenten diferents necessitats o expectatives en el moment de l’aco-
llida, com ara la necessitat de ser vistos, de ser atesos sense esperar gaire, de
ser rebuts i atesos en entrar, de ser orientats en la direcció correcta, de sentir-se
còmodes i estar ben instal·lats, de ser tranquil·litzats, de conèixer el temps d’espera
si hi ha cues, etc.

L’espera

En ocasions és inevitable que el client hagi d’esperar abans de ser atès. En aquests
casos, cal tenir en compte que és més important la percepció subjectiva del client
que el temps objectiu que transcorre. Per tal que la percepció del client sigui el
menys penosa possible cal:

• Anticipar-se al client i procurar tenir contacte amb una mirada o un gest amb
la finalitat mantenir el contacte encara que de moment no se l’atengui.

• Informar el client de quant temps ha d’esperar aproximadament amb l’ob-
jectiu que aquest pugui prendre la decisió d’esperar pacientment o tornar
més endavant.

• Amenitzar l’espera amb seients a propòsit, revistes, música ambiental,
vídeo publicitari, etc. Aquests elements poden afavorir una percepció
positiva de l’espera per part d’un client.

Si un client sap que ha d’esperar i no està informat del temps total de l’espera, o
no està entretingut durant l’espera, aquesta li resultarà més incòmoda.

Qui espera, desespera

Les cues d’espera han estat estudiades per especialistes d’organització d’empreses.
Algunes accions com ara: organitzar els horaris dels empleats amb flexibilitat per adaptar
el nombre de clients que cal atendre en funció de l’afluència, especialitzar els empleats en
operacions diferents, educar el client sobre quin és el millor moment per fer determinades
accions o facilitar serveis automàtics per a operacions més senzilles, ajuden a evitar
percepcions negatives en aquesta espera.

El seguiment

És possible que l’empleat que ha acollit un client no sigui qui li faciliti la gestió.
Malgrat això, el client ha de percebre que és acompanyat durant aquest temps, i
l’empleat ha de preocupar-se de presentar el client al seu company i fer un breu
resum de la seva necessitat, evitant així que el client tingui la sensació de començar
de nou.

En el cas que el company estigui ocupat, haurà de fer-li saber que té un client
esperant i, si és possible, acompanyar el client durant l’espera. En qualsevol cas,

La clau del servei de
qualitat en l’espera rau a
oferir una atenció adient en
un període de temps breu.
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Vegeu l’apartat “Barreres
de la comunicació oral”.

aquest no ha de sentir-se abandonat i l’empleat ha de sentir-se responsable fins que
finalment el client sigui atès per un company.

La gestió

La gestió que es fa amb el client pot ser d’informació, venda, pagament d’un
producte o servei adquirit, servei postvenda, reclamació, etc.

En qualsevol d’aquests casos, l’empleat ha d’usar tots els elements de la comuni-
cació verbal, basada en el seu coneixement dels productes o serveis i dels circuits
de funcionament de l’empresa. Durant tota la gestió cal usar expressions que
incloguin el nom del client per personalitzar la relació. També comptarà amb el
suport de la comunicació no verbal, incloent-hi el lliurament de la documentació
complementària, per intentar una relació continuada amb el client.

Per assegurar-se que la gestió és eficaç, l’empleat no ha d’oblidar-se de la
interacció com un dels pilars de la comunicació verbal. Haurà de comprovar que
la seva gestió ha cobert les expectatives del client per a la resolució de la necessitat
que el va portar fins l’empleat.

Si no es disposa de les dades personals del client com el nom, l’adreça i el telèfon,
haurà d’assegurar-se d’obtenir-les per facilitar trobades posteriors.

El comiat

Ha de ser el colofó d’una relació correcta i ha de continuar amb tots els aspectes
que s’han mantingut, especialment la cortesia i l’amabilitat, usant el nom del client
en la fórmula de comiat.

És important que en el comiat es recordin els compromisos que les dues parts
han assumit: trucada telefònica en un termini determinat, propera visita en un dia
concret, etc.

1.3.3 Dificultats en la comunicació amb els clients

Durant el procés de comunicació amb els clients poden aparèixer també alguns
obstacles que la dificulten. Convé detectar aquests obstacles o barreres de la
comunicació per intentar evitar-los i aconseguir una comunicació eficient.

A part de les barreres pròpies de qualsevol comunicació oral, com ara les
psicològiques o les relacionades amb les habilitats de les persones, quan una
empresa té problemes que dificulten l’eficàcia de les comunicacions amb els seus
clients, és freqüent detectar algun dels fenòmens següents:

• Apatia. Reflecteix la manca d’entusiasme i de motivació per comprendre
les necessitats dels clients.
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– Exemple: Aquest servei no el tenim.

• Indiferència. Quan es transmet una sensació de fredor, quan un client pot
percebre que no és benvingut o que molesta perquè el missatge, el to de veu
o el llenguatge no verbal utilitzat transmet aquesta sensació.

– Exemple: Acabo de tancar l’ordinador i ja no puc fer la consulta.

• Manca de disponibilitat. Es posa de manifest quan s’indica al client que la
persona encarregada, o els procediments de l’organització, no poden atendre
les seves demandes i no se li indica cap altra alternativa ni se li ofereix
ajuda.

– Exemple: Ara no hi ha ningú que el pugui atendre, haurà de tornar
un altre dia.

• Automatisme. Quan es tracten tots els clients de la mateixa manera, amb
la mateixa acollida rígida, les mateixes fórmules de salutació i comiat, un
to de veu monòton que denota manca d’interès, etc., es transmet la sensació
d’actuar de manera mecànica, com un robot.

• Prejudicis. Són idees preconcebudes sobre com és o com actuarà un client
i la incapacitat de canviar aquest judici previ, encara que la realitat sigui
diferent.

– Exemple: Però està segur que ha premut el botó correcte?

• Culpabilització del client. Quan es dóna per suposat que el fracàs de
la relació o de la comunicació recau únicament en el client, per la seva
manca de coneixements sobre el producte, per un llenguatge imprecís o pel
desconeixement de les seves pròpies necessitats.

– Exemple: M’ho haurà d’explicar més bé perquè no entenc res.

• Victimisme. Les tensions, el cansament, la lentitud d’algunes organitzaci-
ons complexes, etc., no només les percep i les pateix el personal que atén
els clients, i no pot ser una excusa davant del client.

– Exemple: No tenim la seva comanda a punt, és que aquests dies hem
tingut molta feina.

1.3.4 Protocols de relació amb els clients

La imatge dels empleats i el tracte que reben els clients és un dels vehicles més
importants de la imatge corporativa. Les empreses disposen de manuals d’estil
per a les relacions amb els clients on es concreten els protocols o pautes de
comportament a seguir en les diferents situacions per tal que la imatge que arriba
als clients es correspongui amb la que vol transmetre l’empresa.

Automatisme

En els processos d’atenció al
client hi ha expressions habituals
que denoten una certa
robotització:

• Qui és ara?

• Bon dia! Vostè dirà.

• Alguna altra cosa?

• Adéu! El següent?

Reviseu els principis i les
tècniques per a la
comunicació verbal i no
verbal a l’apartat “La
comunicació oral”.
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Els protocols a seguir varien d’una empresa a una altra. A continuació es detallen
algunes recomanacions i consells de caràcter general aplicables a les diferents
situacions que poden aparèixer en el context de l’atenció al client.

En l’atenció presencial:

• Ser educat i respectuós i transmetre empatia i cordialitat.

• Mantenir una expressió facial relaxada i mirar als ulls de l’interlocutor.

• Mantenir una bona imatge personal.

• Utilitzar un llenguatge senzill i directe.

• Aclarir anticipadament qualsevol idea.

• Confirmar que s’ha entès el missatge del client i que el client ha entès el
missatge que se li ha transmès.

• No fer generalitzacions ni prejutjar.

• No desqualificar el que ens diuen.

• No utilitzar negacions rotundes.

• No utilitzar la irona ni el sarcasme.

• No perdre el temps amb anècdotes o similars.

Davant d’una crítica per algun error:

• Escoltar activament i resumir-ne el contingut per assegurar la comprensió.

• Procurar que el client pugui expressar tot el que vol dir.

• Manifestar la voluntat de millorar, a partir de la crítica. Demanar-li la seva
opinió sobre què caldria fer, oferir ajuda i cercar l’acord.

• Assumir l’error i disculpar-se, si el client té raó, i intentar oferir una
compensació.

• No justificar o explicar els motius de l’error, el client no vol una explicació,
cal centrar-se en la solució.

• No atribuir l’error als companys.

• Si el client no té raó, no discutir els arguments, escoltar-los i aportar el punt
de vista de l’empresa.

• Acomiadar-nos sempre agraint la col·laboració.

Davant de problemes de comprensió:

• Evitar fer-ne responsable el client, responsabilitzar-nos en nosaltres,
atribuir-ho a les deficiències de la nostra escolta o de la nostra explicació.



Comunicació i atenció al client 23 Atenció al client

• Si és el client qui no ens entén, simplificar el missatge, evitar tecnicismes i
posar exemples. Preguntar que ens expliqui què ha entès.

• Si som nosaltres que no entenem el client, resumir el que hàgim entès i fer
preguntes per aclarir la resta.

Si hem de denegar una petició:

• Argumentar la decisió que es faci patent que no es tracta d’una decisió
arbitrària.

• Escoltar les rèpliques.

• Estar preparats per a una reacció negativa i mantenir la calma.

• Oferir alternatives.

• Si el client no accepta la denegació, utilitzar la tècnica del disc ratllat.

Gestió oral de suggeriments, queixes i reclamacions

Els clients manifesten la seva insatisfacció mitjançant un suggeriment, una queixa
o una reclamació, depenent del grau de descontentament. En funció de l’actitud
que adopten quan estan descontents, podem classificar els clients en els següents
tipus:

• Còmplice: explica la seva experiència amb l’objectiu de trobar una solució
i millorar el servei. No fa arribar el seu descontentament a altres persones.

• Indiferent: no es queixa, a no ser que se li ofereixi algun incentiu. Pot
influir en altres persones.

• Inconformista: no creu que les seves queixes siguin ateses però el seu objec-
tiu és obtenir una compensació per part de l’empresa. Valora negativament
el servei.

• Enfadat: no es queixa i tampoc té cap interès en millorar el servei. Fa
arribar el seu malestar a altres persones.

És important assenyalar que quan un client reclama, la seva predisposició respecte
a l’empresa no és neutra o positiva, encara que per a l’empresa ho pugui ser. El
client que reclama en un primer moment es mostra impacient i ajuda a detectar
percepcions que, d’una altra manera, serien desconegudes i, d’un mode o un altre,
ajuda a millorar tant els productes i serveis oferts com l’atenció al client.

Per aquest motiu, l’empleat que acull el client ha de donar-li a aquesta peculiar
relació un to positiu, saber tranquil·litzar el client i ajudar-lo a explicar el motiu
de la seva reclamació. La comunicació verbal ha de ser especialment interactiva,
fins a comprendre totalment el client i explicar-li, en el seu cas, la solució a la seva
reclamació.
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L’empresa ha d’entendre la
reclamació com a una

oportunitat que li dóna el
client per descobrir un error

en el servei i corregir-lo.

En ocasions, ens podem trobar amb clients enutjats i, fins i tot, agressius. Les
passes que cal seguir en aquestes situacions són les següents:

• Deixar expressar les queixes sense contradir ni interrompre.

• Escoltar activament i de manera assertiva: mantenir la mirada, assentir.

• Aprofitar el moment en què l’interlocutor fa una pausa per resumir el que
ha dit usant les seves pròpies paraules, preguntar el seu nom, esbrinar més
coses sobre el problema, etc. per demostrar interès i comprensió, i restar
força a la queixa.

• Mantenir un to de veu pacient, respectuós i calmat.

• No dir-li mai al client que està equivocat. Cal posar-se al seu lloc per saber
com reaccionaria una altra persona. S’ha de ser neutral i intentar evitar el
conflicte.

• Demostrar que entenem el seu enuig. Resumir i, si és possible, utilitzar la
tècnica del banc de boira per mostrar una acord parcial.

• Tranquil·litzar l’interlocutor i proposar una solució interessant per a ambdu-
es parts.

• Si el client no accepta el que diem, utilitzar la tècnica del disc ratllat.

• No negociar amb el client ni acceptar peticions excessives.

• No respondre mai als atacs personals.

• I, per acabar, fer el seguiment del que s’ha acordat, ja que és la manera
d’estar segurs que s’ha resolt el problema del client.

En el cas que el client no tingui la raó, cal explicar-li de raonadament i deta-
lladament, evitant qualsevol temptació de prepotència. No hem d’oblidar que
l’important és el que el client percep. Si no percep adequadament alguna cosa que
l’empresa considera correcta, significa que és necessari millorar aquest aspecte en
els canals de comunicació habituals de l’empresa. Per aquest motiu, sempre cal
mostrar agraïment al client per la seva reclamació.

En qualsevol cas, és important procurar sempre la satisfacció del client i que en
el comiat quedin clars tots els compromisos que s’han ofert en la solució de la
reclamació. Cal tenir present que les persones tendim a generalitzar i que un error
en un aspecte concret pot comportar que es qüestioni la totalitat de l’actuació de
l’empresa, amb el dany que això suposa per a la seva imatge. Una reclamació o
queixa ben atesa, en canvi, transmet una sensació favorable que beneficia la imatge
de tota l’empresa. El servei d’atenció al client d’una empresa ha de tenir capacitat
per valorar la reacció de cada client i actuar en la forma adient per tal que la seva
insatisfacció es converteixi en satisfacció.
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1.4 Drets i deures dels consumidors i/o usuaris

El terme consumidor engloba les persones físiques o jurídiques que adquireixen
béns o que utilitzen serveis per al consum o ús personal, familiar o col·lectiu, sem-
pre que el proveïdor sigui una empresa, un professional o la pròpia Administració
pública. Per tant, diem que el consumidor és el destinatari final d’un producte, bé
o servei.

Segons l’Agència Catalana de Consum, són persones consumidores i
usuàries les que compren un producte o contracten un servei en un àmbit
aliè a una activitat empresarial o professional.

La persona consumidora i usuària té dret a:

• La protecció de la salut i a la seguretat. Els productes a disposició del
consumidor no han de comportar riscos per a la salut o seguretat. Si hi ha
riscos previsibles han de ser advertits (instruccions d’ús).

• La protecció dels interessos econòmics i socials. El consumidor no
pot patir l’engany en cap fase del cicle comercial (prevenda, transacció o
postvenda).

• La indemnització i reparació de danys i perjudicis. El consumidor té dret
a ser indemnitzat per danys o perjudicis si demostra que han estat causats
pel consum del producte o la contractació d’un servei, com per exemple, per
ser defectuós.

• La protecció jurídica, administrativa i tècnica.

• La informació. El consumidor ha de conèixer les característiques dels
productes que se li ofereixen (origen, naturalesa, additius, qualitat, quantitat,
denominació, preu o pressupost, condicions jurídiques, data de producció
o subministrament, termini recomanat pel consum o data de caducitat,
instruccions per l’ús correcte, advertiments i riscos previsibles).

• L’educació i la formació. La millora de l’educació i de la formació del
consumidor és un requisit essencial per fer més efectiu l’exercici dels seus
drets. S’aconsegueix promovent la llibertat i racionalitat en el consum
de béns i serveis, facilitant la comprensió i l’ús de la informació que
ha de ser subministrada, difonent els drets i deures del consumidor o
usuari, fomentant la prevenció de riscos, adequant les pautes de consum
i potenciant la formació dels educadors i personal d’organismes públics i
privats relacionats amb aquest sector.

• La representació, la consulta i la participació. Es materialitza mitjançant
les associacions de consumidors que tenen com a finalitat la defensa
d’aquests consumidors, i que poden prendre decisions sobre les accions que
afectin el sistema de defensa dels seus interessos i l’exercici dels seus drets.
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• Els drets lingüístics. S’afavoreix la normalització lingüística en l’etique-
tatge. La informació sobre les característiques i l’ús de productes o serveis
haurà de figurar en alguna de les dues llengües oficials.

• Dret a la protecció de determinats col·lectius. Fa referència als infants i
menors d’edat, embarassades, ancians, malalts, persones amb discapacitats
i persones amb capacitats disminuïdes, turistes o persones desplaçades
temporalment de la seva residència habitual.

Les obligacions dels consumidors són:

• pagar, en temps i forma, les seves compres i l’ús dels serveis.

• seguir les instruccions del fabricant pel que fa a l’ús del producte per evitar
danys.

• actuar de bona fe, sense enganyar en la reclamació del producte o servei per
obtenir algun tipus de benefici.

1.5 Normativa en matèria de consum

La Llei del Codi de Consum de Catalunya recull tota la normativa en matèria
de consum que fins ara estava dispersa en diverses normes sectorials. Els seus
objectius són:

• Adequar la normativa bàsica i general en matèria de defensa i protecció de
les persones consumidores a l’activitat actual del mercat.

• Millorar el nivell de protecció de les persones consumidores de Catalunya
enfront les lleis anteriors, a fi d’assimilar-nos als estàndards europeus.

• Unificar en un sol text legal tota la normativa relativa al consum.

Amb l’entrada en vigor del Codi de Consum de Catalunya, aprovat al Parlament
el 30 de juny de 2010, i recollit en la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi
de Consum de Catalunya, s’obliga a les empreses prestadores de serveis de
subministraments, transports, comunicacions i altres serveis bàsics a tenir una
adreça física a Catalunya on els consumidors puguin formular les seves queixes
o reclamacions. A més, els telèfons d’incidències i reclamacions en el cas dels
serveis bàsics han de ser gratuïts.

Altres mesures que inclou el Codi de Consum de Catalunya són:

• Tots els serveis que es prestin han de tenir una garantia mínima de sis mesos.

• Les empreses han de garantir el retorn de les quantitats que es cobrin
anticipadament.
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• Les resolucions sancionadores poden incorporar el retorn dels imports
cobrats indegudament i la indemnització pels danys i perjudicis provats.

• Quan un consumidor contracti amb un intermediari —botigues de telefonia,
compravenda de segona mà, etc.— és com si ho fes directament amb el
prestador del servei.

• Els tiquets i comprovants de compra no s’han de poder esborrar i hauran de
durar el mateix que la vida útil del producte, atès que són l’element clau en
cas de reclamació.

• S’amplia el dret a una informació clara i precisa, especialment en els serveis
bàsics.

• L’adhesió a l’arbitratge de consum per part de les empreses privades es
tindrà en compte en la concessió de subvencions i ajuts públics.

• Actuacions de difusió, síntesi dels drets de les persones consumidores,
síntesi pel que fa a les obligacions de les empreses i preguntes freqüents.

A Catalunya, des del 23/1/2011 per a les grans empreses i a partir del 23/7/2011
per a les petites o mitjanes empreses (pimes):

• Les empreses que presten serveis bàsics —subministraments, transports,
mitjans audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, financers i
d’assegurances— han de facilitar a la seva clientela un servei telefònic
gratuït per comunicar les reclamacions sobre els serveis i una adreça física
a Catalunya, on la persona consumidora pugui ser atesa de manera ràpida i
directa pel que fa a qualsevol queixa o reclamació sobre el servei, sempre
que l’atenció al consumidor no es faci en el mateix establiment on s’hagi
contractat.

• Les empreses que presten serveis de tracte continuat -per exemple, telèfon,
aigua, llum, gas, etc.- no poden deixar de prestar el servei per manca de
pagament d’algun rebut o alguna factura si s’ha presentat alguna reclamació
davant l’empresa amb relació al rebut o la factura.

En tots els casos, les empreses han de garantir que la persona consumidora tingui
constància, per escrit o en qualsevol suport durador —per exemple, un número de
referència de la reclamació—, de la presentació de qualsevol mena de queixa o
reclamació que afecti el funcionament normal de les relacions de consum.

L’establiment o empresa ha de donar una resposta com abans millor i, en qualsevol
cas, en el termini d’un mes des que s’ha presentat la queixa o reclamació.

1.5.1 La garantia

La garantia és un dret que la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en els
béns de consum, concedeix als consumidors. Aquesta Llei els permet reclamar al
venedor si no estan conformes amb el producte adquirit.
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Podeu consultar el
document “Si tens la

factura, tens la garantia”
publicat per l’Agència

Catalana del Consum a la
secció “Annexos”.

La Llei de garanties s’aplica a tots els productes de consum, ja siguin nous o de
segona mà. Exclou, però, els béns adquirits mitjançant venda judicial, l’aigua
i el gas no envasats i l’electricitat o els béns de segona mà adquirits mitjançant
subhasta.

És objecte de reclamació:

• Quan el producte no s’ajusta a la descripció feta pel venedor, o no disposa
de les prestacions anunciades o de les pròpies dels béns del mateix tipus.

• Quan existeixi qualsevol defecte en el producte que el faci inútil per al seu
ús ordinari.

• Quan el producte no sigui apte per a l’ús que el consumidor hagi sol·licitat
expressament, sempre que el venedor hagi admès que el producte era apte
per a aquest ús.

• Quan la instal·lació del producte sigui incorrecta, sempre que aquesta
instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda del bé i hagi estat
feta pel venedor directament o sota la seva responsabilitat, o bé l’hagi duta
a terme el consumidor i la instal·lació defectuosa sigui conseqüència d’un
error en les instruccions d’instal·lació.

El comprador o usuari sempre haurà de reclamar directament al venedor, i aquest té
l’obligació legal de donar una solució i cobrir la garantia davant el seu consumidor.
El consumidor també pot reclamar directament al fabricant o importador quan
li sigui difícil o impossible adreçar-se al venedor, com si, per exemple, hagués
comprat el producte per telèfon o Internet.

Al consumidor se li dóna l’opció de triar entre exigir la reparació del bé o exigir-ne
la substitució. Si no és possible, el consumidor pot exigir la rebaixa del preu o la
resolució del contracte.

La garantia legal dels productes nous és de dos anys des de la data de compra, i
d’un any per als productes de segona mà. Si el defecte es presenta els primers sis
mesos, es presumeix que ja hi era en el moment de la compra i, si és posterior, el
consumidor haurà de provar que el defecte no ha estat ocasionat per un mal ús o
pel desgast natural del producte. S’ha d’informar del problema al venedor abans
que passin dos mesos des que es detecta el defecte.

Addicionalment a la garantia legal que atorga la Llei, el venedor o el fabricant
poden prestar voluntàriament una garantia més àmplia, denominada garantia
comercial, que sempre ha de millorar els drets que ja atorga la llei. La garantia
comercial, a diferència de la garantia legal, podrà estar condicionada o limitada.
Per exemple, podrà cobrir la mà d’obra, però no el material. En els béns de
naturalesa duradora, la garantia legal i la comercial s’hauran de recollir per escrit.
En la resta de béns, la garantia comercial serà per escrit a petició del consumidor.
No obstant això, si no es disposa d’un document de garantia pròpiament dit, amb
el tiquet o la factura de compra sempre es podrà demostrar la data a partir de la
qual comença a comptar la garantia legal.
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Davant d’un producte defectuós en origen, els consumidors poden optar per la
reparació o la substitució del bé, excepte si una d’aquestes opcions fos impossible
o desproporcionada. Aquesta reparació o substitució ha de ser gratuïta i s’ha de
fer en un termini raonable. En cas que la reparació o substitució no sigui possible,
es pot optar per una rebaixa adequada del preu o pel retorn dels diners pagats.

1.6 La defensa del consumidor

Des de l’ingrés d’Espanya a la Unió Europea, Europa és el marc jurídic de
la defensa del consumidor, ja que està dissenyat amb l’objectiu que tots els
consumidors europeus tinguin el mateix nivell de protecció.

La competència plena en matèria de protecció dels drets de consumidors i
usuaris pertany a les comunitats autònomes, amb els límits establerts a l’àmbit
europeu, el Tractat d’Amsterdam i les directrius emanades dels òrgan europeus,
i a l’estatal, constitució i la seva interpretació pel Tribunal Constitucional. Les
administracions locals tenen competències reglamentàries i d’execució, derivades
de les delegacions competencials fetes per l’Estat i les comunitats autònomes.

Les administracions públiques es regeixen pels principis d’eficàcia i coordinació.
La protecció i defensa dels consumidors requereix la implantació de mecanismes
que garanteixin i afavoreixin l’accés a la justícia, amb l’objectiu de fer valdre els
drets del consumidor i solucionar les reclamacions i litigis que puguin sorgir en
les relacions amb els proveïdors.

Per fer efectius, els drets dels consumidors i donar impuls a una política activa
de protecció als consumidors s’articulen i fomenten un seguit d’institucions i
organismes públics i privats que materialitzin els deures.

1.6.1 Institucions públiques de protecció al consumidor

És responsabilitat de les administracions públiques garantir que els productes llan-
çats al mercat a disposició del consumidor acompleixin les normes de protecció
a la seva salut, seguretat i interessos econòmics. Bàsicament, les tasques que
desenvolupen les administracions públiques impliquen comprovar el compliment
dels deures i limitacions establerts en la normativa, sancionar les conductes que
transgredeixin els dures i adoptar mesures coactives per forçar el compliment i
que no posin en perill l’interès general dels consumidors.

Les principals institucions públiques són:

• Centre Europeu del Consumidor. Organisme públic d’àmbit europeu.
Ofereix informació o assistència amb relació a la compra d’un bé o la
contractació d’un servei, en un país diferent del propi; per tant, l’oficina

La Constitució espanyola
de 1978

L’aprovació del text va suposar
un pas endavant en la protecció
del consumidor, ja que obliga els
poders públics a garantir,
protegir, promoure i fomentar el
dret de tots els ciutadans en
matèria de consum. Aprovada la
Llei 26/1984, de 19 de juliol,
general per a la defensa dels
consumidors i usuaris, es
consoliden les bases de protecció
del consumidor.
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d’aquest organisme a Espanya atén tots els ciutadans de la Unió Europea
excepte els espanyols.

• Institut Nacional de Consum. És un organisme autònom d’àmbit estatal,
depenent del Ministeri de Sanitat i Consum, que exerceix les funcions de
promoció i foment dels drets dels consumidors i usuaris, i de seguiment
de les accions destinades a corregir errors en el sistema de protecció al
consumidor. Dins d’aquest organisme s’inclouen la Subdirecció General
de Qualitat del Consum, la Subdirecció General de Normativa i Arbi-
tratge i el Centre d’Investigació i Control de Qualitat (www.consumo-
inc.es/home/home.htm).

• Conferència Sectorial de Consum. Organisme d’àmbit autonòmic forma-
da per tots els responsables de consum de les comunitats autònomes per
coordinar homogèniament les actuacions en tot l’Estat.

• Agència Catalana de Consum (ACC). És un organisme autònom de la
Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació,
que respon a l’objectiu principal de garantir els drets de les persones, com a
consumidores de béns i productes i usuàries de serveis i assumeix totes les
competències de la Generalitat en aquest àmbit (www.consum.cat). Entre
les seves funcions hi ha les següents:

– Informar les persones consumidores i les empreses sobre els seu drets
i els seus deures en matèria de consum i la forma d’exercir-los a través
del web, fullets, publicacions, i tots els mitjans de comunicació i, de
manera personalitzada, a través del telèfon d’atenció al ciutadà 012 o
a les oficines.

– Formar les persones consumidores, empresaris i empresàries, profes-
sionals dels organismes públics de consum i de les associacions de
consumidors, a través de xerrades i seminaris i cursos de formació i
educar els nens i les nenes i el jovent en el consum responsable.

– Actuar per a la resolució dels conflictes que sorgeixen entre les
empreses i les persones consumidores, a través dels mecanismes de
mediació i arbitratge.

• Escola del Consum de Catalunya: és un servei públic gratuït l’objectiu
de la qual és afavorir la presència de l’educació del consum dins de l’àmbit
educatiu català posant al servei de la ciutadania una diversitat d’activitats i
oferint-li assessorament en matèria d’educació del consum. Des de l’Escola
del Consum de Catalunya s’opta per una educació del consum com a eina
per ajudar la ciutadania a construir la seva manera de fer, sentir i pensar.
L’educació del consum ha de promoure la formació responsable, crítica i
activa (www.consum.cat/escola_de_consum).

• Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC). Depèn de l’A-
gència Catalana del Consum. És un organisme autònom de la Generalitat
de Catalunya adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació. Té personalitat
jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat d’obrar per
acomplir les finalitats; s’empara en la Llei 9/2004, de 24 desembre, de

http://www.consumo-inc.es/home/home.htm
http://www.consumo-inc.es/home/home.htm
http://www.consum.cat
http://www.consum.cat/escola_de_consum/
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creació de l’Agència Catalana del Consum. DOGC núm. 4291, de 30 de
desembre de 2004. Té assignades totes les competències de la Generalitat
de Catalunya en matèria de consum.

• Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC). És d’àmbit
estatal. És un servei públic d’informació i orientació al consumidor que, a
més, fa de mediador en els conflictes que puguin sorgir entre consumidors
i empresaris, per tal d’intentar arribar a una solució amistosa.

• Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC). És un organisme de la
Generalitat de Catalunya que s’encarrega de gestionar els mecanismes de
solució de les reclamacions de les persones consumidores i usuàries. El seu
àmbit d’actuació és tot Catalunya.

Tant els organismes com les oficines d’informació al consumidor fan les funcions
següents:

• Informar i orientar els consumidors i usuaris per a l’exercici adequat dels
seus drets, oferint respostes personalitzades davant els problemes plantejats.

• Rebre i registrar les denúncies i reclamacions dels consumidors i usuaris,
tramitar i resoldre l’expedient administratiu corresponent i si pertoca fer
remissió a les entitats i els organismes pertinents.

• Desenvolupar una feina de mediació, i fomentar el Sistema Arbitral de
Consum com a via de resolució de conflictes.

• Donar la informació requerida per les administracions públiques a efectes
estadístics i de col·laboració en l’actuació de defensa dels consumidors i
usuaris.

• Informar sobre les associacions de consumidors i usuaris, i col·laborar-hi.

1.6.2 Associacions de consumidors i usuaris

Són organitzacions de naturalesa privada, sense finalitat de lucre, que tenen com
a objectiu principal de la seva activitat la defensa dels drets i interessos dels
consumidors i usuaris. Es regeixen pels estatuts i en la Llei general per a la defensa
dels consumidors i usuaris —LGDCU— 26/1984, de 19 de juliol. Fan funcions
d’informació, anàlisis comparatives de productes, ajut, assessorament, educació,
atenció i tramitació de queixes i reclamacions dels consumidors.

L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya

L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) és una asso-
ciació privada sense ànim de lucre, democràtica i independent, que des de 1978
assumeix les funcions de defensar, educar, difondre, promoure i representar els

Dia Mundial del
Consumidor

L’OCUC va celebrar el 15 de
març de 2011 el Dia Mundial del
Consumidor amb una jornada de
portes obertes, una data
assenyalada per a totes aquelles
associacions que es dediquen a la
defensa dels drets dels
consumidors.

http://www.ocuc.cat/ca.html
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drets del conjunt dels consumidors i els usuaris de Catalunya. L’àmbit territorial
principal de l’OCUC és Catalunya, sense perjudici de la seva autonomia per fer
actuacions externes si ho requereix el compliment de les seves finalitats.

1.6.3 El Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges té la missió de garantir el dret de totes les persones a una
bona administració. Amb independència i objectivitat, atén les queixes i consultes
de qualsevol persona o col·lectiu i fa recomanacions a les administracions i
empreses de serveis d’interès públic quan aquestes vulneren drets i llibertats. El
Síndic investiga la possible vulneració dels drets de les persones tant a partir de
les queixes rebudes com per iniciativa pròpia, impulsant accions que reben el nom
d’actuacions d’ofici.

El Síndic atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procedi-
ment que poden seguir per solucionar el seu problema. El Síndic, el defensor de
les persones, està obert a tothom, per això el seu servei és totalment gratuït.

Els àmbits d’actuació del Síndic inclouen molts tipus de drets, entre els quals hi ha
els relacionats amb la sanitat, l’educació, la pobresa, la gent gran, la immigració, el
consum, els sorolls, el medi ambient, etc. En lloc de jutjar o sancionar, el Síndic fa
recomanacions a les administracions perquè adoptin les mesures més adequades
per rectificar situacions irregulars. De tota manera, les seves competències són
limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars.
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2. La comunicació de màrqueting amb el client

Avui dia, els clients tenen més poder adquisitiu, més formació i informació i són
conscients del seu paper protagonista en el mercat. Per aquest motiu, cada vegada
són més exigents i heterogenis, perquè saben que d’ells depèn l’èxit o el fracàs
de qualsevol empresa. Els clients compren només a les empreses que són capaces
de satisfer millor les seves necessitats i desitjos, per tant, les empreses que no
aconsegueixen satisfer aquests desitjos desapareixen per falta de demanda.

L’empresa ha d’oferir al client una combinació exclusiva de la seva experiència
empresarial. Ha d’identificar, definir i traduir les expectatives del client a requisits
concrets. Es tracta de sistematitzar l’aprenentatge basat en l’adequació als desitjos
dels clients. Cal equilibrar els objectius de l’empresa amb les expectatives i
necessitats dels clients.

2.1 El procés de comunicació de màrqueting

Les activitats de comunicació de màrqueting comprenen la identificació de
l’audiència objectiu a la qual es dirigiran, i també el disseny de programes de
comunicació que, coordinats adequadament amb la resta de les iniciatives de
màrqueting, siguin capaços de generar les actituds i els comportaments desitjats
entre els consumidors.

La tendència actual consisteix a establir comunicacions de màrqueting que condu-
eixin a construir una relació continuada amb el consumidor, que es perllongui en el
temps, més que a aconseguir resposta a curt termini amb missatges que s’obliden
de seguida.

I en plantejar aquests programes a llarg termini, es tenen en compte les diverses
fases del procés de decisió per les quals sol passar el consumidor (quan sorgeix
la necessitat, quan es busca informació sobre els productes que la poden satisfer,
quan avaluen les diferents alternatives, quan s’adquireix el producte, quan s’uti-
litza, i fins i tot també quan ja s’ha consumit aquest producte), de manera que
l’empresa s’adapta a aquestes diferents situacions.

Però com que els mercats no són uniformes, sinó que es componen de consumidors
amb característiques i comportaments heterogenis, que responen de manera
diferent a les iniciatives de màrqueting, també convé desenvolupar programes de
comunicació per a segments amb característiques similars, nínxols i, fins i tot, per
a consumidors específics.

I en vista de les capacitats que ofereixen les tecnologies actuals per a la comu-
nicació, tampoc no n’hi ha prou amb preocupar-se per dissenyar missatges que

Nínxol de mercat

Segons Philip Kotler, economista
reconegut com “el pare del
màrqueting”, un nínxol de
mercat és un mercat petit, que té
les mides necessàries per ser
rendible, i les necessitats del
qual no estan ben ateses.
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arribin a l’audiència objectiu. També cal proporcionar eines amb les quals els
consumidors es puguin posar en contacte directament amb l’empresa des del lloc
i en el moment més convenient per a ells.

Per comunicar-se adequadament amb l’audiència objectiu, el responsable de
màrqueting necessita comprendre adequadament la manera com es desenvolupen
els processos de comunicació, perquè és per mitjà d’aquests processos que acon-
seguirà que l’empresa entri en relació amb les persones que integren l’audiència.

Perquè el procés de comunicació es desenvolupi de manera integrada, cal tenir
en compte un conjunt d’aspectes relatius al posicionament i la imatge de marca,
l’audiència destinatària del missatge de màrqueting, els efectes que s’hi volen
provocar, el disseny del missatge que s’haurà de transmetre, els canals que
s’empraran, i les persones o organitzacions que presentaran el missatge elaborat.

2.1.1 Posicionament i imatge de marca

Moltes vegades, en sentir o veure la marca d’un producte, ens vénen al cap una
sèrie de conceptes i idees que ens evoca aquella marca.

El posicionament d’un producte, un servei o una marca és la percepció o la
imatge que els consumidors en tenen. Constitueix una representació mental
que aquests es fan sobre el producte o la marca a partir de les característiques,
els beneficis que aporta o els problemes que soluciona.

La imatge que el consumidor associa a un producte o una marca és la representació
mental dels atributs i beneficis percebuts del producte o de la marca.

El posicionament és un concepte que es configura en contraposició als productes
o marques de la competència, és a dir, es tracta de la imatge que els consumidors
tenen formada del producte o marca respecte dels productes o marques de la
competència.

Per analitzar el posicionament cal seleccionar els atributs que, segons els con-
sumidors, són bàsics per a determinar la imatge del producte o de la marca.
Un cop seleccionats aquests atributs es valora quina és la imatge que tenen els
consumidors dels diferents productes o marques existents i del producte real. Això
acostuma a reflectir-se als anomenats mapes de posicionament, que revelen la
imatge comparativa segons els atributs que tenen els diferents productes.

Un mapa de posicionament és una eina que permet visualitzar els
elements diferenciadors d’un producte i la posició que ocupen els productes
competidors.

Els mapes de posicionament representen gràficament la distribució del mercat i
ajuden a visualitzar les característiques o propietats del producte que no estan
prou ateses.
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Per dibuixar un mapa de posicionament es tracen els eixos de coordenades que re-
presenten dos dels atributs més representatius del producte o marca que s’analitza.
Per exemple, en el cas dels suavitzants per a la roba podríem utilitzar l’aroma i el
preu com a atributs més representatius. Després, els diferents productes se situen
al lloc corresponent en funció de la valoració dels consumidors.

La figura 2.1 mostra un mapa de posicionament per al sector de la moda i confecció
sobre la base dels atributs de preu i qualitat.

Figura 2.1. Mapa de posicionament

Aquest mapa perceptual permet visualitzar més fàcilment quins espais pot aprofi-
tar una marca d’acord amb les posicions ocupades per la competència.

2.1.2 Els destinataris de la comunicació

L’empresa ha de definir de manera precisa les persones o organitzacions que són el
seu públic objectiu i que seran les destinatàries dels missatges. El públic objectiu
pot estar format, entre d’altres, per consumidors potencials del producte, per
consumidors que ja l’han adquirit, per persones que prenen la decisió de compra
o pels qui influeixen en la decisió.

Les persones que intervenen en el procés de compra poden assumir diversos
papers, segons la seva capacitat de decisió. Aquests papers són els següents:

• L’influent o iniciador. És la persona que influeix sobre la compra. Inicia
el procés de compra i desperta la necessitat.

• El prescriptor. És aquella persona que, d’acord amb un coneixement i
una experiència que té sobre una determinada manera influeix, suggerint
o orientant, sobre el consum o compra d’un determinat producte o servei,
i també en l’elecció de la marca —metges, pediatres, advocats, etc.—.
El coneixement dels prescriptors és important per a l’empresa, pel seu
potencial a l’hora d’aconsellar l’ús d’un producte o servei.

• El decisor. És la persona que pren la decisió final.

Influència sobre els altres

El líder d’opinió és la persona
que exerceix una influència
personal sobre els altres. No es
tracta d’un líder en sentit
estricte, sinó d’un “expert” sobre
un producte o un servei. També
se l’anomena “prescriptor”, i
actua com a intermediari entre
els mitjans de comunicació i els
consumidors.
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• El comprador. És la persona que fa l’acció física de la compra, que
adquireix el producte, ja sigui per consumir-lo ell mateix o bé per propor-
cionar el seu consum a d’altres. No ha de coincidir necessàriament amb el
consumidor. Pot ser algú que compra per encàrrec d’un altre o perquè el
consumidor final no té el poder de realització de la compra.

• L’usuari o consumidor. És la persona que usa o consumeix un producte
o servei comprat o no per a ell, per satisfer una necessitat en el temps i
en el lloc comptant amb uns mitjans limitats i unes alternatives d’elecció
múltiples. És qui finalment satisfà la necessitat.

Tots aquests papers els pot assumir una mateixa persona o es poden repartir entre
persones diferents.

Papers en el procés de compra

En Jordi és un jove estudiant que va cada dia a classe a un institut bastant allunyat de casa
seva. Fins ara hi anava en autobús, però com que acaba de fer 16 anys ha demanat als
pares que li regalin una moto (en Jordi actua d’iniciador i d’influenciador en el procés
de compra). La mare no n’està gaire convençuda i té algunes reticències, però, després
de parlar-ho, els pares acaben decidint comprar-li la moto (el pare i la mare d’en Jordi, en
aquest cas, són decisors). En saber-ho, en Jordi es dirigeix a diferents establiments per
veure els diferents models, marques i preus que hi ha al mercat en aquell moment. A en
Jordi li agrada una Yamaha, però el pare considera que és massa cara i prefereix comprar-li
una Honda, que a en Jordi també li agrada i que és la que finalment li regalen (els pares
d’en Jordi són els compradors, però el consumidor és en Jordi).

El coneixement de l’audiència amb profunditat resulta essencial, ja que les seves
característiques i comportaments condicionen el procés de comunicació, que
incideix especialment en el següent:

• La creació del missatge. Perquè el missatge sigui interpretat tal com havia
previst l’emissor i aconsegueixi els efectes buscats en l’audiència s’han de
triar els temes i arguments creatius més convenients. Les decisions sobre
els aspectes creatius del missatge resultaran més oportunes com millor es
coneguin els receptors de la comunicació: l’edat, el gènere, la renda, l’estil
de vida que porten, el grau d’interès que fins ara han mostrat pel producte,
les paraules que els són familiars, els temes que els agrada tractar, la imatge
que tenen d’ells mateixos, etc.

Adaptació del missatge al públic objectiu

Les marques d’alta perfumeria, que es dirigeixen a un segment amb paràmetres socials
similars (dones joves i independents, de classe social mitjana i mitjana-alta), sovint han
d’adaptar les seves campanyes a cada societat. Així, les campanyes per a Occident han
d’apel·lar a una dona distant, nostàlgica, misteriosa i individualista, mentre que al Japó
s’ha de suggerir una dona alegre, innocent i familiar. Per això, quan la firma Lancôme
promocionava el perfum Trésor amb la imatge d’Isabella Rosellini, a Occident subtitulava
la imatge de l’actriu amb l’eslògan “El perfum dels moments preciosos”, buscant el record i
la nostàlgia de moments feliços i passats; en canvi, al Japó optava per l’eslògan “Trésor, el
perfum que brilla de felicitat”.

• L’elecció dels canals de comunicació. També és important conèixer a
quins canals de comunicació s’exposa habitualment l’audiència, i en quins
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moments i situacions ho fa. D’aquesta manera, es triaran els que freqüenten
amb assiduïtat.

2.1.3 El procés de compra

Un cop identificat el públic destinatari del missatge, cal concretar l’efecte que s’hi
pretén provocar i, per tant, el tipus de missatge que aconseguirà aquest objectiu. I
encara que un dels objectius més desitjables per a les empreses és la compra del
producte, s’ha de tenir en compte que les compres solen ser el resultat d’un procés
de decisió, de vegades llarg i complex.

La forma d’actuar dels consumidors quan fan una compra és el que s’anomena
procés de compra. El procés de compra està integrat per les fases següents:

• Reconeixement d’una necessitat

• Cerca d’informació

• Avaluació de les diferents alternatives

• Decisió de compra

• Avaluació de la compra

No sempre que es fa una compra es compleixen les cinc fases. La compra de
productes de consum habitual és un procés més instantani i inconscient perquè hi
ha experiències de compra anterior, per tant, és lògic que no siguin necessàries les
fases de cerca d’informació i avaluació d’alternatives. No obstant això, quan es
tracta de productes de compra esporàdica o que tenen un preu elevat, el procés és
molt més reflexiu i es poden distingir clarament les cinc fases.

Fases del procés de compra

Seguint amb l’exemple de la compra de la moto d’en Jordi, el jove estudiant de 16 anys,
en primer lloc s’ha produït el reconeixement d’una necessitat, és a dir, en Jordi té la
necessitat de desplaçar-se tots els dies a l’institut on estudia i com que ja té 16 anys pot
fer-ho en moto. Els seus pares han decidit comprar-li la moto i en Jordi ha iniciat el procés
de cerca d’informació per a compartir-la amb els pares. Un cop obtinguda la informació
sobre diferents models de motos (característiques, preus, colors, garantia, etc.) s’ha fet
una avaluació de les diferents alternatives per a veure quina moto s’ajusta a les seves
preferències. Probablement, els pares d’en Jordi han tingut més en compte el preu i la
seguretat de la moto, mentre que en Jordi ha donat més importància a altres aspectes com
ara l’estètica per a poder presumir davant dels seus amics. Un cop avaluades les diferents
alternatives, s’ha procedit a la decisió de compra de la moto. Després, amb l’ús de la
moto, en Jordi ha experimentat el que s’anomenen sensacions posteriors o avaluació de
la compra, és a dir, els beneficis que li aporta l’ús de la moto i el seu nivell de satisfacció.

En l’àmbit del màrqueting s’ha acceptat que les activitats de comunicació fan pas-
sar les persones per diverses etapes successives, seguint un procés d’aprenentatge
que culmina amb l’adopció d’un comportament de compra o, si escau, d’una
idea promoguda per una organització no empresarial. Aquest procés constaria,
bàsicament, de tres fases:
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• Fase cognoscitiva. En aquesta primera fase, el públic objectiu passaria
d’ignorar el producte de l’empresa a conèixer-ne l’existència i les carac-
terístiques.

• Fase afectiva. En aquesta part del procés, el públic objectiu es formaria una
actitud positiva envers el producte gràcies a les activitats de comunicació de
l’empresa.

• Fase comportamental. En aquesta última fase, l’audiència acabaria adop-
tant el bé, el servei o la idea.

Entre els models que s’han desenvolupat per explicar els efectes de la comunicació
sobre l’audiència destaca el model AIDA (atenció, interès, desig, acció), que
data de l’any 1920. D’acord amb aquest model, les activitats de comunicació
han de contribuir al fet que els consumidors adoptin un comportament favorable
en quatre fases successives: captant-ne l’atenció, fomentant l’interès, suscitant
desig envers el producte i aconseguint l’acció de compra o consum.

Si bé els consumidors no sempre segueixen la seqüència de fases que s’hi preveu,
models com l’AIDA ajuden a avaluar quina és la situació en què està el públic
objectiu en relació amb el producte i, d’acord amb aquesta, determinar per quina
fase del procés és desitjable que passi l’audiència, la qual cosa pot ser l’objectiu
del programa de comunicació.

2.1.4 Els missatges

El missatge publicitari ha de provocar el comportament adequat en cadascuna de
les fases del procés de compra. Seguint les fases del model AIDA, el missatge
hauria d’aconseguir:

• Captar l’atenció: destacant l’avantatge principal del producte o servei.

• Despertar l’interès: descrivint com funciona i com pot beneficiar l’usuari.

• Estimular el desig: destacant tot allò que pugui suposar un valor com ara el
preu, la facilitat de compra, els avantatges.

• Demanar l’acció: per exemple, mitjançant una bona oferta.

Un cop identificades totes les possibles variables que poden tenir alguna influència
sobre el comportament de compra del consumidor, cal analitzar els motius que
porten els consumidors a prendre la decisió de comprar el producte o servei. És
evident que les motivacions de compra d’un bitllet d’avió no són les mateixes
per a una persona que viatja per plaer que per a una persona que viatja per
negocis. La persona que compra un bitllet d’avió per a anar-se’n de vacances,
probablement donarà més importància al preu, en canvi, la persona que viatja per
negocis valorarà que tingui la possibilitat de canviar el vol (horaris flexibles) o
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que l’aeroport li ofereixi diferents serveis (restaurants, lloguer de cotxes, reserva
d’allotjament, etc.).

Així doncs, en funció d’aquestes motivacions i de l’objectiu que es persegueixi,
l’empresa haurà de decidir com s’evocaran les idees que es volen transmetre.
Depenent de la manera com s’expressin, podem distingir diferents tipus de
missatges.

Una primera classificació és aquella en què es té en compte si les idees s’expressen
d’una manera clara i explícita. Així, podem distingir els missatges directes, en
què els continguts es descriuen directament i sense preàmbuls, i els missatges
indirectes, en què són evocats d’una manera menys explícita.

El missatge directe de la Creu Roja

El contingut de la comunicació de les campanyes que fa la Creu Roja, per exemple,
s’expressa de manera directa. “Necessitem més voluntaris” descriu clarament la intenció
de la comunicació.

El receptor d’un missatge directe difícilment farà una interpretació diferent de la
que pretenia l’emissor, fet que suposa un avantatge en aquest tipus de missatges.
En canvi, els missatges indirectes requereixen ser verificats per comprovar que
l’evocació que se suggereix és interpretada d’acord amb les intencions de l’emis-
sor, i assegurar-se que no es provoquen efectes no volguts. En contrapartida, els
missatges indirectes ofereixen moltes més possibilitats d’expressió, la qual cosa
els fa especialment atractius als ulls dels receptors.

D’altra banda, també podem distingir els missatges racionals, que destaquen
les qualitats del producte i demostren els beneficis que pot donar consumir-
lo recorrent a arguments objectius, dels missatges emocionals, que apel·len a
l’afectivitat del receptor, per intentar suscitar-li emocions positives o negatives
que el puguin impulsar a comprar el producte.

Els missatges indirectes i/o emocionals dels anuncis de cotxes

En els anuncis d’automòbils de gamma alta hi solen aparèixer escenaris idíl·lics i fons
musicals que invoquen indirectament la necessitat d’estatus social per part del receptor i
també escenes que apel·len al plaer de conduir o a la sensació de llibertat.

La redacció dels missatges comercials

Els missatges comercials que fem arribar als nostres clients per mitjà dels correus
electrònics o les cartes comercials solen ser missatges directes que fan una
proposta concreta. A l’hora de dissenyar aquests missatges caldrà tenir en compte
el posicionament de l’empresa, o sigui la imatge que tenim o que volem tenir com
a empresa en la ment del consumidor, i l’objectiu que volem aconseguir.

Cal redactar els missatges posant el focus en el consumidor, en les seves necessitats
i en com les podrà satisfer. No hem de subratllar les característiques del nostre
producte o servei sinó els beneficis o els avantatges que aquest producte o servei
té per als consumidors. Si, per exemple, estem venent roba, haurem de vendre
moda, imatge, prestigi o preu. No ens centrarem en l’objecte sinó que ho farem
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en les emocions, els sentiments o els beneficis que aquest objecte proporcionarà
al consumidor. El punt de vista ha de ser sempre el del client.

La claredat i la precisió són imprescindibles en qualsevol comunicació empresarial
però cal tenir-les especialment presents en la redacció de missatges comercials:

• Les frases han de ser curtes, de 8 paraules o menys, així seran més fàcils
de llegir. Si les frases tenen més de 30 paraules és molt probable que no es
llegeixin. S’ha de treure tot el text que no aporti res.

• Sempre que sigui possible, les paraules també han de ser curtes i d’ús
habitual. S’ha d’evitar córrer el risc que al destinatari li resultin estranyes
Per exemple, pot ser millor utilitzar “ràpid” que “rabent” o “accelerat”.

• S’han d’utilitzar paraules d’acció. La veu passiva i les expressions nominals
es desaconsellen en qualsevol comunicació empresarial i en les comunica-
cions comercials s’han d’evitar sempre.

• Cada paràgraf ha de contenir una sola idea.

• Cal concretar. És millor dir “una millora del 20%” que “una gran millora”.

A part, en els correus electrònics l’assumpte és fonamental. De la redacció de
l’assumpte en depèn que el missatge s’obri o no. L’assumpte ha de ser breu, clar i
precís. Un cop obert el missatge, les primeres paraules tornen a ser claus perquè
en dependrà que es continuï la lectura o no. El primer paràgraf ha de contenir la
idea clau.

El format també ha de facilitar la lectura del text, cal que sigui impecable.
L’estructura ha de ser diàfana i s’han d’utilitzar els recursos disponibles, evitant
carregar el missatge. Convé, per exemple, utilitzar negretes per destacar part del
text o utilitzar llistes per enumerar una sèrie d’elements.

A continuació, alguns consells més per aconseguir un bon text comercial:

• Posar exemples o fer comparacions per destacar els beneficis que s’oferei-
xen.

• Indicar clarament què volem que faci el possible consumidor o client.

• Oferir garanties.

• No utilitzar la ironia, les bromes o les provocacions.

2.1.5 Els canals de comunicació

En el procés de comunicació amb el client, l’empresa pot disposar d’un ventall
ampli i variat de canals de comunicació.
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Tradicionalment s’agrupaven en dos tipus: els canals personals i els impersonals.
Però amb el desenvolupament de les noves tecnologies i l’aparició de canals
interactius d’abast ampli es fa necessari preveure aquests darrers com un tercer
tipus de canals per a la comunicació amb el client.

Vegem-los amb més detall.

Per mitjà dels canals personals, es produeix un contacte directe entre
l’emissor i el receptor del missatge, la qual cosa permet la plena interacció
entre tots dos.

Es poden fer, per exemple, entrevistes personals cara a cara, recórrer al correu
tradicional i al telèfon, però també es pot fer servir el correu electrònic, el xat
d’Internet i, fins i tot, la videoconferència.

Com que les persones que intervenen en el procés de comunicació poden adequar
els missatges a la mida de cada interlocutor, tenint en compte les preguntes que
fa, els comentaris que formula, els seus gestos i comportaments, aquests canals
proporcionen una elevada interactivitat al procés de comunicació. Tanmateix, el
nombre de participants que poden intervenir en cada procés és limitat, i per això
l’audiència és, en general, reduïda.

Al seu torn, podem distingir dos tipus de canals personals: els controlables i els
no controlables per part de l’emissor.

Dels canals personals controlables formen part l’equip de venedors de l’empresa i
el personal que presta un servei d’atenció al client, però també la resta de persones
de l’organització que estan en contacte amb el públic objectiu. En canvi, els canals
personals incontrolables estan integrats per experts que proporcionen informació,
assessorament i consells (comerciants, prescriptors, etc.), i també per persones
de l’entorn pròxim al receptor (familiars, amics, companys de feina, etc.), que li
aporten opinió i consell.

Moltes vegades, els missatges personals es transmeten de manera espontània, com
quan un consumidor insatisfet fa saber a les persones del seu entorn més pròxim
els motius pels quals el producte l’ha decebut.

I com que la informació que els consumidors obtenen de les relacions informals té
un extraordinari valor per a ells, especialment si es troben davant la decisió d’una
compra d’elevat valor i transcendència, és habitual que les empreses defineixin
estratègies amb les quals puguin fer un ús favorable de les influències personals
de les persones de l’entorn del client. Això els porta, per exemple, a utilitzar
també els mitjans per tal que les persones que poden actuar com a líders d’opinió
s’interessin pel producte i es formin actituds favorables, de manera que transmetin
opinions positives als que són els consumidors potencials.
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Els canals impersonals permeten transmetre el missatge des d’un únic
emissor, o un nombre reduït, a grups de receptors molt nombrosos, sense
possibilitat d’adaptar el missatge a cada interlocutor i sense que es produeixi
un contacte personal entre l’emissor i el receptor.

Amb l’excepció d’Internet i la televisió digital interactiva, que ofereixen una via
de retorn amb la qual el receptor pot transmetre directament i en temps real la seva
resposta a un missatge comercial, la majoria dels canals impersonals no permeten
aquesta opció. Segons això, les respostes de l’audiència es transmeten per altres
canals, fent, per exemple, una trucada al servei d’atenció al client o enviant un
missatge curt de text pel telèfon mòbil. Es plasmen en el fet que es recorda més la
marca, en una percepció més positiva del producte i en un millor coneixement de
les seves característiques, o es concreten en la compra del producte en la botiga.

Finalment, els canals interactius d’ampli abast són coneguts també
com a entorns hipermèdia assistits per ordinador i es basen en xarxes
d’ordinadors, de les quals el desenvolupament més actual i de més abast és
Internet, i dins d’aquesta xarxa de xarxes, les anomenades xarxes socials.

Els usuaris, que es mouen en aquest mitjà amb una gran llibertat d’elecció, envien
i reben missatges amb estructura d’hipertext, que es poden presentar en formats
diversos (multimèdia).

Els entorns hipermèdia assistits per ordinador reuneixen dos avantatges que els
canals anteriors no podien oferir simultàniament, com ara posar en contacte un
elevat nombre d’interlocutors i facilitar comunicacions interactives entre ells.

L’exemple de Segundamano.com

En llocs com segundamano.com es troben milers d’usuaris per comprar i vendre els articles
més diversos.

A Internet, les empreses poden emetre els seus missatges i proporcionar espais i
recursos als quals els usuaris poden aportar els seus comentaris i les seves opinions,
i vies per adquirir els productes anunciats. I al mateix temps, l’anàlisi dels fitxers
d’activitat dels servidors i les galetes (cookies) proporcionen informació sobre les
audiències dels llocs web que són molt útils a les empreses.

2.1.6 Els presentadors dels missatges

L’eficàcia de les comunicacions depèn en gran mesura de la credibilitat de la font
de procedència. I per això és tan important que els emissors aconsegueixin una
credibilitat elevada entre els destinataris dels missatges de màrqueting.

D’acord amb els factors que determinen la credibilitat, podem identificar diferents
formes que contribueixen a dotar de credibilitat les comunicacions de màrqueting:
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• Factors cognoscitius: experiència i confiança percebuda. Com més expe-
riència percebi el consumidor en qui presenta el missatge, més credibilitat
li atorgarà. I per això es confereix, en general, més credibilitat als emissors
que semblen tenir un elevat coneixement en matèries relacionades amb el
producte. També se sol conferir credibilitat als qui inicien la comunicació
amb idees acceptades àmpliament entre l’audiència, als qui aporten infor-
mació de manera exacta i precisa sense recórrer a idees genèriques o més
vagues, i als qui recorren a fonts solvents i de prestigi reconegut per exposar
els seus arguments.

D’altra banda, la confiança percebuda en l’emissor depèn de la manera com aquest
s’expressa, de l’estil que adopta en la comunicació. Així, solen suscitar confiança
els emissors que recorren a estils més informatius i menys persuasius, i els que
expressen d’una manera clara els interessos de l’empresa.

Els anuncis de les revistes especialitzades

Els anuncis redaccionals (també anomenats advertorials) són el format publicitari emprat
en moltes revistes especialitzades. Malgrat que són identificats com a publicitat, aquests
anuncis tenen l’estil i l’aparença d’una notícia, d’una entrevista o d’un article d’opinió.
Aquesta presentació a mode d’informació contrastada els dóna una major credibilitat.

• Factors afectius: simpatia, atractiu i confiança de l’emissor. Els emissors
que són capaços de guanyar-se una actitud favorable solen aconseguir més
credibilitat entre l’audiència.

Aquesta actitud favorable es pot generar despertant simpatia o amb l’atractiu
físic o intel·lectual de qui presenta el missatge. Però també es pot produir quan
mostra característiques (demogràfiques, socioeconòmiques, d’estil de vida, de
personalitat) similars a les dels receptors.

Tria de personatges amb un gran poder comunicatiu

Nespresso opta pel poder comunicatiu d’actors famosos per fer més atractives les seves
campanyes.

2.2 La comunicació integrada en el màrqueting. Eines de
comunicació

Per informar, persuadir o recordar algun fet als clients i estimular la demanda efec-
tiva del producte de l’empresa comptem amb diversos instruments: la publicitat,
les promocions de venda, les relacions públiques, i el màrqueting directe. I com
que cada una d’aquestes tècniques de comunicació té avantatges i inconvenients
diferents, és habitual utilitzar-ne una combinació o barreja: és a dir, un mix de
comunicació.

Tal com succeeix amb altres decisions relatives al màrqueting mix, es requereix
gestionar i coordinar els diferents instruments de comunicació com un “tot”
integrat, i no com si fossin elements inconnexos i independents.
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En els últims anys, la comunicació de màrqueting ha experimentat canvis notables.
Les promocions de venda i el màrqueting directe han estat objecte d’un desenvo-
lupament creixent, en comparació amb formes de comunicació més tradicionals o
convencionals, com la publicitat, que fins fa poques dècades s’utilitzava de manera
preferent. També és molt més gran en l’actualitat la preocupació de les empreses
per conèixer els resultats i avaluar l’eficàcia dels esforços de comunicació a partir
de criteris objectius. Són diversos els factors que contribueixen a aquests canvis.

En primer lloc, destaca la saturació de les audiències dels mitjans de comunica-
ció convencionals i, molt especialment, de les de televisió.

L’aparició de noves cadenes de televisió, emissores de ràdio i publicacions periòdi-
ques que s’ofereixen com a suports publicitaris per als anunciants, combinada amb
el descens de les tarifes publicitàries, ha tingut com a conseqüència un creixement
significatiu del nombre d’anuncis que es transmeten a l’audiència.

Davant d’aquesta situació, els consumidors tenen la percepció d’estar sotmesos
a una forta pressió publicitària, la qual cosa els porta a evitar exposar-se als
anuncis o, si més no, a prestar-los menys atenció, cosa que provoca que les accions
publicitàries siguin menys eficaces. Per aquest motiu, s’ha de recórrer a noves
fórmules de comunicació que complementin les tècniques tradicionals.

La publicitat en el transcurs de pel·lícules o programes de televisió

Alguns anunciants promocionen els productes fora dels espais publicitaris habituals,
coneixedors que l’audiència segueix amb gran interès el transcurs de les pel·lícules i
les sèries de televisió. Aquesta fórmula publicitària es coneix com a product placement
(‘emplaçament del producte’).

En segon lloc, la creixent fragmentació dels mercats en segments cada vegada
més nombrosos i d’una dimensió més petita, i els requeriments per part dels
consumidors de comunicacions més personalitzades i adequades a les seves
característiques particulars, porta les empreses a preocupar-se per establir una
relació duradora i més pròxima a ells i s’enfronta amb la necessitat d’integrar i
coordinar els diversos canals i formes de comunicació al seu servei.

Aquesta tasca és, si és possible, cada vegada més complicada, perquè en segmentar
els mercats fins a un àmbit moltes vegades individual i desenvolupar estratègies
de diferenciació dels productes, l’empresa acaba interactuant amb el seu client per
mitjà d’un nombre de veus cada vegada més gran. En canvi, els clients no solen
avaluar de manera separada i independent cada una de les fonts i els canals als
quals s’exposen, sinó que se solen formar una imatge única dels productes i les
marques a partir dels missatges que reben dels comerciants, de la publicitat en
els mitjans de comunicació, dels continguts del lloc web de l’empresa, del nom
de la marca del producte, del preu, etc. I és per això que sorgeix la necessitat de
desenvolupar una comunicació integrada en el màrqueting (CIM) amb la finalitat
d’evitar les incoherències que el client pot captar si cada mitjà de comunicació
emprat transmet informació diferent o incompleta.
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D’acord amb l’American Association of Advertising Agencies (AAAA), la
CIM és “la planificació de la comunicació de màrqueting que reconeix el
valor afegit d’un pla de comunicació complet que avaluï el paper estratègic
dels diferents instruments de comunicació (publicitat, màrqueting directe,
promoció de vendes i relacions públiques) i que combini a la vegada
aquests instruments amb els del màrqueting mix per proporcionar claredat,
consistència i màxim impacte a la comunicació”.

La comunicació integrada en el màrqueting de Louis Vuitton

La marca Louis Vuitton ens mostra un exemple de comunicació integrada en l’estratègia de
màrqueting d’acord amb la missió i la trajectòria de la marca.

Les mítiques L i V entrellaçades ja apareixien en els baguls i les maletes que
acompanyaven l’aristocràcia i la burgesia del segle XIX en els seus viatges.

El glamur de la marca, que en l’actualitat també disposa d’una línia de peces i complements
de moda, no renuncia a la seva tradició en bosses i maletes, i continua buscant la
identificació amb els conceptes de viatge (V) i luxe (L), com es pot observar al seu web.
A més, escull canals de distribució i mitjans publicitaris molt d’acord amb el públic objectiu
al qual s’adreça.

L’element clau de la CIM és la sinergia, ja que el que es pretén és integrar i coor-
dinar les diferents formes de comunicació que són rellevants per al consumidor, i
a les quals aquest pot ser receptiu, de manera que el seu ús conjunt doni un resultat
superior al que s’hauria aconseguit en cas d’utilitzar-les d’una manera separada i
independent.

2.2.1 La publicitat

La publicitat és un procés de comunicació de caràcter impersonal, que es
difon pels mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, Internet, etc.)
i que pretén donar a conèixer un producte, servei, idea o institució amb
l’objectiu d’informar o influir en la seva compra o acceptació.

La publicitat té les següents característiques:

• Té caràcter impersonal. La comunicació entre l’anunciant i l’audiència
s’estableix pels mitjans de comunicació que, o bé no permeten personalitzar
el missatge (com és el cas de la premsa, la ràdio, la televisió...) o, encara
que ho permetin (com succeeix amb Internet, per exemple), s’empren per
transmetre un missatge únic i impersonal a tot el públic objectiu.

• És pagada i controlada. El fet que l’anunciant pagui per la difusió
del missatge publicitari i decideixi les característiques que tindrà aquest
missatge, el moment en què es difon i la freqüència de difusió distingeix
la publicitat d’altres formes de comunicació utilitzades en les relacions
públiques.
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• Arriba ràpidament, i a un baix cost per contacte. Un dels avantatges
de la publicitat resideix en la seva capacitat per arribar en un breu lapse de
temps a una audiència formada per un gran nombre de persones, la qual
cosa implica que el cost relatiu per contacte sigui baix.

• Informa i persuadeix. La publicitat cerca, fonamentalment, informar o
recordar i intentar influir en la compra o en l’acceptació del producte.

• S’aplica en diferents àmbits del màrqueting. La publicitat està al servei
tant del màrqueting empresarial com de les institucions públiques i les ONG,
que la fan servir per promoure idees i procurar modificar determinades
actituds i comportaments.

La transmissió de valors a través de les joguines

La campanya “Juga per la igualtat” de l’Institut Català de les Dones promou la transmissió
als infants dels valors de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a través del temps
d’oci. La campanya demana no limitar el seu món a uns rols i a uns determinats jocs
i joguines pel fet d’haver nascut nens o nenes, així quan esdevinguin persones adultes
podran tenir un futur més ampli, més lliure i amb més oportunitats o possibilitats (vegeu
l’enllaç http://goo.gl/ZG07yf).

L’empresa pot fer arribar al seu públic objectiu el seu missatge publicitari utilitzant
qualsevol dels mitjans de comunicació, tenint en compte les particularitats de
cadascun d’ells. Aquestes particularitats es mostren en la taula 2.1.

Taula 2.1. Principals mitjans de comunicació i les seves característiques

Mitjà de comunicació Descripció Característiques

Televisió Mitjà de comunicació que combina imatge i so.
Arriba a gairebé tots els públics i és atractiu i
versàtil.

El missatge desapareix immediatament, de
forma que pot passar desapercebut. El cost de
l’anunci per cada receptor és molt petit;
tanmateix, el cost total d’una campanya sol ser
molt alt i depèn de la franja horària en què
s’emet.

Ràdio Mitjà de comunicació que només fa ús del so.
Té una gran cobertura i és molt flexible.

Permet seleccionar més als receptors (amb
criteris geogràfics i demogràfics). El missatge
desapareix d’immediat. El cost és reduït (tant
per receptor com globalment).

Periòdic Mitjà de comunicació escrit, de periodicitat
diària i distribució geogràfica molt determinada.

Permet seleccionar els receptors amb criteris
geogràfics però no demogràfics. El missatge
perdura una mica més en el temps (un dia). Les
campanyes tenen un cost més baix que els
anteriors i sempre depenent de la tirada i abast
del mateix diari.

Revistes Publicacions periòdiques amb una bona qualitat
d’impressió i, en la majoria dels casos,
especialitzades en alguna temàtica concreta.

Permet seleccionar els receptors segons criteris
demogràfics. El missatge es manté més d’un
dia. Bona qualitat de les imatges i cost elevat de
cada impacte.

Tanques i altres elements externs Es tracta de missatges publicitaris col·locats en
tanques o altres mitjans externs, com ara
mobiliari urbà o autobusos.

Permet arribar a una gran quantitat de gent en
una àrea geogràfica concreta. La seva utilitat
depèn de la ubicació de l’element exterior.
Resulta adequat per a missatges breus. El seu
cost és reduït.

Internet Xarxa mundial de xarxes de comunicació
d’accés molt poc restringit, que permet
l’intercanvi de tot tipus d’informació en qualsevol
format conegut.

Arriba a molta gent, però no permet seleccionar
els receptors amb cap tipus de criteri. El
missatge es pot mantenir durant molt de temps i
pot fer ús de qualsevol recurs audiovisual.
Permet la interactivitat i el seu cost és baix.

http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.351404635dde900639a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=c586f067abf54310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c586f067abf54310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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2.2.2 Les promocions de venda

Les promocions de venda són comunicacions de màrqueting amb les quals
es vol estimular la demanda del producte durant un període de temps limitat
i predeterminat.

D’entre les seves característiques com a instrument de comunicació destaquen les
següents:

• Busquen un efecte directe sobre les vendes. Per aconseguir-ho recorren
a incentius econòmics que poden ser molt diversos: des de concursos
de vendes adreçats a l’equip de venedors fins al repartiment de mostres
gratuïtes, vals de descompte i ofertes “3x2” adreçades als consumidors.

• Pretén una resposta immediata o, si més no, una resposta en un període
de temps breu. I és que si l’incentiu es mantingués durant molt de temps,
és probable que el consumidor el considerés com a habitual, de manera que
podria suscitar una opinió negativa quan l’empresa tornés a col·locar el preu
del producte als nivells anteriors a la promoció.

• Requereixen coordinació amb la publicitat. Per donar a conèixer la
promoció i persuadir l’audiència perquè adquireixi el producte en les noves
condicions és habitual recórrer a la publicitat. Per tant, els resultats de
les promocions de venda depenen de l’eficàcia de les accions que les han
donades a conèixer.

• No creen lleialtat a la marca. Si bé la promoció estimula la compra del
producte a curt termini, una vegada acabat el període de vigència sol passar
que el consumidor torna a adoptar els costums de sempre.

La promocions de venda són un instrument especialment adequat per impulsar la
demanda del producte en mercats sotmesos a una forta pressió publicitària, en què
els consumidors no perceben grans diferències entre marques i la competència de
les marques del distribuïdor és intensa.

Les promocions de Lay’s i Chanel

Lay’s recorre a sortejos per estimular la compra d’un nombre d’unitats de producte més
gran. En canvi, la marca Chanel opta per la distribució de mostres gratuïtes per facilitar la
introducció de noves fragàncies.

Marca pròpia

Amb la denominació de marca
del distribuïdor o marca
blanca s’identifiquen aquells
productes que les grans cadenes
de supermercats vénen sota
marca pròpia. Un exemple és la
marca Hacendado de
Mercadona.
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Mecenatge

El mecenatge consisteix en
donacions o subvencions
destinades a la cultura.

2.2.3 Les relacions públiques

Les relacions públiques engloben un conjunt d’activitats de caràcter divers
amb què l’empresa intenta crear o mantenir una relació amb els diversos
públics del seu entorn a fi de promoure una imatge favorable de l’organització
en conjunt.

Són activitats de relacions públiques l’emissió de comunicats de premsa o dossiers
de premsa, l’organització de rodes de premsa, el patrocini d’esdeveniments
socials, culturals o esportius, l’esponsorització d’equips esportius, el mecenatge
d’institucions culturals, etc.

RENFE

Davant del descarrilament d’un tren, a causa de fets fortuïts o provocats, es posa en marxa
el mecanisme de les relacions públiques i, el portaveu de l’empresa parla amb els mitjans
de comunicació.

Aquestes accions no estan centrades en el producte que l’empresa comercialitza
sinó que ho estan en la pròpia empresa, en el sentit corporatiu, amb l’objectiu de
transmetre confiança, seguretat, simpatia, etc. Destaquen per les característiques
següents:

• Busquen crear un clima de confiança envers l’empresa o organització.
Per tant, no comporten una proposta de venda, tot i que de les seves activitats
es deriva una imatge favorable de les marques i els productes de l’empresa,
que indirectament tindrà un efecte positiu sobre les vendes.

• Complementen altres formes de comunicació. Les relacions públiques
s’utilitzen sovint per donar suport a altres instruments de comunicació, com
la publicitat, la venda personal i les promocions de venda.

• S’orienten a diferents grups de l’entorn empresarial. Mentre que la
resta dels instruments de comunicació se solen adreçar a un públic objectiu
format per clients potencials o per persones (com els líders d’opinió) que
poden influir en les decisions de compra, les relacions públiques dirigeixen
els esforços tant a consumidors i persones del seu àmbit d’influència com
a empleats, inversors, mitjans de comunicació, proveïdors, administracions
públiques o a la societat en general, amb l’objectiu de millorar la relació que
mantenen amb aquests col·lectius.

• S’emmarquen en l’àmbit institucional. Precisament a causa de la diver-
sitat de públics als quals s’orienten, les relacions públiques no impliquen
només el desenvolupament d’activitats de màrqueting, sinó que també
afecten altres àrees (recursos humans, operacions, finances, etc.) i la
direcció general.

Tots els empleats de l’empresa són actors directes en les relacions públiques. Des-
taca especialment la contribució de l’alta direcció per mitjà de les intervencions
públiques i la seva relació amb els mitjans de comunicació.
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Un element clau de les relacions públiques són les activitats de relació amb la
premsa, les quals tenen com a finalitat fonamental que els mitjans de comunicació
difonguin notícies favorables sobre l’empresa i els seus productes. Aquest tipus
de comunicació, que es coneix com a publicity, no sol comportar cap cost per a
l’empresa però té com a principal inconvenient que els continguts i la forma que
es donarà a les notícies que s’acabaran difonent en els mitjans s’escapen al seu
control. Les notícies negatives sobre el curs de l’empresa, per exemple, com ara
una caiguda en les vendes o un expedient de regulació d’ocupació (ERO), afectaran
negativament la imatge corporativa de l’empresa.

El patrocini consisteix en donar suport econòmic a una activitat aliena, amb
la intenció que la imatge corporativa de l’empresa s’associï amb la de les
persones o els esdeveniments patrocinats.

Fent ús del patrocini s’aconsegueix el següent:

• Se sufraga, totalment o parcialment, una activitat. El suport econòmic es
pot proporcionar per mitjà d’una aportació monetària o de caràcter material.

• L’activitat és externa a l’empresa. La persona o l’organització que percep
suport econòmic pot desenvolupar una activitat molt variada: esportiva,
cultural, artística, educativa o social que, en tot cas, és aliena a l’empresa.

• No es duu a terme amb finalitats altruistes. L’empresa dóna a conèixer el
suport econòmic entre el públic objectiu al qual vol arribar amb la campanya
de patrocini. La seva intenció és associar la seva imatge a la de les persones o
els esdeveniments patrocinats per obtenir un benefici en termes de notorietat
i imatge corporativa.

2.2.4 El màrqueting directe

Les comunicacions de màrqueting directe se serveixen d’un o més mitjans
de comunicació per dirigir-se a persones o organitzacions seleccionades
acuradament, amb la intenció d’obtenir-ne una resposta immediata.

Els objectius que es plantegen les empreses que usen el màrqueting directe són:

• la venda directa sense necessitat d’intermediaris.

• generar, ampliar i actualitzar la base de dades dels clients.

• investigar el grau de satisfacció i conèixer les necessitats dels clients.

• recolzar la força de vendes.

• crear confiança i imatge d’empresa.

• donar suport al distribuïdor amb promocions.

’Advertising’ i ’publicity’

En anglès, la publicitat es
denomina advertising. El terme
publicity, en canvi, s’empra per
denominar la comunicació no
remunerada ni controlada que
apareix en els mitjans de
comunicació de masses.
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Els programes de màrqueting directe es distingeixen de la resta d’instruments de
comunicació pel següent:

• Parteixen d’una anàlisi d’informació. És habitual que les iniciatives de
màrqueting directe s’iniciïn amb la identificació, el seguiment i l’anàlisi
dels consumidors al llarg del temps, a partir de la gestió de bases de dades.
Això permet seleccionar el públic objectiu de la comunicació d’una manera
molt més específica. En general, la llista de clients de l’empresa és la que
proporciona els millors resultats a les campanyes de màrqueting directe.
Però també es poden llogar bases de dades elaborades per altres empreses,
o destinar recursos a crear bases de dades específiques.

"Benvingut Nadó!" de Caprabo

La campanya “Benvingut Nadó!” de Caprabo, per exemple, obsequia la mare i el nadó
amb un canastrell i vals de descompte durant el primer any de vida del bebè. A canvi,
la informació personal proporcionada pels pares en obtenir la corresponent targeta de
fidelització s’incorpora a una base de dades que es farà servir en altres moments i amb
altres finalitats.

• Comuniquen una oferta concreta. El màrqueting directe sol recórrer
a incentius materials i econòmics per estimular una acció de compra
immediata. No és infreqüent que s’incorporin promocions de venda amb
les quals es pretengui provocar un impuls en el client, que tingui com a
resultat la compra del producte.

• Ofereixen una via de resposta directa i immediata. Al consumidor se li
ofereixen mecanismes amb els quals pot respondre immediatament i directa
a les propostes que rep, tant si és per sol·licitar informació i fer consultes
com si es tracta de comprar el producte. D’aquesta manera, no cal que
acudeixi a un establiment físic per ampliar la informació que requereixi
i fer la transacció posterior. Els mecanismes de resposta que s’ofereixen
al consumidor són variats: un cupó de comanda per enviar per correu o
validar-lo en l’establiment que es tracti, l’opció de compra fent un sol clic a
l’ordinador o per mitjà d’un número de telèfon al qual sol·licitar el producte.

• Creen relacions. Els programes de màrqueting directe es proposen establir
una relació individualitzada i duradora amb les persones que componen el
públic objectiu, sense la mediació del personal de vendes. I com que es
considera que un contacte condueix a l’altre, i aquest últim a un altre, la
informació de les bases de dades és de gran ajuda per redactar el missatge i
també per redefinir-lo en cada interacció.

• Ofereixen una realimentació mesurable. Els resultats obtinguts es me-
suren, generalment, amb les sol·licituds d’informació i les comandes que
es fan. D’aquesta manera, l’empresa pot seguir amb precisió el grau de
compliment dels objectius que s’havia fixat.

Les eines més utilitzades pel màrqueting directe es resumeixen a la taula 2.2.
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Taula 2.2. Eines del màrqueting directe

Eina Descripció

Mailing Enviament de publicitat personalitzada a les adreces
de correu dels clients. Permet interactuar amb els
contactes existents en una base de dades i amb
nous llistats adquirits a empreses especialitzades.

Bustiada Introducció a les bústies de correu dels clients
potencials d’informació, a través de fullets o
productes.

Telemàrqueting És una estratègia de màrqueting directe que busca, a
través de l’ús del telèfon, arribar de forma personal
als diversos usuaris oferint productes o serveis per
enfrontar les dificultats de mercats cada dia més
competitius, tractant, al mateix temps, d’estalviar
costos de comercialització i de millorar l’efectivitat del
procés de venda.

2.3 Eines del màrqueting digital

Internet ha suposat un gran canvi en la forma de comunicar-se de les empreses.
S’ha passat d’una comunicació unidireccional a una comunicació bidireccional,
constant i immediata. Internet és un entorn eminentment participatiu on el client
hi té un paper molt actiu. Es pot dir, fins i tot, que sovint les tendències que es
desenvolupen estan impulsades per usuaris individuals units per vincles socials.

La generalització d’Internet ha suposat l’aplicació de les eines del màrqueting
tradicional a un nou entorn, a un nou escenari amb unes regles del joc comple-
tament diferents. Internet ha permès simplificar els processos entre empreses i
clients i reduir considerablement els costos. Actualment, Internet és un dels canals
més importants que disposa l’empresa per donar a conèixer i per vendre els seus
productes i serveis.

Ateses les característiques d’Internet, el màrqueting digital té els següents avan-
tatges per a les empreses:

• permet seleccionar exclusivament el públic que interessa, el que es coneix
com a segmentació.

• permet personalitzar els missatges.

• dóna a conèixer l’empresa a la xarxa i potencia les visites al web.

• afavoreix que els missatges puguin ser reenviats pels mateixos usuaris a
d’altres usuaris, el que es coneix com a viralitat.

• és immediat i al seu torn permet també una resposta immediata.

• suposa un estalvi de costos, atès que estalvia tant temps com diners.
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L’objectiu de de qualsevol empresa a Internet ha de ser oferir un valor afegit que
provoqui una reacció en cadena cap a la seva marca, producte o servei, que en faci
augmentar la notorietat, que fidelitzi els clients i que en capti de nous.

Les principals eines del màrqueting digital són:

• Web i blog corporatius

• Posicionament als cercadors

• Butlletí de notícies (Newsletter)

• Màrqueting per correu electrònic

• Màrqueting viral

• Publicitat en línia

• Comunicació a les xarxes socials

2.3.1 El web i el blog corporatius

Des del moment que els usuaris s’han acostumat a buscar la informació a Internet
és indispensable que les empreses hi siguin presents, tant si venen per Internet
com si no ho fan, tant si són empreses grans com si són empreses petites.

La carta de presentació de les empreses a Internet és el web de l’empresa. El
web corporatiu conté informació sobre l’empresa però, a més, defineix la seva
presència a internet, és la imatge que rebran de l’empresa els seus visitants. Així
doncs, el web és una eina de gran importància que ha de transmetre la imatge
d’empresa que es vol proporcionar als clients potencials i que ha de servir per
potenciar aquesta imatge.

El lloc web ha d’estar pensat per donar resposta als objectius de l’empresa. S’ha
de dissenyar pensant en les vendes i s’ha d’aconseguir que l’usuari hi faci el que
l’empresa vulgui. A mesura que Internet ha anat evolucionant, els llocs web s’han
anat adaptant per poder donar resposta a les necessitats d’uns usuaris cada cop
més exigents, tant per que fa a la informació que consumeixen com pel que fa al
format en què aquesta informació se’ls presenta. Actualment, per aconseguir un
web corporatiu de qualitat, que transmeti confiança als usuaris, cal tenir en compte
els següents aspectes:

• Disseny. El disseny del web ha de ser actual. Cal aplicar els elements que
defineixen la imatge corporativa, com ara els colors o els tipus de lletra, en
tot el lloc web per tal que la identitat de l’empresa es reflecteixi de forma
clara i consistent.

• Contingut. El contingut és bàsic, cal que sigui interessant i atractiu. Els
continguts han d’estar ordenats de forma lògica, els textos han de ser curts,
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cal ser concís al màxim i evitar les vaguetats, i és convenient establir
diferents nivells de lectura, de més important a menys.

• Optimització per als cercadors. Cal tenir cura de tots aquells aspectes que
puguin millorar el posicionament del lloc web als cercadors. Cal evitar les
animacions Flash que no són accessibles per als cercadors i potenciar l’ús
de les paraules que considerem clau en les cerques que fan els nostres clients
potencials.

• Usabilitat. El terme usabilitat fa referència a la facilitat per navegar pel web.
Cal estructurar la informació per tal que l’usuari la pugui trobar fàcilment i
amb el mínim nombre de clics possibles.

• Connexions a les xarxes socials. Cal incorporar al web botons per
compartir contingut i per accedir a les xarxes socials.

• Adaptabilitat. Amb la generalització de l’ús dels mòbils i les tauletes
digitals, és indispensable que el web es vegi bé en tots els dispositius.

El blog és un tipus de pàgina web pensat perquè els continguts es puguin actualitzar
constantment. El blog permet publicar articles de forma molt senzilla i admet la
incorporació de tot tipus de fitxers multimèdia.

Algunes empreses utilitzen el blog com a alternativa al lloc web. Aquesta és una
bona solució sobretot per a empreses petites. Així com, en general, el disseny
d’un bon web requereix la contractació de professionals, el disseny dels blogs és
molt més senzill, bàsicament consisteix en un llistat de notícies. A la Xarxa es
poden trobar diversos serveis de blogs gratuïts amb plantilles predissenyades i
amb aspecte de web.

En general, però, el blog és un complement del lloc web. Ateses les seves
característiques i el seu format, és indispensable actualitzar-lo constantment. És
molt adequat, per exemple, per complementar els continguts del web, per recollir
les opinions dels usuaris o per fomentar la seva participació. Els seus principals
avantatges són els següents:

• Genera confiança i credibilitat: un blog actualitzat, amb contingut d’interès
per als nostres clients ajuda a generar confiança i ens posiciona com a
experts.

• Genera visites al web: cal que als articles s’utilitzin les paraules clau
relacionades amb els nostres productes i que s’hi incorporin enllaços al web.

• Permet compartir continguts a les xarxes socials: els articles del blog es
poden utilitzar per dinamitzar les xarxes socials.

2.3.2 El posicionament als cercadors

Un element bàsic en qualsevol estratègia de màrqueting en línia és atraure els
clients potencials cap al nostre web. La posició que ocupem a la llista de resultats
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dels cercadors serà decisiva per fer possible que aquests clients potencials trobin la
pàgina de la nostra empresa quan busquin informació sobre un producte o servei.

Les accions que es porten a terme per guanyar visibilitat als cercadors es coneixen
com a SEO (Search Engine Optimization) i SEM (Search Engine Marketing):

• SEO (Search Engine Optimization): fa referència a les accions que es
realitzen per optimitzar el web de l’empresa i aconseguir que en cercar
les paraules clau utilitzades pels nostres clients potencials els cercadors el
situïn en les primeres posicions de la pàgina de resultats de forma natural i
orgànica (sense pagar).

• SEM (Search Engine Marketing): consisteix en pagar publicitat als cerca-
dors per tal que, en cercar paraules clau concretes utilitzades pels nostres
clients potencials, es mostri el nostre anunci als primers llocs de la pàgina
de resultats dels cercadors com un enllaç patrocinat. L’empresa paga per
cada clic que els usuaris fan en el seu anunci (PPC o Pay per Click) o, com
a màxim, per l’import definit per a la posició on apareix.

Els dos sistemes es complementen i permeten aconseguir el mateix resultat per
camins diferents. Les accions de SEM són cares però tenen resultats immediats.
Les accions de SEO, en canvi, són gratuïtes, però tenen resultats a més llarg
termini. Les accions de SEO i SEM es poden iniciar de forma simultània i, a
mesura que es vagin detectant resultats de les accions SEO, es poden anar reduint
les accions de SEM.

2.3.3 El butlletí de notícies

El butlletí de notícies o newsletter és una publicació digital de caràcter informatiu
que es distribueix a través del correu electrònic amb una certa periodicitat. És una
eina molt adequada per a la difusió de les notícies, convocatòries, promocions i
activitats que organitza l’empresa.

Els destinataris s’hi han d’haver subscrit en el procés de compra o en el procés de
registre, per tant es tracta d’un públic interessat en el contingut que li pugui oferir
l’empresa, que ha decidit rebre’l al seu correu electrònic en lloc d’anar-lo a buscar
al web. Això no obstant, cal recordar que, en compliment de la normativa vigent,
a cada correu que enviem hi ha de figurar una opció relativa al dret del subscriptor
de donar-se de baixa, cancel·lar o rectificar les seves dades personals.

El butlletí de notícies permet incrementar el contacte regular amb els subscriptors,
garanteix la presència de la marca a un cost baix i facilita l’enllaç al nostre web
o blog. És important, però, no cansar els destinataris, cal espaiar els missatges i
procurar fer-los interessants per als clients.

Els butlletins de notícies solen incloure continguts com ara entrevistes amb
experts, casos d’èxit, informació pràctica, informació relacionada amb l’actualitat
o articles de personatges rellevants.
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2.3.4 El màrqueting per correu electrònic

El màrqueting per correu electrònic és una modalitat de màrqueting directe que
consisteix a enviar per correu electrònic informació sobre productes, serveis,
promocions, etc. al nostre públic objectiu. No s’ha de confondre el màrqueting
per correu electrònic amb el correu brossa (spam).

Els destinataris d’aquests correus normalment provenen de la base de dades de
compradors i usuaris que s’han registrat al butlletí electrònic (newsletter) per rebre
promocions o informació d’interès, tot i que també es poden contractar enviaments
a bases de dades de tercers. En el primer cas, l’objectiu sol ser la retenció de clients
mitjançant programes de fidelització i en el segon, l’objectiu és la captació de nous
clients.

En el primer cas, cal tenir present que cal incloure en els correus una opció relativa
al dret que tenen els destinataris de donar-se de baixa, cancel·lar o rectificar les
seves dades personals. En cas de fer un enviament a una base de dades de tercers,
cal assegurar-se que es tracta d’empreses que han aconseguit els registres de forma
lícita i que disposen d’una base de dades degudament segmentada que ens permeti
arribar als nostres potencials clients.

Com en totes les accions de màrqueting en línia, es poden mesurar els resultats i
fer un seguiment personalitzat del comportament dels usuaris atès que es disposa
d’informació sobre el nombre de correus electrònics enviats, rebuts, oberts i no
lliurats.

Aquests resultats dependran en gran mesura dels següents factors clau:

• El correu ha de ser personalitzat al màxim. Si disposem del nom o de les
dades d’una persona o empresa els hem d’utilitzar.

• L’assumpte ha de ser interessant.

• El disseny ha de ser persuasiu.

• Hi ha dies millors que altres per enviar les publitrameses. Enviar una
publitramesa el dilluns a primera hora, quan la gent té les bústies plenes
de correus rebuts durant el cap de setmana, pots ser menys efectiu que al
migdia. La millor hora és a mig matí o a primera hora de la tarda, quan ja
es té tot el correu resolt i l’atenció es pot centrar en el missatge enviat.

2.3.5 El màrqueting viral

El màrqueting viral consisteix a llançar missatges a través d’Internet (articles,
vídeos, acudits gràfics, cançons, etc.), amb l’objectiu que siguin els propis
consumidors els que els transmetin als seus coneguts, xarxes socials i altres
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mitjans electrònics, com si es tractés d’un virus informàtic. Un dels avantatges
és que la transmissió dels missatges a través de la xarxa és molt econòmica i molt
efectiva ja que parteix d’una persona de confiança.

Ateses les seves característiques, és un tipus de màrqueting reservat per a profes-
sionals. Si no es disposa d’experiència prèvia i de coneixements de publicitat és
fàcil que el resultat no sigui l’esperat. Quan funciona, però, s’obtenen molt bons
resultats amb inversions molt baixes.

Des de la irrupció de les xarxes socials, les campanyes virals han augmentat, així
com la potencial repercussió que poden arribar a tenir. Centenars de milions
d’usuaris disposen de compte a Facebook, WhatsApp o Twitter i, per tant, els
destinataris potencials de campanyes virals cada vegada són més amplis.

2.3.6 La publicitat en línia

La publicitat de bàners va ser el primer format publicitari que es va posar en
pràctica a l’entorn digital.

Mentre que en els enllaços patrocinats dels cercadors ens adrecem a usuaris que
ja sabem que estan interessats en el producte, en el cas dels bàners estem donant
a conèixer el nostre producte a un usuari que no sabem si l’està buscant. És, per
tant, una publicitat menys efectiva que la dels cercadors.

Aquesta publicitat funciona bàsicament en dues modalitats de pagament:

• Modalitat CPM (Cost per mil impressions). Es paga per cada 1000
impressions de l’anunci o sigui per les vegades que es veu l’anunci.

• Modalitat CPC (Cost per clic). Es paga per cada clic que es fa a l’anunci i
s’utilitza especialment per als anuncis de text.

Inicialment el model més utilitzat per a bàners era el de CPM. Aquest es manté
encara als grans portals web però, progressivament, sobretot en portals més petits
o través de plataformes específiques, s’ha implementat la modalitat CPC.

2.3.7 La comunicació a les xarxes socials

Si hi ha un gran canvi a destacar a Internet durant els darrers anys, en què la seva
implantació ha estat massiva, és sens dubte el que ha comportat l’aparició de les
xarxes socials.

Una xarxa social a Internet és un lloc web que permet establir i comunicar
grups formats per persones i/o institucions amb interessos relacionats.
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Les xarxes socials com a llocs web van començar a aparèixer al principi del segle
XXI amb l’objectiu de facilitar les relacions entre persones amb interessos comuns.
A poc a poc, el seu ús es va estendre a diferents àmbits: amistat, família, etc., i
també empreses.

La proliferació dels continguts del web 2.0, l’expansió consegüent de la partici-
pació dels individus en l’elaboració de continguts, la major interacció i, sobretot,
les majors possibilitats d’integrar-se en grups d’interessos similars, han provocat
l’entrada de les empreses a les xarxes socials, que permeten, entre altres coses:

• Donar a conèixer la marca i accedir a bosses de mercat potencial.

• Mantenir contacte amb els clients i obtenir feedback de les seves iniciatives.

• Fidelitzar els clients.

• Fer investigació de mercats.

• Publicitar els productes.

• Comunicar notícies i esdeveniments.

• Adreçar l’usuari al web corporatiu.

• Resoldre dubtes habituals.

Entre allò que fa que les xarxes socials tinguin tant atractiu per a les empreses
sobresurt la facilitat de penetració en el mercat i la facilitat per mantenir el contacte.
Això es fonamenta en el fet que els usuaris potencials ja estan adaptats a l’entorn
de les plataformes de les xarxes socials i són només a un clic per fer-se subscriptors
i rebre en la seva pròpia pàgina d’inici totes les novetats que les empreses vagin
aportant.

Amb Internet i les xarxes socials, però, les empreses han perdut en alguna mesura
el control sobre la seva informació corporativa. Els usuaris poden fer arribar
els seus comentaris i les seves opinions directament al web de l’empresa, o bé
participant en blogs, fòrums o xarxes socials i, d’aquesta manera, poden influir
sobre altres usuaris consumidors, tant de forma positiva com de forma negativa.
Es converteixen així en líders d’opinió i en prescriptors de productes i serveis.
No oblidem que, per a determinats productes, la majoria de potencials clients
consulten a Internet l’opinió dels altres usuaris abans de comprar.

És per això que la participació de les empreses en les xarxes socials exigeix
una actitud activa en el seu manteniment i seguiment. És vital que hi hagi una
actualització contínua dels contingut, ja que, si no, la participació de les empreses
podria resultar contraproduent i donar una mala imatge. Així, perquè aquest
sistema de comunicació aporti valor afegit als usuaris, cal una política activa
d’actualització de continguts.

El professional que s’encarrega de portar a terme aquesta tasca es coneix com
a gestor de comunitats (community manager), que es defineix com la persona
encarregada de gestionar i dinamitzar una comunitat d’usuaris. Entre les tasques
del gestor de comunitats cal esmentar:

Web 2.0

És un concepte, no una aplicació,
que defineix les noves formes
d’interacció entre les empreses,
els mitjans i les comunitats
d’usuaris. Aquests, ara, s’han
convertit en els protagonistes i
poden compartir, comentar,
criticar o admirar tot allò que
troben, agafant moltes vegades el
protagonisme i comandament del
mercat.
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• L’actualització de notícies i esdeveniments.

• L’actualització d’ofertes i promocions.

• La dinamització de la participació dels usuaris per rebre retroalimentació
de les accions de l’empresa.

• La gestió del grup.

• La resposta a les qüestions que puguin aportar els membres.

Hi ha una gran varietat de xarxes socials i la majoria disposen de perfils per a
empreses, diferents dels perfils personals, que permeten accedir a eines especí-
fiques per a la gestió d’aquest tipus de perfils. Cada empresa o marca utilitzarà
les xarxes que millor serveixin als seus objectius. Un cop escollides les xarxes,
l’ús que en fa cada empresa també pot variar lleugerament. No obstant això, es
poden reconèixer certs usos comuns de les xarxes més populars, determinats per
les mateixes característiques de cada xarxa, concretament:

• Facebook és un canal informal que busca enfortir el vincle entre els clients
i la marca. Permet a les empreses crear una pàgina informativa sobre
aspectes corporatius, novetats, ofertes, etc. D’aquesta manera l’empresa
aconsegueix més visibilitat, escolta els clients i hi conversa.

• Twitter és un canal informatiu, utilitzat per llançar titulars i notícies breus
(màxim 140 caràcters), ofertes o bé prestar una atenció immediata al
nostre client en aspectes concrets. Permet definir de manera clara els
interessos i afinitats de la nostra empresa i intercanviar opinions amb els
nostres seguidors. La presència a Twitter permet també guanyar credibilitat.
Actualment és una de les xarxes socials més serioses i hi participen de forma
activa moltes empreses i institucions reconegudes.

• Flickr, Instagram o Pinterest són xarxes per compartir imatges que per-
meten reforçar la imatge de marca. S’utilitzen per publicar imatges de
productes, ofertes o coses de tercers que agraden a la nostra empresa o
marca. Són uns bons aparadors per als productes de l’empresa.

• Youtube és la xarxa de referència per compartir vídeos. Permet donar a
conèixer o reforçar marques, productes o serveis. Es tracta d’una eina molt
potent ja que el vídeo en línia té un fort component viral: els vídeos s’envien
i es recomanen perquè el seu consum és ràpid, fàcil i atractiu.

2.4 El màrqueting mòbil

La generalització dels telèfons mòbils intel·ligents (smartphones) han obligat a
redefinir les eines del màrqueting digital.
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El màrqueting mòbil són el conjunt de tècniques i formats per a la promoció
de productes i serveis utilitzant els dispositius mòbils com a canals de
comunicació.

El màrqueting mòbil permet adaptar-se als diferents nínxols de mercat i facilita el
feedback del consumidor atès que aquest es pot posar en contacte amb l’empresa
en el moment i en el lloc més convenient per a ell. De la mateixa manera, l’empresa
pot utilitzar la geolocalització, per adaptar els missatges. És una eina especialment
adequada per aconseguir generar les actituds i els comportaments adequats entre
els consumidors atès que el mòbil acompanya el client en totes les fases del procés
de decisió de compra.

Per tal de beneficiar-se dels avantatges del màrqueting mòbil és imprescindible
que el web de l’empresa s’adapti a tots dispositius i que pugui sigui localitzable a
través de cercadors i mapes. A continuació es detallen algunes de les accions de
màrqueting mòbil més habituals:

• Aplicacions mòbils específiques: algunes empreses creen aplicacions mò-
bils específiques que donen a l’empresa una imatge innovadora.

• Codis QR: són codis de barres bidimensionals que es capturen amb el mòbil
com una imatge i es llegeixen amb un programari lector específic.

• Enviaments d’SMS o correus electrònics.

• Passbook: és una cartera virtual que permet emmagatzemar al mòbil bitllets
de tren o avió, targetes d’embarcament, entrades d’espectacles, targetes de
fidelització, cupons, ofertes, etc.

2.5 Responsabilitat social, ètica i màrqueting

El màrqueting rep, molt sovint, les crítiques de la societat. Això es deu, en gran
part, al fet que les empreses o organitzacions que han dut a terme determinades
accions de màrqueting han adoptat punts de vista i comportaments poc ètics. Així
doncs, és freqüent que s’acusi el màrqueting de crear noves i falses necessitats,
d’induir la societat cap a comportaments consumistes i de fer publicitat enganyosa,
per exemple, per mitjà d’anuncis que generen falses expectatives.

Però el màrqueting té com a principi fonamental la satisfacció de les necessitats
dels consumidors. Així, totes les seves actuacions s’adrecen a aconseguir aquest
objectiu mitjançant una relació d’intercanvi beneficiosa per a tots els que hi
participen. En realitat, les acusacions anteriors són conseqüència d’una aplicació
incorrecta dels principis que propugna el màrqueting i un ús inadequat dels
instruments que té al seu abast.
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La responsabilitat social del màrqueting recull les conseqüències ètiques
de les actuacions de màrqueting de les empreses i les organitzacions no
empresarials.

La responsabilitat social del màrqueting comporta un contracte social entre
l’organització i la societat, mitjançant el qual l’organització es compromet a
assumir els resultats de les seves actuacions i mira d’identificar i eliminar les
possibles conseqüències negatives sobre el conjunt de la societat. Això porta a
dissenyar productes més bons, tant per als consumidors com per a la societat en
general, que en surt beneficiada.

L’exemple de la banca ètica

La banca ètica és una alternativa als bancs convencionals. Es tracta d’entitats financeres
que neixen amb l’objectiu de dedicar els estalvis dels seus clients al finançament
d’iniciatives que, a més de ser rendibles, milloren la qualitat de vida de les persones i
respecten el medi ambient.

La responsabilitat social i l’ètica en el màrqueting són dos conceptes relacionats.
De fet, la responsabilitat social es pot considerar una part de l’ètica empresarial.

L’ètica en el màrqueting fa referència al conjunt de valors i principis morals
que defineixen una conducta generalment acceptable de les accions de les
empreses, i que serveixen de guia de conducta davant els dilemes que es
presenten en desenvolupar les activitats de màrqueting.

Moltes empreses no tenen una orientació clara al mercat, i es dediquen a fer
publicitat i venda agressiva en comptes de conèixer les necessitats del client. El
comportament no ètic es pot donar en àmbits molt diversos. Per exemple, amb
pràctiques restrictives a la lliure competència, comercialitzant dades personals
dels clients sense la seva autorització, etc.

Tot i que les accions de màrqueting no es poden considerar de forma aïllada, sinó
que s’han d’avaluar tenint en compte el context cultural i social en què s’han
produït, cal defensar uns valors i principis amb caràcter universal.

D’altra banda, la frontera entre l’ètica i la llei de vegades és difusa, de manera que
no totes les pràctiques ètiques són legals, ni tot el que és legal és ètic al mateix
temps. Per exemple, ens podem qüestionar fins a quin punt és responsabilitat
de l’empresa la comercialització de certs productes que respecten les normatives
vigents però que provoquen efectes negatius en la societat, com ara la contamina-
ció mediambiental, o que han estat creats com a resultat d’experiments fets amb
animals.

Atès que el comportament ètic de les empreses depèn del comportament ètic dels
seus membres, són moltes les organitzacions que han creat codis de conducta d’ús
intern amb la finalitat que s’apliquin a tots els vessants de la seva activitat.
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El compromís de The Body Shop

Aquesta empresa, comercialitzadora de productes d’higiene i cosmètica, denuncia en la
seva web l’experimentació animal amb finalitat cosmètica. La marca es mostra defensora
dels drets humans i del respecte al medi ambient.

Moltes associacions de màrqueting i d’investigació de mercats també han elaborat
codis de conducta amb els quals es vol facilitar la presa de decisions ètiques dels
seus membres. Són un exemple d’aquest tipus d’iniciatives els codis de conducta
establerts per la Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing
Directo (FECEMD), l’American Marketing Association (AMA) i l’Associació
Europea d’Estudis de Màrqueting i Opinió (ESOMAR).
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3. Els serveis postvenda

La relació d’una empresa amb els seus clients no acaba quan s’han venut els
productes o serveis que ofereix. Pot passar que els clients, després d’haver
comprat, trobin qualsevol defecte en el producte, o també que la utilitat que ofereix
el producte o servei no sigui l’esperada inicialment. És llavors quan l’empresa ha
d’oferir un servei postvenda que satisfaci el client i que al mateix temps sigui
generador de valor.

El servei postvenda s’associa al departament d’atenció al client, ja que la postven-
da és una part substancial del servei al client i inclou una de les seves funcions
més importants, com és la gestió de queixes i reclamacions.

Per això, a les empreses no sol existir un departament de servei postvenda, i és
el servei d’atenció al client el que desenvolupa els processos administratius que
emanen del tractament de la informació que gestiona el servei postvenda.

El servei postvenda es desenvolupa establint relacions amb els departaments
següents:

• Màrqueting. Les activitats posteriors a la venda no són pròpies del
departament de màrqueting, però sí que ho són les vendes, de forma que
l’activitat postvenda es deriva de l’activitat de màrqueting. Les relacions
de comunicació que s’estableixen entre el servei postvenda i el departament
de màrqueting segueixen el següent procés: a través del servei postvenda
s’obté informació sobre el nivell de satisfacció dels clients i, per tant, de les
seves expectatives; d’altra banda, també s’obtenen dades del posicionament
de l’empresa respecte de la competència. El servei postvenda processa
totes aquestes dades i proporciona informació al departament de màrqueting
sobre la resposta global dels clients, de la qual es pot deduir l’eficiència de
l’aplicació del pla de màrqueting.

• Producció. Les dades sobre manteniment, avaries i ús de la garantia
permeten determinar les característiques del funcionament dels productes.
Així, el departament d’atenció al client pot indicar al departament de
producció els punts fonamentals de les instruccions d’ús i el tipus de garantia
que valoren els usuaris.

• Direcció estratègica. Tots els processos d’una empresa s’han de basar en
la qualitat total i, per això, la direcció estratègica de l’empresa necessita
controlar-los, de forma que pugui trobar-hi oportunitats de millora. Tots
els serveis han d’aportar informació rellevant a la direcció estratègica. En
el cas del servei postvenda, la informació s’obté de la gestió de queixes i
reclamacions, i té a veure amb les causes d’insatisfacció dels clients i les
deficiències que porten aparellades aquestes causes.

Consulteu la unitat
“Comunicació oral i
atenció al client” i reviseu
les funcions del
departament d’atenció al
client.
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3.1 La satisfacció del client

Els clients esperen que l’atenció rebuda, el producte o el servei satisfacin una
necessitat. La satisfacció és una percepció subjectiva del client. Aconseguir
majors i millors nivells de satisfacció significa per a l’empresa major nivell de
rendibilitat. Per aquest motiu, és convenient conèixer quines són les necessitats
dels usuaris i quins són els atributs o les característiques del producte o servei que
els clients valoren perquè els permeten cobrir aquestes necessitats.

Atributs tangibles i intangibles del producte

• El nucli. Comprèn les propietats físiques, químiques i tècniques del producte que el fan apte
per a determinades funcions i usos.

• La qualitat. És la valoració dels elements que componen el nucli, d’acord amb uns
estàndards que mesuren les qualitats i que permeten fer comparacions amb la competència.

• El preu. És el valor del producte expressat en diner, i constitueix la valoració última que fa el
consumidor abans d’adquirir-lo.

• L’envàs. És un element de protecció. Juntament amb el disseny, té un gran valor promocional
i d’imatge.

• El disseny, la forma i la mida. Permeten la identificació del producte atorgant-li personalitat
pròpia.

• La marca, els noms i les expressions gràfiques. Faciliten la identificació de l’empresa.
Permeten el record del producte associat a un o més dels atributs. Actualment constitueixen
un dels principals actius de l’empresa.

• El servei. Conjunt de valors afegits a un producte que permet marcar diferències respecte a la
resta. Entre els serveis a considerar es troben la garantia, el servei postvenda, el finançament,
etc.

El propòsit de tota relació amb els clients ha de ser lliurar-los un valor superior.

El valor percebut pel client d’un producte o servei és el resultat de la
diferència entre els avantatges (beneficis) que rep i els sacrificis (costos) que
li implica el seu ús, possessió o consum.

Els beneficis són el conjunt d’avantatges funcionals i psicològics que esperen els
clients d’un producte o servei, i els costos, el conjunt de recursos consumits a
avaluar, adquirir, utilitzar i, fins i tot, desfer-se’n, si és el cas, del producte o servei
de què es tracti. És a dir, la diferència entre el que es rep i el que es lliura en les
diverses alternatives.

I de la definició anterior es desprèn que:

• El valor superior per al client es crea incrementant els beneficis i/o reduint
els costos.

• Els clients reben beneficis de diverses fonts, que són:
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– El valor aportat pels seus aspectes físics. Es distingeixen les següents
variables: versions, característiques físiques, resultats, qualitat, unifor-
mitat, durabilitat, fiabilitat, responsabilitat, estil i disseny.

– El valor aportat pels serveis connexos. S’hi inclouen els següents:
facilitat en l’adquisició, instal·lació, assessoria tècnica, lliurament,
formació, manteniment, finançament i seguretat.

– El valor aportat per la imatge. Hi intervenen les següents variables:
publicacions, símbols, atmosfera, esdeveniments...

– El valor de les relacions entre les persones. Els empleats que
desenvolupen relacions amb la clientela poden aportar valors com la
competència, l’amabilitat, la credibilitat, la fiabilitat, la responsabilitat
i la comunicació.

Exemples de valors que poden aportar els productes o serveis

• Valors aportats pels serveis aparellats al producte. Les companyies aèries ‘low cost’.
Si entrem en un portal d’Internet d’una companyia aèria de baix cost i trobem constantment
dificultats per adquirir un bitllet a causa de la lentitud del sistema, la imatge que ens enduem
de l’empresa és de lentitud i confusió. El mateix passarà si la companyia redueix el seu
pressupost en revisió i manteniment d’avions, ja que ens transmetrà una imatge d’inseguretat.

• Valors aportats per la imatge. Bilbao, sota l’efecte Guggenheim. Bilbao és el paradigma
de transformació d’una ciutat industrial (grisa) a una ciutat de serveis i cultural (blanca), i el
turisme ha tingut un paper fonamental en aquest canvi d’imatge. El disseny del metro, de
l’aeroport i del Museu Guggenheim, així com també la recuperació als vianants de l’espai
verd que deixa el riu Nervión, constitueixen els elements clau d’un canvi d’estratègia per
promocionar la ciutat.

• Valors aportats per la relació entre les persones. Les característiques diverses dels
clients de les cadenes d’hostaleria. Les cadenes d’hostaleria reben clients d’arreu del món,
amb característiques molt diverses (personalment i culturalment). Un client celíac valorarà
molt positivament que en la cuina de l’hotel on passa una breu o llarga estada coneguin la
seva circumstància personal i cuidin la seva dieta oferint-li els menús adients.

• Els clients s’enfronten a cinc possibles classes de costos: monetaris, psico-
lògics, de temps, d’esforços i també de la mateixa relació amb l’empresa
que els ha venut el producte o prestat el servei de què es tracti.

• La percepció del valor per al client és un element subjectiu que dependrà
també d’altres aspectes. Per exemple, el comprador podria haver rebut
ordres de comprar al preu més baix o bé podria no tenir la suficient
formació per entendre que comprar més econòmic li pot suposar a llarg
termini un increment en els altres costos, com ara el temps invertit en una
segona compra més propera en el temps i un esforç en la recopilació de la
informació necessària per afrontar una nova compra.

Algunes de les accions que ha de tenir en compte l’organització per aconseguir la
satisfacció del client són:

• Conèixer com cobrir les necessitats del client.

• Preguntar al client si està satisfet.
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Un client satisfet transmet la
seva experiència positiva a
tres persones; en canvi, un

client insatisfet la transmet a
onze persones.

• Superar les expectatives del client.

• Ajustar els processos de l’organització per aconseguir satisfer els clients
contínuament.

El servei d’atenció al client té un paper molt important en el desenvolupament i
manteniment de la satisfacció del client, per la imatge corporativa que ofereix i
pels serveis que presta. El client compara el que rep amb el que esperava i, quan
més rep, més satisfacció assoleix i, per tant, l’empresa té major probabilitat de
poder seguir comptant-hi en el futur.

Eines com la bústia de suggeriments, el llibre de reclamacions o els qüestionaris
que pregunten sobre la qualitat del servei o producte són molt útils per a l’empresa,
encara que, de vegades, pugui semblar un element decoratiu en el rebedor de
l’empresa.

Enquestes telefòniques, visites al client, entrevistes, observar el client quan utilitza
un producte o servei, l’anàlisi de les reclamacions o queixes, l’anàlisi de la
competència, fer trucades a un tant per cent de la base de clients cada trimestre
o enviar un breu repàs a la factura mensual són altres tècniques per satisfer les
exigències dels client.

3.2 Estratègies de fidelització

En un mercat cada vegada més competitiu, la fugida dels clients és gairebé
inevitable. Cal fidelitzar-los, ja que en el client que repeteix està la clau de l’èxit
de l’empresa. La fidelització i la satisfacció del client van lligades, l’empresa
fidelitza clients si aconsegueix que el client estigui satisfet i repeteixi una compra.

En funció del seu grau de satisfacció, podem distingir els següents tipus de clients:

• Complagut. És el client que percep que l’empresa, el producte i el servei
han excedit les seves expectatives. El fet d’estar complagut li genera una
afinitat emocional i una preferència racional cap a la marca.

• Satisfet. És el client que percep que ha rebut el que esperava. Sol mostrar-
se poc disposat a canviar de marca, però pot arribar a fer-ho si troba un altre
proveïdor que li ofereix una oferta millor. El client satisfet és més fidel,
compra productes i serveis addicionals i, normalment és menys sensible al
preu que els altres clients. El més important per a l’empresa és aconseguir
clients satisfets.

• Insatisfet. El client està insatisfet o desil·lusionat amb l’empresa, el
producte o el servei. Les expectatives que el client tenia no han estat
satisfetes o estan per sota de les seves expectatives. Si es vol recuperar la
confiança d’aquests clients cal fer una investigació profunda de les causes
que van generar la seva insatisfacció i corregir el que calgui. Solen ser
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accions costoses, perquè han de canviar una percepció que es troba molt
arrelada en el client.

• Influent. És el client que es caracteritza per la seva influència —percepció
positiva o negativa— en un grup gran o reduït de persones, del seu entorn
més proper com familiars o amics o estrelles de cinema, famosos, etc., cap
a un producte o servei.

L’empresa ha d’establir un pla de fidelització per segmentar i prioritzar la cartera
de clients amb la finalitat de definir estratègies que li permetin retenir els millors
clients. Ha d’estudiar les causes d’abandonament i fidelitat dels clients per definir
un pla de millora i aconseguir així que el client incrementi la repetició de compra
i, potenciar la fidelitat cap a la marca per ampliar la cistella de compra.

La fidelització ha de materialitzar-se sobre aspectes concrets del servei i l’atenció
de l’empresa cap al client, com ara:

• Guanyar la confiança dels clients.

• Assolir qualitat en el servei, des del punt de vista dels clients.

• Complir els compromisos de qualitat, preu, terminis, etc.

• Prestar un servei, solucionar problemes i donar assessorament.

• Crear una imatge, assegurant qualitat i satisfacció al client.

La fidelitat és la relació continuada d’un client amb una empresa. L’empresa
evita que aquest client sigui assolible per la competència i converteix el
manteniment d’aquesta relació en el seu objectiu fonamental.

La relació dels clients amb l’empresa pot ser de diferents tipus:

• No-fidelitat. El client no compra ni fa ús del producte o servei de l’empresa.
L’objectiu de l’empresa ha de ser que es compri o s’usi el producte o servei,
analitzant els factors determinants per a la seva preferència enfront de les
empreses competidores.

• Pseudofidelitat. El client compra o usa el producte o servei, però no hi
ha una actitud positiva forta cap a la marca. L’empresa no pot confiar amb
aquest tipus de fidelitat, ja que el client estarà obert a canvis i podrà acceptar
l’oferta d’una altra marca si aquesta presenta un bon mix de màrqueting.

• Fidelitat latent. El client, tot i tenir una actitud positiva cap a la marca,
no repeteix la compra. L’empresa ha de destinar recursos a eliminar els
obstacles a la repetició de compra o l’ús del producte o servei.

• Fidelitat sostenible. Hi ha freqüència de compra o ús del producte o servei
i una forta actitud positiva cap a la marca. L’empresa ha de reforçar aquesta
fidelitat i continuar amb una oferta de valor superior per al client.

Un client satisfet costa per a
l’empresa cinc vegades
menys que aconseguir un
nou client.
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En màrqueting, no és el mateix parlar de fidelitat que parlar de lleialtat a una
marca.

La lleialtat es refereix a la força o intensitat de la relació o del vincle d’un
comprador amb un establiment determinat, o al compromís d’adquisició
habitual d’una marca en concret.

La lleialtat com a mesura de vinculació a la marca és un component estratègic
fonamental per a l’empresa. Per aconseguir l’objectiu de lleialtat, les empreses
han de desenvolupar programes de fidelització. L’heterogeneïtat dels clients pot
suposar diferents tipus de programes per a cada tipologia i, per tant, diferenciació.
Un dels programes més utilitzats en l’actualitat és el basat en l’acumulació de
punts per compres o ús de serveis.

El Programa Iberia Plus

Iberia Plus premia la fidelitat dels seus clients amb vols gratuïts o descomptes en altres
serveis d’Iberia.

El programa mixt de fidelització de l’FNAC

FNAC manté un programa mixt de fidelització basat en vals descompte per a la reducció
en el preu de futures compres combinat amb un programa de tracte especial o preferencial,
com és la participació en sortejos, assistència a esdeveniments, etc.

Però n’hi ha d’altres:

• Descomptes per a futures compres.

• Regals complementaris a la compra, superat un import.

• Vals de descompte sobre altres productes de la mateixa marca.

• Targetes de fidelització a clients habituals.

• Petits obsequis amb motiu d’un aniversari, etc.

• Sortejos.

• Tracte preferent en el servei.

Aquestes actuacions han d’estar relacionades amb la imatge que es vol donar de
l’empresa i del producte. En definitiva, qualsevol actuació ha de quedar ben
definida per aconseguir que totes les polítiques vagin en la mateixa direcció.

Tots els mecanismes de fidelització estan encaminats a la consolidació d’una
clientela fidel per al comerç, que aporti consistència i estabilitat a l’empresa i
contribueixi al seu creixement.

Una altra finalitat de la fidelització del client és aconseguir una publicitat positiva
envers clients potencials. A més, la fidelització permet obtenir informació privile-
giada sobre els comportaments i gustos dels clients que, utilitzada adequadament,
pot facilitar l’optimització de les vendes.
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Tota empresa voldria tenir clients lleials, més que clients fidels, atès que els clients
lleials són els que, d’alguna manera, contribueixen a atreure nous clients.

Per fer possible aquesta atracció es desgranen vuit etapes, molt lligades al procés
d’implementació en l’empresa de la filosofia del màrqueting de relació amb els
clients:

1. Identificació. S’avalua la facilitat o la dificultat d’identificar l’univers
de clients objecte d’una determinada estratègia de màrqueting relacional.
Les empreses valorarien molt positivament tenir aquest conjunt de clients
identificats, i en cas de no ser així, s’avaluaria el cost d’identificar-los.

2. Informació i atracció. S’avalua en aquesta etapa la facilitat o dificultat de
donar a conèixer l’empresa i els seus productes. Una empresa té assolida
aquesta segona fase si els seus productes tenen una elevada participació en
el mercat.

3. Venda. S’avalua la facilitat o dificultat que un client potencial que ja coneix
la marca passi a ser client real, és a dir, que s’arribi a tancar la primera
transacció amb ell. I un cop és client, si és fàcil o difícil inscriure’l en el
màrqueting relacional.

4. Servei. S’avalua si un cop tancada la venda és fàcil o difícil servir el
client, és a dir, s’avalua la facilitat o dificultat per oferir serveis addicionals
d’instal·lació, ajust, adaptació o rectificació del producte venut.

5. Satisfacció. En aquesta etapa es tracta d’avaluar la facilitat o dificultat que
pugui tenir una empresa per aconseguir que els clients quedin satisfets amb
el producte o servei que han comprat. El grau de satisfacció sol dependre del
grau en què l’empresa venedora és capaç d’igualar, o fins i tot, de superar
les expectatives que tenia el client en el moment de formalitzar la compra.

6. Fidelització. Es tracta d’avaluar les oportunitats que té una empresa de
convertir els clients satisfets en clients fidels.

7. Desenvolupament. En aquesta etapa es tracta d’avaluar fins a quin punt,
quan una empresa ha arribat a vendre un determinat producte o servei a
un client, i el client ha quedat satisfet i és ja fidel, a l’empresa se li poden
obrir noves oportunitats d’ampliar i desenvolupar la seva relació amb ell.
El desenvolupament d’un client pot produir-se per diversos mecanismes:
disminuint la seva taxa d’infidelitat, és a dir, la freqüència de compra d’altres
marques, comprant més quantitat d’un producte, comprant altres productes
de la mateixa marca...

8. Creació de comunitats d’usuaris. Algunes marques creen comunitats
d’usuaris dels seus productes o serveis. Dins d’aquestes comunitats, s’in-
tensifiquen els vincles entre clients, s’intercanvien coneixements, activitats
i experiències centrades en el producte o servei.

L’empresa que aconsegueixi arribar a l’últim estadi pot beneficiar-se de majors
nivells de lleialtat amb costos de comunicació molt inferiors als d’altres marques
que no hagin arribat a posar en pràctica aquesta vuitena fase.
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La comunitat de TripAdvisor

TripAdvisor és un web de viatges que opera en 37 països i cobreix quasi 4 milions
d’allotjaments, restaurants i llocs d’interès. Des d’aquesta web, els viatgers poden planificar
íntegrament els seus viatges sense moure’s de casa. Diàriament rep més de 260 milions
de visites i compta amb més de 150 milions d’opinions i comentaris reals dels seus usuaris,
que solen influir en les decisions d’altres membres de la comunitat.

Alguns dels components de mesura de la fidelització són:

• Freqüència: entesa com el nombre de transaccions fetes, la seva dispersió
en el temps i el grau d’assiduïtat.

• Adaptació: és important adequar el producte a cada client, a les seves
característiques i necessitats específiques, com a garantia de satisfacció.

• Diferenciació: oferir elements de distinció respecte de la competència,
diferenciant-se des de la perspectiva del client, que ho considerarà com un
valor afegit al producte.

• Satisfacció: percepció del client sobre el producte, el servei i l’atenció
rebudes, amb relació a les expectatives que s’havia generat. El compliment
de les expectatives assegurarà la satisfacció del client i contribuirà a la
fidelització.

• Compromís: des del punt de vista del comerç cap al client en termes de
qualitat del producte, del servei i de l’atenció, però també un compromís
del client amb l’empresa.

3.3 Tipus de servei postvenda

El servei postvenda és l’última fase que apareix a les empreses quan s’aplica tot
el procediment de qualitat d’atenció al client. En moltes ocasions, per a una
empresa és més important aconseguir mantenir relacions comercials perllongades
en el temps amb els seus clients que no pas aconseguir-ne de noves. Per això, el
servei postvenda i la fidelització consisteixen a establir un vincle entre el client
i l’empresa, mitjançant diferents mecanismes, amb l’objectiu del creixement i
l’expansió del negoci.

Per aconseguir la fidelització és essencial continuar cuidant el client, fins i tot
després que hagi adquirit el producte. Actualment, aquest servei és ofert per
totes les empreses, i per tant la diferència entre l’empresa i la de la competència
estarà marcada per un servei postvenda de millor qualitat, i no per la seva simple
existència. Per tant, s’ha de definir de manera clara com serà aquest servei i
què oferirà als clients, amb la finalitat d’assegurar que la qualitat del producte
és l’adient.

Les activitats del servei postvenda es poden classificar d’acord amb els seus
destinataris. Així, tenim:
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• Activitats adreçades als compradors o usuaris amb la finalitat que aquests
puguin obtenir els majors beneficis amb el seu ús. Aquestes activitats es
centren en:

– El fet de facilitar l’ús del producte. És a dir, establir un sistema de
comunicació amb el client per conèixer com s’utilitza el producte i
poder-lo orientar per tal que el faci funcionar de forma eficient. En
productes industrials, aquests serveis de formació solen incloure’s pel
fet de fer la compra. En productes senzills i en mercats de consum,
les instruccions de maneig solen acompanyar el producte en forma de
fullet.

– La gestió de queixes i reclamacions. Les queixes posen de manifest er-
rors o defectes en els productes o en la forma de prestar els serveis. És
necessari que l’empresa desenvolupi un protocol eficient per gestionar-
les.

• Activitats encaminades a completar la funcionalitat dels productes.
Aquestes activitats són:

– Instal·lació. Consisteix en un conjunt d’operacions que es realitzen
en la ubicació on el client necessitarà fer ús del producte, incloent-hi
la posada en funcionament. Si es tracta d’un producte complex, la
instal·lació la realitza el personal tècnic de l’empresa. Si, pel contrari,
el producte és senzill, la instal·lació la pot fer el mateix usuari, però és
necessari facilitar-li les orientacions i les eines necessàries per tal que
la pugui dur a terme de forma correcta i en el menor temps possible.
Aquestes instruccions han de ser entenedores.

– Formació per a l’ús. Depenent dels productes, és possible que calgui
preveure una formació o un suport al client per a l’ús del producte.

– Manteniment. En alguns productes, com la maquinària, l’ús habitual
pot provocar el desgast d’alguna peça, l’acumulació de greixos o calç,
o qualsevol altre tipus de circumstància que fa que el producte deixi
de funcionar o que no ho faci correctament. En aquests casos, caldrà
realitzar la substitució d’alguna peça, o tasques de neteja, lubricació,
etc. En la majoria dels casos, aquestes operacions les ha de dur a terme
un tècnic especialista.

– Reparacions. Són operacions que tenen com a objectiu restablir
característiques d’ús que el producte ha perdut per ruptures, avaries
o mal funcionament. A efectes del servei postvenda, les reparacions
es poden dividir en reparacions en garantia (les produïdes dins el
període de temps en què el proveïdor respon davant del comprador
dels defectes o errors de funcionament dels productes venuts) i repa-
racions postgarantia (les que es resolen un cop finalitzat el període de
garantia que ofereix el fabricant/venedor). Els costos econòmics de les
reparacions en període de garantia són a càrrec de l’empresa, mentre
que les que es produeixen fora d’aquest període són a càrrec del client,
tot i que les realitzi el mateix servei tècnic del venedor/fabricant.

• Activitats que tenen com a destinatària la mateixa empresa i que es
fan amb l’objectiu d’obtenir informació rellevant sobre el producte i el
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Consulteu la unitat
“Comunicació oral i

atenció al client” i reviseu
la informació referida a les
queixes i reclamacions i a
la defensa del consumidor.

mercat amb la finalitat de comprovar la qualitat que l’empresa ofereix i les
percepcions dels consumidors/usuaris, com ara:

– Establir unes línies a seguir per identificar i controlar el producte o
servei que no està en bones condicions.

– Coordinar l’aplicació de la carta de serveis als clients.

– Fer informes de les anotacions del registre.

– Elaborar informes i memòries de la seva activitat.

El desenvolupament de totes aquestes activitats constitueix l’anomenat servei
postvenda que, tot i que es relaciona molt directament amb el servei d’atenció
al client, no té les mateixes funcions. La raó de ser de tot servei postvenda se
centra a augmentar el valor del producte percebut pel client.

3.4 La gestió de queixes i reclamacions

En funció del grau d’insatisfacció dels clients, podem classificar les demandes que
els clients fan arribar a l’empresa en quatre nivells:

• Suggeriment. El client manifesta, ja sigui de manera verbal o per escrit,
una proposta o reclamació de canvi a l’empresa que redundi en benefici
d’ambdues parts.

• Queixa. El client indica, de manera verbal o escrita, la seva insatisfacció
causada per defectes en el producte o servei.

• Reclamació. És una acció individual. El client mostra, per escrit, la seva
insatisfacció per algun perjudici causat pel producte o el servei de l’empresa;
sol contenir la sol·licitud d’algun tipus d’indemnització o compensació amb
l’objectiu de reparar un dany, rescissió d’un contracte, anul·lació d’un deute,
etc.

• Denúncia. La persona consumidora vol posar en coneixement de l’adminis-
tració uns fets que poden ser constitutius d’infracció administrativa, a fi que
l’administració competent actuï corregint els fets il·lícits. Té per objectiu
prevenir les conductes il·lícites i la defensa dels interessos generals.

Un dels objectius del servei d’atenció al client és la gestió de la seva insatisfacció.
Quan un client no se sent degudament atès cal donar-li la possibilitat que expressi
el seu descontentament a l’empresa i, fins i tot, animar-lo a fer-ho. D’aquesta
manera, l’empresa podrà conèixer en tot moment la seva opinió sobre el producte
o servei prestat i tenir una oportunitat per millorar-lo.

El servei d’atenció al client s’ha de dissenyar per atendre les demandes que fan
arribar els clients en qualsevol dels seus nivells i ha de funcionar d’acord amb els
principis següents:
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• Transparència i accessibilitat. El client ha de saber com i on fer les seves
reclamacions, i també quines són les possibilitats de rebre contestació.

• Gratuïtat. El servei d’atenció al client no ha de suposar cap despesa per al
client.

• Objectivitat. Les reclamacions s’han de tractar al marge del departament
de vendes; s’han de valorar exclusivament en si mateixes, com si fossin
úniques.

• Confidencialitat. Tota la informació que es rebi com a conseqüència de
la gestió d’una reclamació s’ha de tractar sota les condicions legals de
protecció de dades, no s’ha d’utilitzar per fer altres vendes.

• Diligència. Les reclamacions s’han d’atendre amb rapidesa, mantenint el
client informat de totes les accions per resoldre-la.

• Control. Cal controlar les accions de totes les persones que actuïn en el
procés amb la finalitat d’aconseguir millores en el futur.

3.4.1 Les fases de resolució de queixes/reclamacions

El procés de resolució de queixes engloba, per una banda, les accions externes de
relació amb el client i, de l’altra, accions internes de control i administració de les
queixes. Les fases de resolució de queixes són:

1. Recepció de la queixa. És el moment en què es coneix la queixa del client,
ja sigui verbalment o per escrit.

2. Registre de la queixa. Es registren les dades de la persona que fa la
queixa. Si la queixa s’ha rebut per correu, cal enviar al client un acusament
de recepció de la seva queixa. A continuació, cal veure a quina àrea o
departament de l’empresa afecta i fer-lo arribar al seu responsable.

3. Anàlisi de la queixa. Cal valorar la queixa i determinar el problema que
genera la insatisfacció del client i les causes que l’han originat, i també
les possibles conseqüències per a l’empresa, veure quines àrees d’actuació
afecta i determinar-ne l’abast.

4. Proposta de solució. Després d’analitzar la queixa, cal proposar la manera
més adient de solucionar el problema que ha causat la queixa i vetllar per
tal que les mesures proposades es portin a terme.

5. Informació al client de la solució. L’empresa ha d’informar el client al
més ràpid possible de la solució adoptada. La resposta ha de contenir les
accions que s’han fet per resoldre el problema i els fonaments de la solució
adoptada, ja sigui positiva o negativa, per a les pretensions del client.

6. Extracció i anàlisi de dades. Les reclamacions són una font d’informació
molt important per a l’empresa, ja que li indiquen els elements que són més
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valorats pel client. Aporta informació rellevant sobre els punts dèbils en la
prestació de serveis o en l’ús de productes, i possibiliten la introducció de
millores en l’oferta comercial de l’empresa.

7. Recepció i contestació de la resposta del client. És possible que quan
la solució que aporta l’empresa és negativa per a les pretensions del client,
aquest es posa de nou en contacte amb l’empresa. Cal indicar-li les possibles
alternatives que té per intentar satisfer les seves pretensions.

8. Avaluació del procés. Un cop finalitzada la gestió de cada reclamació,
cal fer un control de les accions que s’han dut a terme per veure si s’ha
desenvolupat correctament i en un període de temps adient.

Les fases que formen part del procés de gestió de queixes s’han d’avaluar en el seu
conjunt amb la finalitat d’obtenir informació rellevant sobre l’eficiència del servei.
Cal avaluar el temps de resposta que es triga a resoldre una queixa, el percentatge
de queixes resoltes, el cost mitjà de les queixes resoltes i l’augment del nivell de
satisfacció del client al qual s’ha resolt la queixa.

3.4.2 El tractament de les queixes i reclamacions per escrit

La persona que rep i ha de donar solució a un escrit de queixa o de reclamació d’un
client ha de respectar determinades pautes. La resolució de queixes i reclamacions
escrites, però, presenta certes particularitats:

• Probablement no responen a un enuig momentani, com sol passar amb les
reclamacions telefòniques o presencials. Per al cas de les reclamacions
escrites, el client s’ha pres el seu temps per escriure i per fer arribar l’escrit
a l’empresa.

• De vegades arriben com a conseqüència de no haver obtingut resposta una
reclamació ja feta verbalment.

• Solen estar més argumentades i contenir més detalls, que per altra banda
ens ajudaran a resoldre millor el cas.

• El client que reclama pot utilitzar l’escrit per deixar constància de la seva
reclamació, si és que pensa emprendre alguna acció legal.

En tot cas, davant una carta de reclamació o queixa cal estudiar els fets amb
deteniment i recopilar tota la informació abans de donar qualsevol pas precipitat
que ens porti a la pèrdua d’un client.

Es poden donar dues situacions:

• Que el client tingui raó i que els fets que argumenta siguin exactament com
els exposa. En aquest cas, la solució és relativament fàcil.
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• Que el client no tingui raó i que els seus arguments no siguin correctes o
que els fets no s’hagin produït com el client els explica. En aquest cas, la
situació que se’ns planteja és més delicada en el seu tractament.

Quan el client té raó hem d’assumir l’error i és just que l’admetem per escrit i
que demanem disculpes. Aquest serà el primer pas, però a més:

• Hem de rectificar i resoldre el problema que hem provocat.

• Si és necessari, haurem d’oferir una compensació pels perjudicis causats.

• Convé també fer saber al client que prendrem les mesures oportunes per
tal que no es torni a produir la situació descrita.

Quan el client no té raó la situació pot arribar a ser realment més delicada. Vegem
algunes de les actituds a adoptar, depenent de les situacions:

• No sabem amb certesa si la reclamació s’ajusta a la realitat. Davant
d’aquest dubte, cedirem i corregirem el possible error, però d’alguna
manera haurem de fer saber al client afectat que el cas no és del tot clar, tot
i que ens fiem de les seves paraules i que optem per resoldre’l. D’aquesta
manera, podem evitar que les reclamacions que no tenen fonament passin a
ser habituals.

• Sabem amb certesa que la reclamació no s’ajusta a la realitat. En aquest
cas convé valorar altres factors:

– Si és la primera vegada que el client protesta injustament, o pel contrari
ja ho ha fet altres vegades.

– Si aquest client és del tipus de persona que intenta aconseguir millores
en els preus o més descomptes.

– Si hi ha reclamacions anteriors per part d’aquest client i com s’han
resolt (si s’ha fet amb un to cordial o no).

– Si interessa mantenir la relació comercial amb aquest client o no.

Com a resultat d’aquesta anàlisi, es refusarà o s’acceptarà la reclamació. En cas de
no acceptar-la, haurem d’explicar els motius, oferint tots els arguments possibles,
i de tota manera, conjugar contundència amb respecte i cordialitat amb el client.

3.4.3 La tramitació i gestió de reclamacions i denúncies

L’objectiu del client és manifestar el seu grau d’insatisfacció i aconseguirà la seva
finalitat donant a conèixer el seu malestar fent el tràmit:

• Amb una reclamació pot obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge,
la reparació d’un dany, el retorn de determinades quantitats, o la rescissió
d’un contracte o l’anul·lació d’un deute.
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L’Agència Catalana de
Consum (ACC)

És un organisme autònom de la
Generalitat de Catalunya, adscrit

al Departament d’Empresa i
Ocupació, que respon a

l’objectiu principal de garantir
els drets de les persones, com a

consumidores de béns i
productes i usuàries de serveis i
assumeix totes les competències
de la Generalitat en aquest àmbit.

www.consum.cat

• Amb una denúncia, el client posa en coneixement de l’Administració uns
fets que poden ser constitutius d’infracció administrativa per tal que els
investigui i, si escau, actuï d’ofici per corregir la conducta infractora i
defensar els interessos generals.

Per fer aquesta tramitació, el client o usuari també pot demanar l’assessorament
d’una associació de consumidors.

Reclamacions

Per fer una reclamació cal demanar els fulls oficials de reclamació o denúncia en
el mateix establiment a fi de deixar-hi constància escrita i, en el cas que no sigui
possible disposar dels fulls oficials, pot emplenar el model de l’Agència Catalana
de Consum i fer-lo arribar a l’establiment o empresa. Si es tracta d’un servei bàsic
cal trucar al servei telefònic gratuït d’atenció al client.

La reclamació es formula per escrit, de manera que en quedi constància —carta
certificada o burofax, per exemple—, i dóna la possibilitat a l’empresa d’oferir
una solució al conflicte abans que intervingui l’Administració.

Si el client no rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes, pot
presentar una reclamació o una denúncia, segons s’escaigui, a:

• L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del municipi, per
correu o personalment.

• L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la comarca del
consumidor; si no hi ha OMIC al municipi, per correu o personalment.

• Les oficines de l’Agència Catalana del Consum si no es té accés a cap OMIC
ni OCIC, de dues maneres:

– Per correu o personalment.

– A través del web de l’ACC (www.consum.cat/consumidors_i_ con-
sumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html) emplenant el formu-
lari. En l’escrit de reclamació o denúncia cal incloure les dades
del client o consumidor —adreça, telèfon de contacte, etc.— i les
dades de l’empresa, exposar els fets, fer la petició i adjuntar tota
la documentació de què es disposa —justificant acreditatiu de la
reclamació presentada davant l’empresa, factura, tiquet, publicitat,
pressupost, etc.

En el cas que un cop tramès el full a l’Administració hi manquin dades rellevants,
com la petició que formula o la mancança de documentació probatòria necessària,
l’Administració sol·licitarà que s’aportin les dades que manquen en un termini de
10 dies, i avisarà perquè en el cas que no s’aportin en el termini establert es podrà
procedir a l’arxiu de les actuacions.

http://www.consum.cat
http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html
http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html
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Denúncies

Les persones consumidores que gaudeixin de béns o serveis en el territori de
Catalunya tenen el dret i el deure de cooperar, de manera individual o amb
les organitzacions de persones consumidores, amb les administracions públiques
encarregades de vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de
protecció de les persones consumidores.

La denúncia és la petició que té per finalitat posar en coneixement de
l’administració uns fets que poden ser constitutius d’infracció administrativa
en matèria de defensa dels consumidors i usuaris per tal que l’investigui
i, si escau, actuï per corregir la conducta infractora o negligent. Aquest
procediment té per objectiu defensar els interessos generals, no individuals,
i corregir i prevenir les conductes il·lícites.

L’Agència Catalana de Consum (ACC) analitza els fets denunciats per tal de deter-
minar si hi ha indicis de conducta infractora o els trasllada a l’organisme competent
per raons de competència material o territorial. Comunica al denunciant que
s’ha rebut la seva denúncia requerint-li, si escau, que completi la documentació
aportada (tiquets de compra, factures, contractes, etc.) en un termini de 10 dies, i
avisa perquè en el cas que no s’aportin en el termini establert es pugui procedir a
l’arxiu de les actuacions. Porta a terme les actuacions inspectores necessàries per
tal d’aclarir els fets denunciats i verificar l’adequació de l’establiment o empresa
denunciada a la normativa.

Si transcorregut aquest termini no s’ha aportat la documentació o les dades
requerides, l’òrgan competent podrà arxivar les actuacions. En el cas d’haver-hi
algun indici d’infracció administrativa, l’òrgan competent iniciarà les diligències
per determinar-ne l’abast i la responsabilitat. Quan el full no vagi dirigit a
l’organisme o l’administració competents en la matèria reclamada o denunciada,
l’original serà tramès per l’òrgan receptor a aquell que sigui el competent en la
matèria, i s’informarà la persona consumidora o usuària d’aquesta circumstància.
L’Administració competent que rebi el full podrà iniciar d’ofici les actuacions
oportunes, tenint en compte la petició de la persona consumidora o aquelles que
consideri adequades per a l’interès general.

3.4.4 Vies extrajudicials de resolució de conflictes: l’arbitratge i la
mediació

Quan presentem una reclamació davant d’una empresa, moltes vegades el que
tractem d’iniciar és un procés de mediació que té com a finalitat arribar a una
solució amistosa per al conflicte en qüestió. Malauradament, això no sempre
és possible. Si la part reclamada no es mostra disposada a assumir la seva
responsabilitat o a arribar a un acord, cal traslladar la nostra queixa a un altre
organisme o instància superior que valori les al·legacions presentades per ambdues
parts i tingui competència per resoldre sobre el tema.
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El laude

La decisió a la qual s’arriba
mitjançant l’arbitratge es coneix

com a laude i és d’obligat
compliment.

Si ja hem fet avinent a l’empresa el motiu de la nostra reclamació i no hem
obtingut un resultat satisfactori, podem recórrer a dues vies extrajudicials de
reclamació, l’arbitratge de consum i la mediació. Quan es tracti d’empreses
adherides al Sistema Arbitral de Consum podem fer una sol·licitud d’arbitratge.
Per a la resta d’empreses, podem sol·licitar la mediació mitjançant el model de
reclamació/denúncia.

En els dos casos l’hem d’acompanyar amb la documentació que acrediti la relació
de consum amb l’empresa reclamada i amb la documentació necessària per provar
els fets exposats.

L’arbitratge

El Sistema Arbitral de Consum és l’instrument que les administracions públi-
ques posen a disposició dels ciutadans per resoldre de manera eficaç els conflictes
i reclamacions que sorgeixen en les relacions de consum, atès que la protecció
dels consumidors i usuaris exigeix que aquests disposin de mecanismes adequats
per resoldre les seves reclamacions. L’arbitratge de consum és un mecanisme
de resolució de conflictes molt útil en determinats àmbits com ara els serveis de
telecomunicacions, els tallers de reparació de vehicles, l’ensenyament a distància,
les tintoreries, etc., en què existeix un gran nombre d’empreses adherides al
sistema arbitral que se sotmeten a aquest procediment. Aquesta adhesió, prèvia al
sistema, pretén oferir una major seguretat al consumidor, i pot esdevenir un criteri
rellevant per decidir-nos a comprar o contractar amb aquella empresa en qüestió.

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) és un organisme de la Genera-
litat de Catalunya que s’encarrega de gestionar els mecanismes de solució de les
reclamacions de les persones consumidores i usuàries. El seu àmbit d’actuació és
tot Catalunya.

Es tracta d’un procediment senzill, ràpid i gratuït, amb el qual s’obté una resolució
que vincula plenament les parts, i que és executiu com una sentència judicial.

Ara bé, l’arbitratge de consum és voluntari, i les empreses poden decidir lliurement
si se sotmeten o no. En el cas que se sotmetin, se celebra una vista presencial
on les dues parts en conflicte exposen els seus fets i presenten les proves que
justifiquen la seva pretensió. En base a aquestes proves, el tribunal arbitral
decideix el resultat de la controvèrsia. Aquest tribunal o col·legi arbitral està
integrat habitualment per tres membres que intervenen de manera imparcial (un
president, un representant d’una organització de consumidors i un representat del
sector empresarial reclamat). Tot i això, darrerament s’ha obert la possibilitat de
fer arbitratges amb àrbitre únic.

L’arbitratge té les següents característiques:

• És voluntari, l’empresa ha d’estar adherida al sistema.

• És gratuït.



Comunicació i atenció al client 79 Atenció al client

• És executiu, les decisions són vinculants per a ambdues parts, com si fos
una sentencia judicial. Si una part no compleix el que dicta el laude, l’altra
pot demanar l’execució davant del jutge de primera instància.

La mediació

Si l’empresa contra la qual es vol presentar la reclamació no està adherida al
Sistema Arbitral de Consum es pot fer una sol·licitud de mediació. Un cop s’ha
presentat la reclamació, es trasllada a l’empresa reclamada i se li dóna un termini
de 15 dies perquè respongui i faci una proposta per solucionar la controvèrsia
exposada. Si no contesta en aquest termini, la reclamació s’haurà d’arxivar i
finalment es notificarà aquest fet al consumidor.

Abans d’iniciar la mediació i per tal que prosperi les parts han de tenir en compte
que:

• el mediador és una figura imparcial i neutral. El seu objectiu és ajudar a
trobar una solució satisfactòria per a ambdues parts. El mediador en cap
cas no s’ha de posicionar a favor d’una de les parts.

• per tal que la mediació prosperi, ambdues parts han de cedir en alguna de
les seves pretensions. Si no hi estan disposades, no hi pot haver negociació
i per tant no es pot dur a terme la mediació.

La mediació s’inicia quan l’empresa manifesta la seva voluntat d’arribar a un acord
i envia una proposta per solucionar el conflicte plantejat.

Tot seguit es fa arribar al consumidor la proposta de l’empresa, ja que en definitiva
és qui ha de manifestar si l’accepta o no. El mediador no imposa solucions, ja
que no disposa d’un poder autoritzat de decisió, sinó que ajuda les parts a assolir
voluntàriament una solució mútuament acceptada.

Els acords als quals arriben les parts es poden formalitzar per escrit. L’escrit
té valor de contracte privat i ha d’estar signat per ambdues parts. En cas
d’incompliment, es pot fer valer davant els tribunals ordinaris. Així mateix,
l’incompliment d’un acord per mediació constitueix una infracció administrativa
en matèria de consum.

En el cas que no sigui possible solucionar el conflicte, sigui perquè les parts no
accepten aquesta via de resolució de conflictes o perquè no ha estat possible trobar
una solució favorable per totes dues parts, es planteja a l’empresa la possibilitat
de sotmetre la controvèrsia a la decisió d’un òrgan arbitral i si ho accepta, es dóna
trasllat de les actuacions per tal que continuï el procediment arbitral. En cas que
l’empresa no accepti la via de l’arbitratge de consum, s’arxiven les actuacions i el
consumidor, per tal de resoldre el conflicte, es pot adreçar als tribunals ordinaris
de justícia.
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Un servei d’atenció al públic
de qualitat és aquell que té

en consideració en tot
moment el receptor del

servei.

3.5 Aplicació de procediments de qualitat en l’atenció al client

El terme qualitat expressa la mesura en què un client veu satisfets els seus desitjos,
expectatives i necessitats en consumir un producte o usar un servei.

La qualitat del servei d’atenció al client és la diferència entre les percepcions reals
del client del servei i les expectatives que s’havia format prèviament. Això vol dir
que si en l’empresa es fan les coses bé però, per algun motiu, no agraden al client,
no s’està oferint un servei de qualitat. La direcció de l’empresa és l’encarregada
de definir la política d’atenció al client.

Hi ha dues concepcions del terme qualitat:

• La qualitat percebuda. Es refereix a com percep el client la qualitat que
l’empresa li ofereix pel que fa a la informació rebuda, el tracte, la facilitat
d’accés, etc.

• La qualitat concebuda. Consisteix a fer les coses bé a la primera,
complir les especificacions o els requeriments. Això vol dir adaptar el
desenvolupament del servei a les normes ISO —International Organization
for Standarization—.

La normativa ISO

Constitueixen la normativa ISO un conjunt de normes sobre qualitat i gestió de qualitat
establertes per l’Organització Internacional de Normalització (ISO). Es poden aplicar en
qualsevol tipus d’organització o activitat orientada a la producció de béns i serveis. ISO
9000 especifica la manera en què una organització opera els seus estàndards de qualitat
quant a materials, temps de lliurament i nivells de servei. La ISO 14000 conté normativa per
a la gestió mediambiental. És el primer paquet de normes que permeten a les empreses
portar a terme esforços mediambientals i mesurar-los d’acord amb uns criteris acceptats
internacionalment.

La gestió de la qualitat en l’empresa té dos objectius fonamentals:

• Guanyar més. Es refereix a vendre més, tenir més quota de mercat que la
dels competidors, també perquè la qualitat té un preu i el client està disposat
a pagar més davant un servei o producte de major qualitat.

• Perdre menys. Cal implantar un sistema de gestió de la qualitat que
eviti tenir pèrdues. Això implica la formació del personal, la investigació
del client per ajustar el producte a les seves necessitats, la prevenció de
problemes i errors davant la correcció i la retenció del client, més rendible
que no pas la captació de nous clients.

L’empresa, per diferenciar-se de la competència, ha de donar més i incorporar un
valor afegit creatiu i original als serveis que presta per aconseguir sorprendre el
client amb idees noves i imaginatives que s’anticipin a la competència. Aquesta
trigarà més temps a copiar-lo si la diferència està en el servei.
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En general, l’adopció d’un programa de qualitat proporciona una sèrie de benefi-
cis:

• Incrementa la fidelització del client.

• Disminueix la vulnerabilitat en les guerres de preus, fet que ajuda a
determinar un nivell de preus que no afecti la quota de mercat.

• Redueix els costos de màrqueting.

• Augmenta la quota de mercat.

Applus és un organisme que
s’encarrega de l’avaluació de la
conformitat de productes i serveis
segons especificacions tècniques
basades en reglaments de
compliment obligat i emanats de les
administracions públiques.

Actualment, les empreses aposten per un servei de la qualitat total que implica
un compromís amb totes les àrees i persones que formen l’engranatge d’una
organització i de l’entorn.

La gestió de la qualitat total és un procés d’activitats que engloba tot allò
que és susceptible d’influir en la satisfacció del client.

La qualitat és un procés dinàmic que no té fi. Les persones que treballen en una
empresa de serveis, la tecnologia, les eines de treball, els mètodes, el saber fer,
etc., són elements que es combinen per donar lloc a productes i serveis.

3.5.1 Avaluació i control del servei

Per tal de poder avaluar i controlar que el servei que es presta és efectivament
de qualitat, cal que prèviament les empreses defineixin els mecanismes que els
permetran ajustar les seves accions per satisfer les necessitats del client. Per tal que
les normes de qualitat que s’estableixin siguin operatives, cal que s’expressin des
del punt de vista del client, que siguin mesurables i que serveixin a l’organització
en tots els seus nivells. Tota aquesta informació quedarà recollida en el manual de
qualitat o manual de procediments.

El manual de procediments és un document que recull el conjunt
d’activitats que desenvolupa una empresa i la manera d’executar-les.

L’empresa també haurà d’elaborar de forma periòdica un pla global de millora,
amb objectius, dates, pressupost i assignació de responsabilitats.

A partir del manual de procediments i del pla de millora es podrà efectuar el
control de la qualitat del servei. Els controls de qualitat del servei tenen la
funció d’assegurar que els productes i serveis compleixin amb les condicions d’ús
adequades i es concreten en:

• Mesurar les característiques del servei.
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• Analitzar les desviacions amb relació als objectius.

• Prendre mesures de correcció.

Per mesurar les característiques del servei i, a partir d’aquí, la satisfacció del client,
s’utilitzen eines d’investigació comercial, com ara les enquestes o qüestionaris
de satisfacció. Mitjançant aquestes enquestes o qüestionaris, els clients fan una
valoració numèrica de diverses variables com ara el producte, el servei que es
dóna o les capacitats del personal, entre d’altres, i l’empresa obté un valor objectiu
i quantificable de la qualitat del servei.

Les enquestes de satisfacció del client pretenen avaluar el grau de satisfacció
d’aquest amb el servei ofert per la marca o el proveïdor tant globalment com per
als diferents aspectes que intervenen en la relació amb el client -preu, producte,
servei comercial, servei de lliurament, etc.

Atès que la satisfacció del client i, com a conseqüència, la qualitat del servei
depenen de la diferència entre les percepcions del client i les expectatives que
s’havia format prèviament, per mesurar la satisfacció dels clients els controls de
qualitat acostumen a mesurar cinc dimensions que relacionen les percepcions amb
les expectatives:

• Fiabilitat o Confiança. Es refereix a la facilitat per prestar un servei
d’acord amb el que el client espera. És l’habilitat que té l’empresa per
subministrar el servei promès de manera fiable, segura i curosa i complir
amb el que es promet en els fullets o la publicitat.

• Capacitat de resposta. És la transmissió del desig d’ajudar el client de
la millor manera possible en el menor temps possible. Es reflecteix, per
exemple, en la capacitat que té una organització per fer front a situacions
inesperades com, per exemple, tramitar la queixa d’un client.

• Seguretat. És el sentiment que tenen els clients quan perceben que es troben
en bones mans. El client ha d’estar segur que l’empleat que l’atén ha entès
les seves pretensions.

• Empatia. És el desig d’entendre les necessitats del client. L’atenció al
client ha de ser personalitzada, de manera que se senti comprès i important.

• Elements tangibles. Són els elements físics que intervenen en el servei.
Fa referència a l’aparença dels empleats, les instal·lacions i els mitjans de
comunicació -formularis, fullets, cartes, etc.

Una enquesta de satisfacció pot ser molt simple o molt complexa. Les enquestes
de satisfacció dels clients admeten diversos graus de complexitat i elaboració,
que van des de qüestionaris autoadministrats senzills fins a eines més complexes
que inclouen la comparació dels resultats amb la competència o la construcció
de models teòrics. Les empreses han d’adaptar les enquestes a les necessitats
concretes dels clients.

L’enquesta SERVQUAL és un dels models més utilitzats per a l’avaluació
d’aquestes cinc dimensions que defineixen la qualitat del servei. Mitjançant
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aquesta enquesta els clients contribueixen a la definició dels diferents aspectes
que componen el servei i ajuden l’empresa a identificar quina importància tenen
en la seva satisfacció. El model d’enquesta de satisfacció SERVQUAL inclou la
valoració dels següents aspectes:

• Material d’aspecte modern.

• Instal·lacions físiques atractives visualment.

• Empleats amb aspecte cuidat.

• Materials associats amb el servei -documentació- atractius visualment.

• El compliment de la promesa de l’empresa.

• Interès per part de l’empresa quan el client té un problema.

• El primer servei que fa l’empresa és correcte.

• L’empresa proporciona els seus serveis en el moment estipulat.

• L’empresa s’esforça a aconseguir uns resultats lliures d’errors.

• Els empleats comuniquen exactament quan es desenvoluparan els serveis.

• Els empleats ofereixen un servei ràpid als clients.

• Els empleats estan sempre disposats a ajudar.

• Els empleats no estan gaire ocupats per respondre a les peticions del client.

• La conducta dels empleats inspira confiança.

• El client se sent segur en les seves transaccions amb l’empresa.

• Els empleats són atents.

• Els empleats tenen els coneixements necessaris per contestar a les preguntes
dels clients.

• L’empresa ofereix als clients una atenció individualitzada.

• L’empresa té uns horaris convenients per als clients.

• L’empresa té empleats que donen als clients una atenció personal.

• L’empresa té presents els interessos del client.

• Els empleats entenen les necessitats específiques dels clients.

En definitiva, el procés de mesura de la qualitat del servei és l’estratègia que
parteix de les expectatives del client, per posteriorment elaborar les dimensions
de qualitat i, més endavant, trobar la qualitat del servei a través d’una comparació
entre el servei esperat i el servei percebut.
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Tothom té dret a
equivocar-se, però tothom

té l’obligació de millorar.

3.5.2 Tractament de les anomalies produïdes en la prestació del
servei

Un error produït en l’atenció al client o la protesta d’un client després d’esperar
20 minuts a recepció abans de ser atès són anomalies o disconformitats.

En termes de qualitat, una anomalia és tot aquell resultat incorrecte, que es
desvia o que no compleix amb els objectius programats.

Si es vol donar qualitat de servei és imprescindible posar en marxa mesures
preventives i correctores.

Pel que fa a les accions correctores, a curt termini, per resoldre la situació creada
per l’error, se segueixen els passos següents:

• Identificar el problema i documentar-lo.

• Investigar les causes que han originat el problema.

• Implantar mesures per eliminar les causes del problema.

• Comprovar que les mesures preses han estat efectives.

Els errors suposen un cost de disconformitat per a l’empresa i, en el pitjor dels
casos, la pèrdua de clients. L’anàlisi sistemàtica de les anomalies permetrà posar
en marxa accions preventives per evitar que l’error o el desajust es torni a donar.

L’acció preventiva inclou, necessàriament, la programació de controls periòdics
per comprovar si les accions correctives donen els resultats desitjats. L’acció
preventiva suposa un cost de gestió, com el temps i altres recursos.

En tots els processos es produeixen errors o resultats no desitjats, i per això cal
comptar amb ells i intentar evitar-los.

3.5.3 Gestió de la qualitat en el servei postvenda

El procés de gestió de la qualitat del servei postvenda es desenvolupa en cinc
etapes:

1. Planificació del servei. Al llarg d’aquesta etapa s’hauran de determinar els
requisits del servei, és a dir, les característiques que han de tenir cadascuna
de les activitats del servei postvenda per tal que generin satisfacció en el
client. També caldrà, en aquesta etapa, dissenyar les eines i els registres
necessaris per gestionar l’aplicació del pla de qualitat. En aquest sentit, és
bàsic el disseny dels procediments de treball i les responsabilitats de cada
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treballador, el control d’errors i el control de mesures correctores neces-
sàries per solucionar-los, el registre de queixes i reclamacions i tipificar
les accions que cal dur a terme per resoldre-les, el control dels recursos
i el registre dels costos, i el pla i registre de les accions de manteniment.
Finalment, caldrà assignar els recursos materials i humans per engegar el
servei postvenda de forma òptima.

2. Desenvolupament del pla establert.

3. Control del pla.

4. Avaluació dels resultats del pla. Un cop posat en marxa el pla, cal controlar
el seu desenvolupament i avaluar-lo a partir dels indicadors de qualitat
establerts per les normes ISO. Els indicadors que s’estableixen habitualment
són:

• Per a les instruccions d’ús: el nombre d’avaries provocades pel mal
ús del producte, el nombre de queixes plantejades pel desconeixement
de l’ús del producte...

• Per a la gestió de queixes i reclamacions: el temps de resposta a la
queixa, el percentatge de queixes satisfetes, el cost de la gestió de
queixes...

• Per a la instal·lació: el temps mitjà d’instal·lació, el nombre de queixes
per defectes d’instal·lació, el cost de la instal·lació...

• Per al manteniment: el percentatge de compliment d’operacions de
manteniment, el nombre de queixes per deficiències en el manteni-
ment, el cost de les operacions de manteniment...

• Per a les reparacions: el temps de resposta a la reparació d’avaries,
el percentatge de productes amb avaries, el percentatge d’avaries
reparades, el nombre de productes retornats per avaries, el cost de la
reparació d’avaries...

5. Propostes de millora. La qualitat es basa en el principi de la millora
contínua, i per això els resultats del control i de l’avaluació del pla de qualitat
han de conduir a la presa de decisions en l’empresa sobre:

• Les característiques del servei que el poden fer més eficient per a
l’empresa i més satisfactori per al client.

• La perfecció dels documents i registres de qualitat, en el sentit que
siguin més útils i senzills.

• La formació permanent dels treballadors per tal que donin un millor
servei.
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