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Introducció

En la unitat “El pla de màrqueting internacional” s’estudia com elaborar un pla de
màrqueting tenint en compte que en un entorn internacional existeixen determinats
aspectes específics a considerar que en un entorn nacional no tindríem, com
és l’adaptació dels aspectes principals del màrqueting operatiu, les conegudes
com a 4 P (producte, preu, distribució i comunicació; en anglès, product, price,
placement and promotion) a les necessitats, els usos i els costums del mercat
estranger.

En l’apartat “Fases del pla de màrqueting i anàlisi de la situació” s’estudia
quines són les fases del pla de màrqueting a escala internacional per passar
després a centrar-se en l’anàlisi de situació. Per elaborar aquesta anàlisi, les eines
més idònies són l’anàlisi DAFO (anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses
i oportunitats d’una empresa), l’anàlisi PESTEL (on s’analitza l’entorn polític,
econòmic, sociològic, tecnològic, ecològic i legal del mercat estranger) i l’anàlisi
de les 5 forces de Porter (on s’analitza el poder de negociació amb els proveïdors
i els clients, l’amenaça de productes substitutius, l’amenaça d’entrada de nous
competidors i la rivalitat competitiva). Aquestes anàlisis ajuden les empreses a
prendre millors decisions en un entorn de risc com és un nou mercat estranger.

En l’apartat “Direcció estratègica del pla de màrqueting” s’estudien els tipus
d’objectius que una empresa pot fixar i de quina manera s’ha de fer perquè aquests
siguin específics, mesurables, realitzables i definits en el temps; és el que es
coneix com a definició d’objectius SMART. Una vegada les empreses han fixat
els objectius, el següent pas és definir una estratègia, i en aquest sentit s’estudien
les estratègies genèriques de Porter, el model de 5 passos de Lafley i Martin,
la matriu de Boston Consulting Group (matriu BCG) i la matriu d’Ansoff. No
podem oblidar, dins de la direcció estratègia del màrqueting, les estratègies tant
de segmentació com de posicionament, imprescindibles per generar consciència
de marca i poder diferenciar els productes dels de la competència. Per finalitzar
l’apartat s’estudia l’optimització del pla de màrqueting internacional, punt clau
en la seva implementació. Atès que els recursos de les empreses són limitats i
les tasques a realitzar nombroses, s’ha de prendre el conjunt i repartir els recursos
entre totes les activitats, prioritzant i arribant a un equilibri que faci que l’empresa
pugui assolir els objectius fixats.

En l’apartat “Pla d’acció i control del pla de màrqueting” s’estudia com elaborar
els plans d’acció de màrqueting i el seu control pressupostari, i també com
elaborar un pla de màrqueting internacional. Pren molta importància l’auditoria
de màrqueting, que és l’anàlisi i la valoració de forma sistemàtica, objectiva i
independent dels objectius, les estratègies, les accions i l’organització comercial
de l’empresa per tal de controlar el grau de compliment del pla de màrqueting. Per
finalitzar aquest apartat s’estudia com redactar un pla de màrqueting i un resum
executiu, tenint en compte que al cap i a la fi s’ha de vendre una idea a uns directius
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que han de portar a terme moltes tasques i que el seu temps disponible és escàs.
Per les mateixes raons, també s’estudia com fer la presentació del pla.

Per assolir correctament els continguts del mòdul és molt important que es
treballin totes les activitats que es proposen en el material web. Cal recordar
que les exposicions orals i l’escriptura, com qualsevol altre aprenentatge de tipus
experimental, només s’aprenen aplicant-les i experimentant-les.



Màrqueting internacional 7 Pla de Màrqueting Internacional

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Elabora un pla de màrqueting internacional, establint els objectius, les
estratègies i les accions per dur-lo a terme.

• Selecciona la informació de base.

• Programa les fases de planificació comercial del pla de màrqueting.

• Analitza l’entorn de l’empresa i el mercat potencial.

• Elabora el pla de màrqueting internacional d’acord amb la imatge de
l’empresa i els paràmetres establers en el màrqueting estratègic d’aquesta.

• Estableix els objectius del pla de màrqueting internacional a partir de la
informació disponible en el sistema d’informació de mercats i l’anàlisi de
l’entorn.

• Defineix les estratègies del pla de màrqueting internacional per desenvolu-
par les objectius fixats.

• Optimitza el pla de màrqueting internacional tenint en compte els límits
pressupostaris.

• Estableix el pla d’acció per acomplir les estratègies establertes.

• Efectua el control de les accions del pla de màrqueting internacional
utilitzant els indicadors predefinits.

• Incorpora els resultats obtinguts per replantejar els objectius, les estratègies
i les accions dels plans de màrqueting internacionals posteriors.

• Proposa alternatives en cas de produir-se canvis en la planificació inicial, i
replanteja els objectius, les estratègies i les accions del pla de màrqueting
internacional.

• Utilitza les eines informàtiques per tractar la informació.

• Redacta el pla de màrqueting internacional utilitzant eines informàtiques i
utilitzant les dues llengües oficials i la llengua anglesa i la segona llengua
estrangera.
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1. Fases del pla de màrqueting i anàlisi de la situació

El pla de màrqueting internacional és un document escrit que ha de facilitar la
reflexió i l’anàlisi de les alternatives i cursos d’acció necessaris per assolir els
objectius. És, per tant, una eina d’anàlisi i comunicació, a més d’un instrument
que guia l’acció de la internacionalització de l’empresa. Ha de promoure l’apor-
tació de les diferents persones, departaments, equips i filials. S’ha de basar en uns
objectius quantificables i una anàlisi de l’entorn internacional i de les capacitats
de l’empresa. Una característica distintiva del pla de màrqueting internacional és
la necessitat de coordinar múltiples mercats de diferents països i adaptar-nos
a ells en la gestió diària de l’empresa. Els productes industrials són més fàcils
d’estandarditzar. D’altra banda, els productes peribles requereixen un major grau
d’adaptació als mercats locals que els béns duradors. Aquells productes que estan
lligats amb la cultura local també seran més difícils estandarditzar.

Es força una adaptació del producte quan el grau de substitució d’un producte
pel dels competidors és alt. La marca és l’element de màrqueting internacional
més fàcil d’estandarditzar. La diferència més significativa entre els sistemes de
distribució domèstics i els internacionals rauen, precisament, en el fet que les
infraestructures, les condicions climàtiques i topogràfiques i el desenvolupament
econòmic de cada un dels països varien; per tant, mitjans i sistemes utilitzats en uns
mercats no poden ser emprats en d’altres, fet que varia la rendibilitat aportada per
cada un d’ells. L’objectiu principal de la comunicació internacional és fer arribar
un missatge als consumidors en el qual se’ls informi de manera persuasiva sobre
la característiques del producte, així com dels beneficis que reporta.

Per tant, el pla ha de facilitar l’obtenció de sinergies i avantatges competitius, per
la combinació dels diferents recursos i mercats.

El pla de màrqueting internacional és un instrument fonamental per
coordinar i combinar els esforços adequadament en els diversos països.

Per això, aquesta activitat ha de ser englobada en la planificació de l’empresa,
dotant-la dels recursos necessaris i sent transmesa a tots els membres de l’organit-
zació. L’objectiu és que siguin conscients que la venda a l’exterior no és només
tasca del departament d’exportació, sinó del conjunt de l’empresa. És a dir, cal la
implicació total de l’empresa.

El màrqueting internacional és l’estratègia que permet aprofitar millor les oportu-
nitats que presenten els mercats exteriors i fer front a la competència internacional.
El desenvolupament d’un pla de màrqueting internacional permet a l’empresa tenir
un major control sobre les incerteses de l’entorn exterior.

Una de les característiques distintives del màrqueting internacional és la necessitat
de seleccionar el país o els països en què introduir la nostra oferta comercial.
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Una adequada selecció dels mercats en els quals vendrem els nostres productes i
l’elecció de la forma d’entrada més apropiada en cada un d’ells són els aspectes
més significatius per a l’èxit de les nostres empreses a l’exterior. Sense una bona
planificació internacional, la consecució dels objectius d’internacionalització
tindrà més dificultats de les que els mercats exteriors tenen de per si.

El pla de màrqueting internacional permet a l’empresa:

• Planificar i organitzar el seu creixement internacional.

• Minimitzar els riscos.

• Reduir els costos.

• Localitzar i disposar les necessitats d’adaptació.

1.1 Fases del pla de màrqueting internacional (AOSTC)

Un pla de màrqueting s’estructura en una sèrie de fases: anàlisis, objectius,
estratègia, tàctica -o implementació- i control, contingudes en el popular acrònim
anglès AOSTC. Vegeu-les detingudament:

1. Anàlisi, on som? Aquesta és la primera etapa. El pla de màrqueting
internacional comença per una anàlisi de l’entorn propi. S’han de conèixer
quines són les debilitats i les fortaleses en tots els àmbits, i tot això des
de la perspectiva dels mercats exteriors. En aquesta primera anàlisi no
s’ha d’oblidar la valoració sobre les capacitats i actituds dels directius i
propietaris de l’empresa pel que fa a l’expansió internacional i el nivell de
compromís que aquesta està disposada a adquirir manifestat en els recursos
disponibles; la direcció ha de coordinar i donar suport al departament
internacional.

• També inclou una anàlisi sectorial. Es tracta de conèixer la situació
a nivell internacional en la qual es troba el sector de l’activitat de
l’empresa o el cicle de vida internacional del producte. S’han de
valorar els dispositius de suport disponibles (com ajudes i subven-
cions). Existeixen certes limitacions, però sempre es pot implantar
un màrqueting mix amb els mitjans existents, i l’anàlisi de l’entorn
propi ha de valorar els objectius generals de l’empresa perquè el pla
de màrqueting internacional s’inclou en el pla estratègic global.

• En la investigació de mercats exteriors, l’anàlisi de l’entorn inter-
nacional comprèn l’estudi de les variables econòmiques, culturals,
polítiques i legals de cada mercat. Aquí s’inclou l’anàlisi macroe-
conòmica de països, les previsions de creixement, el consum... En
aquesta primera fase es tracta d’identificar mercats exteriors adequats
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que seran objectes d’una profunda anàlisi. La investigació de mercats
exteriors inclou també l’anàlisi de la competència internacional, de la
qual s’han d’estudiar les possibles respostes.

2. Objectius, on volem arribar? La segona fase del pla de màrqueting
internacional comprèn la delimitació de la situació a la qual l’empresa
vol arribar. En aquesta fase es trien els mercats exteriors en els quals es
desenvoluparan les activitats internacionals i on vol implantar el programa.

• També es decidiran les línies de producció en cada mercat i se
seleccionaran les formes d’entrada en cadascun. Tot això depèn de
l’anàlisi de la primera fase.

3. Estratègia, com volem arribar? Aquesta és l’etapa en la qual es defineix el
màrqueting mix internacional, el programa de màrqueting a través del qual
es pretenen assolir els objectius delimitats. Es defineixen les polítiques de
producte, de preu, de distribució i de promoció com a eina de gestió per
assolir una determinada posició internacional.

4. Tàctica, com ho implementarem? La quarta fase del pla de màrqueting
internacional coincideix amb la seva posada en pràctica, per la qual cosa cal
definir les tasques i els responsables de dur-les a terme.

5. Control, com controlem el procés? L’ultima fase del pla de màrqueting
internacional consisteix a establir els terminis del control sobre l’aplicació
del pla i l’anàlisi de les possibles desviacions.

1.2 Anàlisi de la situació

A la fase d’anàlisi de la situació cal procedir a valorar:

• La situació interna. Aquesta anàlisi identifica i valora la situació de
l’empresa pel que fa a recursos i capacitats en relació amb els entorns amb
què s’enfronta. Analitza, per exemple, la filosofia de l’empresa i l’estil de
direcció, el objectius, els recursos (tant humans com tècnics i financers), l’or-
ganització de l’empresa, els coneixements, les característiques i habilitats
en màrqueting en comerç exterior, els productes o la informació comptable,
entre d’altres.

• L’entorn nacional. Aquesta anàlisi estudia les entitats relacionades amb
el comerç exterior, les ajudes i subvencions, els requeriments legals per a
l’exportació, la infraestructura i el transport, les assegurances, la situació
del sector en el marc de la UE i els acords entre mercats que afecten el
sector.

• L’entorn del país de destí. Aquesta anàlisi tracta de conèixer les amenaces i
oportunitats de cada mercat a partir del desenvolupament dels mateixos. Per
tant, té com a objectiu obtenir informació sobre les restriccions polítiques,
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SWOT i TOWS

En aquests materials, hem triat
l’acrònim DAFO per referir-nos

a l’anglès SWOT (tot i que en
altres llocs ho podeu trobar com

a FODA); i TOWS ho hem
deixat igual (tot i que en altres

llocs ho podeu trobar traduït com
a AODF).

Avantatge competitiu

Una empresa posseeix un
avantatge competitiu quan té

alguna característica diferencial
respecte dels seus competidors.

Aquesta li confereix la capacitat
per assolir uns rendiments
superiors a ells de manera

sostenible en el temps.

ROI

El retorn sobre la inversió (RSI;
en anglès ROI, return on
investment) és una ràtio

financera que compara el
benefici en relació amb la

inversió realitzada. És a dir,
representa una eina per analitzar

el rendiment que l’empresa té
des del punt de vista financer.

la situació econòmica i social, la cultura, la tecnologia, la competència, els
canals i sistemes de distribució, la infraestructura, les condicions geogràfi-
ques i climàtiques i la situació del sector.

Per tant, són molts els aspectes que les empreses que treballen en un mercat global
han de tenir en compte, i es per això que és altament recomanable utilitzar eines
d’anàlisi que ajudin a organitzar tota la informació per poder prendre decisions
òptimes. Les eines més comunes són:

1. L’anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats); i la seva
variant TOWS

2. L’anàlisi PEST/PESTL

3. L’anàlisi de les 5 forces de Porter

1.2.1 Anàlisis DAFO

L’anàlisi DAFO és una eina per a l’auditoria d’una organització i el seu entorn.
És la primera etapa de la planificació i ajuda els venedors a centrar-se en qüestions
clau. DAFO significa “fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces” (en anglès
es diu SWOT: strengths, weaknesses, opportunities and threats).

Fortaleses i debilitats són factors interns. Oportunitats i amenaces són
factors externs.

Una fortalesa és un factor intern positiu; una debilitat, al contrari, és un factor
intern negatiu. Una oportunitat seria l’equivalent a una fortalesa per representant
un factor extern; en canvi, una amenaça és un factor extern negatiu.

Hem d’aspirar a convertir les nostres debilitats en fortaleses i les nostres
amenaces en oportunitats.

L’anàlisi DAFO donarà als administradors opcions per relacionar les fortaleses
internes amb les oportunitats externes. El resultat ha de ser un augment en el
valor per als clients, que millorarà el nostre avantatge competitiu.

El propòsit principal de l’anàlisi ha de servir per afegir valor als nostres productes
i serveis perquè puguem reclutar nous clients, retenir els clients lleials i ampliar
els productes i serveis als segments de clients objectiu a llarg termini. Si es porta
a terme amb èxit podem augmentar la rendibilitat de la nostra inversió (ROI).
Podeu veure l’itinerari òptim de la matriu DAFO en la figura 1.1.
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Figura 1.1. Matriu DAFO

Les regles que les empreses han de seguir per elaborar una anàlisi DAFO són
simples:

• Ser realista sobre les fortaleses i debilitats de la seva organització.

• Distingir entre el lloc on la seva organització és avui i en el que podria ser
en el futur.

• Sempre ha de ser específic, és a dir, ha d’evitar les zones grises.

• Aplicar l’eina en relació amb la seva competència, és a dir, millor o pitjor
que els seus competidors.

• Mantenir l’anàlisi curta i simple, i evitar la complexitat i l’anàlisi excessiva.

• I, sobretot, hem de tenir en compte que és una anàlisi subjectiva.

A l’hora d’elaborar una anàlisi DAFO, les empreses s’han de fer una sèrie de
preguntes:

1. Per conèixer les debilitats:

• Què es podria millorar.

• Què cal evitar.

• Quins factors li fan perdre vendes.

• Si alguna de les debilitats podria posar en perill el negoci.
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2. Per conèixer les amenaces:

• A quins obstacles s’enfronta.

• Si canvien les normes de qualitat o especificacions per al seu treball,
productes o serveis.

• Si està canviant la tecnologia que utilitza.

• Si té problemes de morositat o de flux d’efectiu per saber les amenaces.

3. Per conèixer les fortaleses:

• Quins avantatges té la seva organització enfront de la competència.

• Què es fa millor que ningú.

• Quins recursos són únics de l’empresa o de menor cost que les altres
empreses.

• Què veu el mercat com els seus punts forts i quins factors li fan obtenir
la venda.

4. Per conèixer les oportunitats:

• Quines oportunitats pot detectar, és a dir, quines tendències són
interessants; entre d’altres:

– Canvis en la tecnologia i els mercats.
– Canvis en la política del Govern relacionats amb el seu camp.
– Canvis en els patrons socials, els perfils de població, els canvis

d’estil de vida...

Durant l’anàlisi DAFO, aquest es presenta en una graella on la llista de factors
s’anoten en les caselles corresponents.

Exemples de casuístiques per a l’anàlisi DAFO

1. Debilitats:

• Els avenços en la tecnologia poden canviar aquest mercat més enllà de la nostra
capacitat d’adaptació.

• Massa incompliments de terminis i una gran quantitat de treball esperant.

• Alt cost de lloguer de l’oficina.

• Flux de caixa molt variable.

• Excés d’existències en inventari i majors costos d’inventari.

• Dades d’investigació de mercat antiquades.

• La nostra empresa té poca presència en el mercat o la mala reputació.

• Tenim un petit equip, amb una base de coneixements en moltes àrees poc profund.

• Som vulnerables al personal de vital importància que es pot posar malalt o deixar
l’empresa.

• El nostre flux de caixa serà poc fiable en les primeres etapes de la internacionalització.

• El projecte és molt complex.

• Oposició al canvi.

• Els recursos humans ja són al límit.

2. Amenaces:
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• Una gran quantitat de competidors en el mercat amb productes similars.

• Una nova campanya publicitària llançada pels competidors.

• Una desacceleració de l’economia i menys despesa del pressupost de les persones.

• Les limitacions mediambientals.

3. Fortaleses:

• Els productes similars en el mercat són cars o de mala qualitat.

• Els nostres competidors poden ser més lents a l’hora d’adoptar les noves tecnologies.

• El projecte millorarà la seguretat.

• El projecte impulsarà la imatge pública de l’empresa.

• Tenen un excel·lent personal per al maneig de vendes amb un fort coneixement dels
productes actuals.

• Sistema de comunicacions intern fort.

• Una bona ubicació geogràfica.

• Podem canviar de direcció ràpidament si trobem que la comercialització no està
funcionant.

• Tenim unes despeses generals reduïdes.

• Major capacitat de resposta a les demandes del client.

• Bon disseny i estratègies de màrqueting reeixides.

4. Oportunitats:

• El Govern local vol animar les empreses locals.

• El nostre sector empresarial s’està expandint, amb moltes oportunitats futures per a
l’èxit.

• Els clients en el mercat són lleials.

• Alta demanda de productes similars.

Variacions i implementacions

Alguns dels problemes que poden sorgir amb el DAFO són com a resultat d’un dels
seus principals avantatges, és a dir, la seva flexibilitat. Atès que l’anàlisi DAFO es
pot utilitzar en una varietat d’escenaris, ha de ser flexible. No obstant això, aquest
fet pot conduir a una sèrie d’anomalies. Els problemes amb l’anàlisi DAFO bàsica
es poden abordar mitjançant una anàlisi DAFO més crítica, més potent.

Per elaborar un DAFO potent hem de posar èmfasi en el detall; prioritzar,
tenir en compte l’experiència personal, ordenar les fortaleses, debilitats,
oportunitats i amenaces i ponderar-les.

El detall, el raonament i la justificació sovint s’ometen de l’anàlisi DAFO. El
que un tendeix a trobar és que l’anàlisi conté una llista de paraules individuals.
Per exemple, en les oportunitats es pot trobar el terme “tecnologia”, una paraula
que no diu gaire al lector. El que realment es vol dir és que, per exemple, la
tecnologia permet als venedors comunicar-se a través de dispositius mòbils amb
el punt de compra. Això proporciona l’oportunitat d’un clar avantatge competitiu
per a la nostra empresa. Ajudarà l’empresa en gran mesura a decidir sobre la
millor manera de prioritzar i ponderar cada element.
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Una vegada que els detalls s’han afegit es poden prioritzar cada un d’ells, és a
dir, es pot començar a seleccionar aquells factors que més influeixen en la seva
estratègia de màrqueting. Essencialment es tracta de classificar de major a menor,
i després donar una ponderació major a aquells amb el rang més alt.

Exemple de ponderació d’oportunitats

Si tenim tres oportunitats: oportunitat C = 60%, oportunitat A = 30% i oportunitat B = 10%,
el pla de màrqueting s’ocuparia de l’oportunitat C en primer lloc i de l’oportunitat B en últim.

És important abordar les oportunitats principalment, ja que el seu negoci ha
d’estar orientat cap al mercat. Llavors cal igualar el potencial d’oportunitats i
buscar un ajust, i abordar qualsevol espai entre les fortaleses actuals i futures
oportunitats. I finalment, intentar reformular les amenaces en oportunitats (com
amb l’escalfament global i el canvi climàtic, que en un principi es poden considerar
amenaces però en funció de l’estratègia de l’empresa poden convertir-se en
oportunitats) i abordar les deficiències de manera que es converteixin en fortaleses.
L’anàlisi de les llacunes seria útil en aquest punt, és a dir, on som ara i on volem
ser, i les estratègies permetrien escurçar la distància entre ells.

És obvi que les experiències, les habilitats, els coneixements, les actituds i les
creences de l’anàlisi tindrà un impacte en el DAFO.

I sovint, els gerents de màrqueting reverteixen oportunitats i fortaleses, debilitats
i amenaces. Això es deu al fet que la línia entre fortaleses i debilitats internes i
oportunitats i amenaces externes és de vegades difícil de detectar; per exemple, en
relació amb l’escalfament global i el canvi climàtic.

Variacions en l’anàlisi

Molts autors suggereixen que una empresa utilitza les seves fortaleses per aprofitar
les oportunitats, però ignoren altres relacions importants, com ara el desafiament de
superar les debilitats per aprofitar les oportunitats. H. Weihrich considera que amenaces,
oportunitats, debilitats i fortaleses (AODF) han de ser analitzades en aquest ordre, com una
seqüència de resolució de problemes apropiada en el procés de formulació de l’estratègia.

En aquest sentit s’enfoca l’anàlisi TOWS (o AODF, en català), que és una variant
de l’eina de treball clàssic, l’anàlisi DAFO (SWOT, en anglès). TOWS i SWOT
són les sigles en anglès amb diferent ordre de les paraules strengths (fortaleses),
weaknesses (debilitats), opportunities (oportunitats) i threats (amenaces). Per què
aquest canvi d’ordre? A nivell pràctic, l’única diferència entre DAFO i TOWS és
aquesta:

• DAFO remarca l’ambient intern.

• TOWS remarca l’entorn extern.

Ús de la matriu TOWS

L’anàlisi de la matriu TOWS (AODF, en català: amenaces, oportunitats, debilitats
i fortaleses) associada amb l’enfocament extern (mentre que DAFO donava
prioritat a l’enfocament intern) ajuda a pensar en les opcions que es podrien seguir
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dins de l’anàlisi. Per això es fan coincidir les oportunitats i amenaces externes amb
les seves fortaleses i debilitats internes, com es mostra en la següent matriu (vegeu
la figura 1.2).

Figura 1.2. Matriu TOWS (o AODF)

El quadre s’omple seguint quatre passos:

Pas 1: imprimir la matriu DAFO buida i fer una anàlisi DAFO, enregistrant les
seves troballes en l’espai proporcionat. Això ajuda a entendre quines són les seves
fortaleses i debilitats, així com identificar les oportunitats i amenaces que s’ha de
mirar.

Pas 2: imprimir la matriu TOWS per a la formulació d’estratègies i copiar les
principals conclusions de la matriu DAFO a la zona prevista.

Pas 3: per a cada combinació de factors ambientals interns i externs, considerar
com utilitzar-los per crear bones opcions estratègiques. Això ajuda a identificar
alternatives estratègiques que responen a les següents preguntes addicionals:

• Fortaleses i oportunitats (FO): com pot utilitzar les fortaleses per aprofitar
les oportunitats?

• Fortaleses i amenaces (FA): com es poden aprofitar els punts forts per evitar
les amenaces reals i potencials?

• Debilitats i oportunitats (DO): com poden utilitzar les oportunitats per
superar les debilitats que està experimentant?

• Debilitats i amenaces (DA): com es poden reduir al mínim les debilitats i
evitar les amenaces?

El quadrant DA (debilitats i amenaces) es refereix a les estratègies defensives.
Aquestes s’utilitzen per protegir-se de la pèrdua, però no hem de confiar-hi per
crear èxit.

Les opcions que identifica són les seves alternatives estratègiques, i aquestes poden
ser llistades al quadrant corresponent del full de càlcul TOWS. Quan es tenen molts
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factors a considerar pot ser útil construir una matriu per a cada quadrant (FO, FA,
DO, i DA), tal com es mostra en la taula 3.1.

Taula 1.1. Matriu del quadrant FO

Matriu FO Estratègia 1 Estratègia 2 Estratègia 3 Estratègia 4 Estratègia 5

Oportunitat 1

Oportunitat 2

Oportunitat 3

Oportunitat 4

Amb aquest procediment s’ajuda a analitzar en profunditat les opcions més
rendibles.

Pas 4: avaluar les opcions que ha generat i identificar les que li donen el major
benefici i quina és la millor forma d’aconseguir la missió i visió de l’organització.

La matriu TOWS és una eina relativament simple per a la generació d’opcions
estratègiques. Mitjançant el seu ús es pot veure de forma intel·ligent com es pot
treure el millor profit de les oportunitats obertes, al mateix temps que es minimitza
l’impacte de les debilitats i es protegeix contra les amenaces.

Les opcions estratègiques de la matriu TOWS:

1. Estratègia FO (SO en anglès). També es coneix com a estratègia Maxi-
Maxi, i és quan una empresa utilitza la major part de les seves fortaleses
internes per tal d’aprofitar les oportunitats externes adequades. Per exemple,
quan una empresa amb una situació financera bastant forta i que posseeix
baixa participació en el mercat és capaç d’introduir-hi molts productes
innovadors fent inversions en el departament de l’empresa d’investigació
i desenvolupament. Mercedes Benz s’aprofita de la demanda externa dels
seus vehicles de luxe i fa un ús adequat de les habilitats tècniques i de la
qualitat dels seus productes.

2. Estratègia DO (WO en anglès). També es coneix com a estratègia Mini-
Maxi, que es pot utilitzar per superar les debilitats d’una empresa mitjançant
l’aprofitament de les oportunitats; per exemple, una empresa que no té treba-
lladors qualificats pot aprofitar l’oportunitat mitjançant l’actualització de les
noves tecnologies per tal d’augmentar la producció. Les debilitats internes
de qualsevol empresa també es poden millorar mitjançant la contractació
i la formació dels empleats en tècniques addicionals. Una empresa que
s’enfronta a un descens en el sector financer pot aprofitar l’oportunitat de
fusionar-se amb una empresa multinacional.

3. Estratègia FA (ST en anglès). També s’anomena Maxi-Mini, i té lloc
quan una empresa, a través dels seus punts forts, pot evitar qualsevol tipus
d’amenaces externes. Qualsevol organització pot abstenir-se d’amenaces
externes. Una organització que posseeix una bona qualitat dels productes
però s’enfronta a les amenaces contra els competidors que ofereix productes
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a baix preu pot adoptar l’estratègia ST per a la producció en massa; per tant,
es reduirà el cost unitari de producció.

4. Estratègia DA (WT en anglès). O estratègia Mini-Mini, l’adopten les
empreses que necessiten reduir el nivell de les debilitats i evitar qualsevol
amenaça externa al mateix temps. Es pot considerar com una tècnica
defensiva en una situació on l’empresa té una situació financera crítica i
la demanda del seu producte es veu reduïda; l’única oportunitat possible
per sostenir-se en el mercat és l’adopció d’una estratègia de reducció de
personal o la decisió de fusió amb una altra companyia. No obstant això,
l’estratègia WT és difícil d’aplicar en una situació amb una empresa on
el canal de distribució tendeix a ser feble; si aquest millora serà capaç
d’eliminar moltes de les amenaces externes fàcilment.

Aquests factors de la matriu TOWS pertoquen a l’anàlisi d’un punt temporal en
particular. Però les condicions externes i internes són dinàmiques: alguns factors
canvien amb el pas del temps, mentre que d’altres pateixen modificacions míni-
mes. A causa d’aquest dinamisme, els dissenyadors d’estratègies han d’elaborar
diverses matrius TOWS corresponents a diferents punts temporals, tal com es
mostra en la figura 1.3. Així, podria començar-se per una anàlisi TOWS del passat,
prosseguir amb una anàlisi del present i, potser el més important, centrar finalment
l’atenció en diferents períodes (T1, T2, T3...) del futur.

Figura 1.3. Anàlisi temporal de la matriu TOWS (o AODF)

1.2.2 Anàlisis PESTEL

Quan una empresa s’enfronta a una internacionalització de la seva oferta ha
d’avaluar l’entorn empresarial extern. Hi ha una sèrie de sigles que representen
estratègies per a aquesta avaluació, com ara:

• PEST (política/econòmica/sociocultural/tecnològica).

• PESTEL (política/econòmica/sociocultural/tecnològica/ecològica/legal).
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Podeu trobar més
desenvolupat l’anàlisi

PESTEL a l’apartat
“Selecció de mercats” de

la unitat “Dispositius de
suport a l’exportació i
selecció de mercats”

d’aquest mateix mòdul.

• SLEPT (sociocultural/legal/econòmica/política/tecnològica).

• STEP (sociocultural/tecnològica/econòmica/política).

• STEEPLE (sociocultural/tecnològica/econòmica/ecològica/política/le-
gal/ètica).

Totes tenen el mateix objectiu i es poden utilitzar per a la planificació futura i
la gestió estratègica. Quin d’ells que es triï depèn de la naturalesa del negoci o
projecte.

Una anàlisi DAFO tradicional prendria el context de PEST o STEEPLE per
analitzar com certs factors poden impactar en el desenvolupament de l’estratègia
de l’empresa.

L’entorn polític gira entorn de l’actual Govern d’un país en particular en el qual
fabriquem o venem, així de com funcionen les lleis en el seu mercat nacional i a
l’estranger. Si el seu Govern és més progressista llavors potser hi ha una política de
gravar més i invertir en el sector públic. Si el Govern és més conservador, llavors el
lliure mercat pren el control, la tributació és menor i hi ha sovint un sector públic
més petit. En aquestes anàlisis es defineixen les regles formals i informals que
una empresa ha de complir. A continuació es presenten alguns factors que ha de
considerar: la política tributària, les lleis d’ocupació, les regulacions ambientals,
les restriccions comercials i els aranzels i l’estabilitat política.

L’entorn econòmic és una influència directa en tots els negocis. Òbviament,
en el màrqueting hi ha un enorme element de l’economia, i no ha de ser aliè
als seus principis. Els factors econòmics afecten el poder adquisitiu dels clients
potencials i al cost del capital de la companyia. Alguns dels factors relacionats
són el desenvolupament econòmic, les taxes d’interès, el tipus de canvi i la taxa
d’inflació.

L’entorn sociocultural encarna tot el que és social i cultural dins d’una nació
o societat. Alguns exemples notables inclourien la influència de l’aprenentatge,
la memòria, les emocions i la percepció, la motivació, l’estil de vida, l’actitud i
la cultura. Els factors socials inclouen els aspectes culturals i demogràfiques del
macroentorn extern. Hi ha factors que impacten en les necessitats del consumidor i
en la mida dels mercats, com ara la consciència de la salut, la taxa de creixement de
la població, la distribució per edat, l’actitud professional i l’èmfasi en la seguretat.
En un sentit més general s’han de considerar influències com ara l’augment de
l’expectativa de vida dels consumidors occidentals i la demografia, que és l’estudi
de poblacions.

Els factors tecnològics són un factor d’influència multifacètica. El tipus de
tecnologia amb la qual tenim contacte gairebé tots els dies, amb els telèfons
intel·ligents, Android i iPhone, és ara comuna i s’utilitza per poder accedir a la
tecnologia de la informació i la comunicació a l’instant sense importar on som.
Durant els estudis o a la feina tenim accés a la informació en els ordinadors més
ràpids i través d’Internet, amb connexions de banda ampla més ràpides que arriben
a molts llocs del món.
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Exemples d’usos de la tecnologia

La tecnologia també envolta els processos de negoci. A tots els departaments utilitzen
la tecnologia de la informació o tecnologia d’una forma o una altra. Les operacions de
fabricació faran servir la tecnologia per produir béns i serveis. La logística i les funcions
d’emmagatzematge utilitzen carretons elevadors i camions, així com la tecnologia i el
programari de seguiment de comandes. El departament de servei al client emprarà
la tecnologia de la comunicació per tractar amb els clients, però també tindrà accés
als sistemes interns, com la tecnologia per simplificar el control de crèdit i el control
d’existències, per exemple. Hi ha diversos exemples de com la tecnologia pot crear, eliminar
o reduir les barreres a l’entrada, reduir els nivells mínims de producció eficients i influir en
les decisions d’externalització. Alguns dels factors tecnològics més rellevants són l’activitat
de R + D, l’automatització, els incentius tecnològics i la taxa de canvi tecnològic.

L’ecologisme connecta amb el màrqueting on aquest pot afectar el medi ambient
quan serveix als consumidors productes i serveis. Hi ha un moviment ambiental
que posa pressió sobre les empreses, els governs i la gent perquè respectin el
medi ambient. Hi ha una sèrie d’exemples de com les empreses poden ser més
verds internament i externament per fer front a la fabricació d’avui i per al disseny
d’un futur molt més sostenible. Un fabricant pot reduir la quantitat de residus
produïts com a resultat del procés de fabricació, i un restaurant podria reduir la
quantitat d’envasos o residus d’aliments. Un enfocament ambiental s’estableix
en les tàctiques d’avui dia, però amb el temps s’incrusta en la visió estratègica
de l’empresa. Els factors ambientals avaluen quin tipus d’impacte està tenint la
companyia sobre el medi ambient, que pot ser negatiu o positiu. Alguns factors a
considerar són l’ús de l’aigua, el vent, el sòl, el menjar, l’energia solar, la pol·lució
i les regulacions ambientals.

L’entorn legal s’haurà de tenir en compte tant en l’àmbit nacional com estranger.
Per exemple, els automòbils venuts a Europa continental i als Estats Units
tendeixen a tenir el volant a l’esquerra, mentre que els cotxes que es comercialitzen
al Japó i al Regne Unit tenen el volant a la dreta. Aquest és un requisit local.
Diferents països tenen diferents lleis en relació amb els límits màxims de velocitat
o les qualificacions de seguretat en els vehicles, així com molts altres estatuts
i codis. Aquests són factors que s’ocupen de les complicacions legals. Cal
comprovar constantment els nous requisits legals per garantir-ne el compliment.
Els factors que s’han de considerar són les restriccions legals i reglamentàries i la
salut i la seguretat dels treballadors.

Els factors ètics són aquells que incideixen sobre els valors d’àmbit social que
regeixen el comportament empresarial. L’ètica dels negocis és la reflexió que fan
els gestors de les empreses sobre quines són les pràctiques a portar a terme, de
manera que s’intenti respectar les normes socials i els valors dels individus de
la societat a la qual també pertany l’organització i amb la què està estretament
relacionada.

1.2.3 Les 5 forces de Porter

El model de les 5 forces de Porter és una eina simple però potent per comprendre
on resideix el poder en una situació de competència. Ajuda a entendre tant
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la força de l’actual posició competitiva com la força d’una posició a la qual està
considerant traslladar-se.

Amb una clara comprensió d’on resideix el poder, es pot prendre avantatge d’una
situació de força, millorar una situació de debilitat i evitar l’adopció de mesures
equivocades. Això fa que l’anàlisi de les 5 forces de Porter sigui una part important
de la seva caixa d’eines de planificació.

Convencionalment, l’eina s’utilitza per identificar si els nous productes, serveis o
negocis tenen el potencial de ser rendibles. No obstant això, pot ser molt aclaridora
quan s’utilitza per comprendre l’equilibri de poder en altres situacions (vegeu la
figura 1.4).

Figura 1.4. Les 5 forces de Porter
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La rivalitat

En el model econòmic tradicional, la competència entre les empreses rivals
comporta beneficis a zero, atès que tendeixen a rebaixar els seus preus fins a
arribar a cobrir només el cost del producte. Però la competència no és perfecta i
les empreses no arriben a fixar el preu al nivell del cost. Per contra, s’esforcen per
tenir un avantatge competitiu enfront dels seus rivals que els doni majors beneficis.
La intensitat de la rivalitat entre les empreses varia en totes les indústries, i els
analistes estratègics estan interessats en aquestes diferències.

Els economistes mesuren la rivalitat pels indicadors de concentració de la indús-
tria. La relació de concentració (CR) és una d’aquestes mesures. El CR indica
el percentatge de quota de mercat de les empreses d’un sector. Un alt coeficient
de concentració indica que una alta concentració de la quota de mercat està en
mans de les grans empreses, i la indústria es concentra. Amb només unes poques
empreses que sostenen una gran quota de mercat el panorama és menys competitiu
(més proper a un monopoli). Una proporció baixa de concentració indica que la
indústria es caracteritza per tenir moltes empreses, cap de les quals té una quota
de mercat significativa. Aquests mercats fragmentats es diu que són competitius.
La relació de concentració no és l’única mesura possible; la tendència és definir
les indústries en termes que transmeten més informació que la distribució de la
quota de mercat.

S’ha de tenir en compte que la col·lusió empresarial explícita en general és il·legal i
no és una opció. No obstant això, una empresa pot buscar un avantatge competitiu
i desplaçar la quota de mercat, però hem de tenir en compte que quan un rival
actua provoca una contraresposta d’altres empreses i la rivalitat s’intensifica.

En la recerca d’un avantatge sobre els seus rivals, una empresa pot triar entre
diversos moviments competitius, com ara:

• Canvi de preus. Apujant o abaixant els preus per obtenir un avantatge
temporal.

• La millora de la diferenciació del producte. La millora de les caracterís-
tiques i l’aplicació de les innovacions en el procés de fabricació i en el
producte en si.

• L’ús creatiu dels canals de distribució amb l’ajuda de la integració vertical
o l’ús d’un canal de distribució que és nou per a la indústria. Per exemple,
amb les botigues de joieria d’alta gamma reticents a portar els seus rellotges,
Timex es va moure en farmàcies i altres punts de venda no tradicionals.

• L’explotació de les relacions amb els proveïdors. Exigint als proveïdors
determinats estàndards de qualitat a un determinat preu.

La intensitat de la rivalitat es veu influenciada per les següents característiques
de la indústria:

• Un major nombre d’empreses augmenta la rivalitat pel fet que més empreses
han de competir pels mateixos clients i recursos. La rivalitat s’intensifica si
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les empreses tenen quotes de mercat similars, fet que porta a una lluita pel
lideratge en el mercat.

• El creixement del mercat lent porta les empreses a lluitar per la quota de
mercat. En un mercat cada vegada més gran, les empreses són capaces de
millorar els ingressos simplement a causa de l’expansió del mercat.

• Els elevats costos fixos donen lloc a economies d’escala, efecte que aug-
menta la rivalitat. Quan els costos totals són sobretot els costos fixos,
l’empresa ha de produir prop de la seva màxima capacitat per assolir costos
unitaris més baixos. Atès que ha de vendre aquesta gran quantitat de
producte, augmenta la lluita per la quota de mercat i per tant la rivalitat
també s’incrementa.

• Els alts costos d’emmagatzematge o productes altament peribles impulsen
el productor a vendre les mercaderies tan aviat com sigui possible. Si
altres productors estan intentant el mateix, la competència per als clients
s’intensifica.

• Els baixos costos de commutació fan augmentar la rivalitat. Quan un client
pot canviar lliurement d’un producte a un altre hi ha una major lluita per
captar clients.

• Els baixos nivells de diferenciació del producte s’associen amb majors
nivells de rivalitat. La identificació de la marca, d’altra banda, tendeix a
restringir la rivalitat.

• Les barreres de sortida elevades provoquen un alt cost d’abandonar el
producte, i per tant les empreses han de competir. Així mateix, fan que
una empresa romangui en una indústria, fins i tot quan no és rendible.
Una barrera de sortida comú és l’especificitat dels actius. Quan la planta
i els equips necessaris per a la fabricació d’un producte són altament
especialitzats, aquests actius no poden ser fàcilment venuts a compradors
en una altra indústria.

L’amenaça dels productes substituts

En el model de Porter, els productes substituts es refereixen als productes d’altres
sectors. Hi ha una amenaça de substituts quan la demanda d’un producte es veu
afectat pel canvi en el preu d’un producte substitut. L’elasticitat del preu d’un
producte es veu afectat pels productes substituts; a mesura que més substituts
estan disponibles, la demanda es torna més elàstica, ja que els clients tenen més
alternatives. Un producte substitut proper limita la capacitat de les empreses d’una
indústria per augmentar els preus. Per exemple, el preu de les llaunes de begudes
d’alumini està limitat pel preu de les ampolles de vidre, les llaunes d’acer i els
envasos de plàstic; aquests contenidors són substituts, però no són rivals en la
indústria de llaunes d’alumini.
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Poder dels compradors

El poder dels compradors és l’impacte que tenen els clients en una indústria. En
general, quan el poder de compra és fort, la relació amb la indústria de la producció
és a prop del que en economia es coneix com a monopsoni o monopoli de
demanda, és a dir, un mercat en el qual hi ha molts proveïdors i un sol comprador.
Sota tals condicions del mercat, el comprador fixa el preu. En realitat hi ha pocs
monopsonis purs, però sovint hi ha una certa asimetria entre una indústria de
producció i els compradors.

Els compradors tenen més poder si:

• Els compradors es concentren. Hi ha alguns compradors amb quota de
mercat significativa. Per exemple, quan el Departament de Defensa dels
Estats Units compra als contractistes.

• Els compradors adquireixen una proporció significativa de la producció. Els
grans hipermercats com Carrefour o Alcampo tenen un gran poder sobre els
fabricants dels productes que venen.

• Els compradors posseeixen una amenaça creïble d’integració cap enrere i
poden amenaçar de comprar una companyia de la indústria. Un exemple
pot ser la compra d’una fàbrica de pneumàtics per part d’un distribuïdor.

En canvi, els compradors són febles si:

• Els productors amenacen amb una integració cap endavant. El productor pot
fer-se càrrec de la pròpia distribució o de la venda al detall. Les productores
de cinema s’han integrat cap endavant i han adquirit teatres.

• Els costos de canviar de proveïdor són molt elevats per al client. Amb
productes no estandarditzats, el comprador no pot canviar fàcilment a un
altre producte. Aquesta va ser l’estratègia seguida per IBM en la dècada
dels seixanta per al seu sistema 360.

• Els compradors estan fragmentats, són molts i diferents. Cap comprador té
cap influència en particular sobre el producte o el preu. Això passa amb la
majoria dels productes de consum.

• Els productors subministren materials o parts que són crítics en el procés
de producció d’altres productors. Un exemple pot ser la relació d’Intel amb
els fabricants de PC.

Poder dels proveïdors

Una indústria de la producció de matèries primeres requereix mà d’obra, compo-
nents i altres subministraments. Aquest requisit condueix a relacions comprador-
proveïdor entre el sector i les empreses que proporcionen les matèries primeres
utilitzades per crear productes. Els proveïdors amb gran poder poden exercir una
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influència en la indústria de la producció, com ara la venda de matèries primeres
a un preu alt per capturar alguns dels beneficis de la indústria.

Els proveïdors tenen un alt poder si:

• Existeix una amenaça creïble d’integració cap endavant dels proveïdors.
Baxter International, fabricant de subministraments hospitalaris, va adquirir
American Hospital Supply, un distribuïdor dels seus productes.

• Els proveïdors estan concentrats. La relació de la indústria de medicaments
amb els hospitals.

• Hi ha un cost significatiu per canviar de proveïdor. La relació de Microsoft
amb els fabricants de PC.

• Els clients tenen un alt poder. Boicot a les botigues de queviures que no
venen productes de proximitat.

Els proveïdors tenen un baix poder si:

• Hi ha molts proveïdors competitius i el producte està estandarditzat. La
relació de la indústria dels pneumàtics amb els fabricants d’automòbils.

• En la compra de productes bàsics. Les botigues de queviures que venen
productes de marca blanca.

• Existeix una amenaça creïble d’integració cap enrere dels compradors. Les
empreses de paper en relació amb els productors de fusta.

• Els compradors estan concentrats. La relació de la indústria de la confecció
amb els grans magatzems.

• Els clients són febles. La relació de les agències de viatges amb les
companyies aèries.

Amenaça de nous competidors i les barreres d’entrada

No són només els rivals ja establerts els que representen una amenaça per a les
empreses d’una indústria; la possibilitat que noves empreses entrin en la indústria
també afecta la competència. En teoria, qualsevol empresa ha de ser capaç d’entrar
i sortir del mercat si hi ha lliure entrada i sortida. En realitat, però, les indústries
posseeixen característiques que protegeixen els alts nivells de rendibilitat de les
companyies en el mercat i inhibeixen rivals addicionals d’entrar-hi. Aquestes
característiques són les barreres d’entrada.

Per exemple, amb l’augment dels beneficis d’un sector esperaríem que més firmes
entrin al mercat per prendre avantatge dels alts nivells de guany. Quan hi ha
disminució de guanys es pot esperar que algunes empreses surtin del mercat,
restaurant així un equilibri. La caiguda de preus, o l’expectativa que els preus
futurs cauran, dissuadeix els rivals d’entrar en un mercat. Les empreses també
poden ser reticents a entrar en els mercats que són extremament incerts, sobretot si
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entrar-hi implica elevats costos de posada en marxa. Aquests són els allotjaments
normals a les condicions del mercat.

Les barreres d’entrada són característiques úniques de la indústria, que la defi-
neixen. Les barreres redueixen la taxa d’entrada de noves empreses, mantenint
així un nivell de beneficis per a aquells que ja són a la indústria. Des d’una pers-
pectiva estratègica, les barreres es poden crear o explotar per millorar l’avantatge
competitiu d’una empresa. Les barreres a l’entrada deriven de diverses fonts:

• Els governs creen barreres. Tot i que la funció principal del Govern en
un mercat és preservar la competència a través d’accions antimonopolistes,
també restringeix la competència mitjançant la concessió de monopolis i
per mitjà de la regulació. Indústries com els serveis públics són considerats
monopolis naturals, ja que ha estat més eficient tenir una companyia elèc-
trica proporcionant energia a una localitat que permetre moltes companyies
elèctriques competir en un mercat local.

• Les patents i el registre de la propietat intel·lectual serveixen per restrin-
gir l’entrada a una indústria. Les idees i els coneixements que proporcionen
avantatges competitius són tractats com a propietat privada quan existeix
una de patentada, creant una barrera d’entrada.

Exemple de barrera: la patent Polaroid

Edwin Land va introduir la càmera Polaroid el 1947 i tenia el monopoli en el sector de la
fotografia instantània. El 1975, Kodak va intentar entrar al mercat de la càmera instantània
venent una càmera comparable. Polaroid va demandar Kodak per violació de patents i va
guanyar, mantenint Kodak fora de la indústria de la càmera instantània.

• L’especificitat dels actius inhibeix l’entrada en una indústria. L’especifici-
tat dels actius és el grau en què els actius de l’empresa es poden utilitzar per
produir un producte diferent. Quan una indústria requereix d’una tecnologia
o plantes i equips altament especialitzats, els participants potencials són
reticents a comprometre’s amb l’adquisició d’actius especialitzats que no
es poden vendre o transformar en altres usos.

• Les economies d’escala. El nivell més rendible de la producció es
denomina escala mínima eficient (EME). Aquest és el punt en el qual els
costos unitaris de producció són mínims. Si es coneix aquest punt per a
les empreses d’un sector, a continuació es pot determinar la quantitat de la
quota de mercat necessària per a l’entrada a baix cost o la paritat de costos
amb els seus rivals. Per exemple, en comunicacions de llarga distància és
necessària una EME més o menys del 10% del mercat. Si les vendes per a
un operador de llarga distància no arriben a un 10% del mercat, l’empresa
no és competitiva. L’existència d’aquest tipus d’economia d’escala crea
una barrera d’entrada. Com més gran sigui la diferència entre l’EME de la
indústria i els costos unitaris d’entrada, més gran és la barrera a l’entrada.
Així, indústries amb alts EME dissuadeixen l’entrada de petites empreses.
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Les barreres a la sortida funcionen de manera similar a les barreres d’entrada.
Les barreres de sortida limiten la capacitat d’una empresa per sortir al mercat i
poden exacerbar la rivalitat.

Es fàcil d’entrar si la tecnologia és comuna, es té accés als canals de distribució i
l’EME és baixa. Per contra, és difícil entrar si hi ha patents o propietat intel·lectual
registrades, si els canals de distribució estan restringits o si l’EME és alta.

És fàcil la sortida d’una industria si hi ha actius vendibles, els costos de sortida
són baixos o el negoci és independent d’altres de la companyia. La sortida és
difícil si hi ha actius especialitzats, els costos de sortida són alts o els negocis o
les empreses estan interrelacionats.
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2. Direcció estratègica del pla de màrqueting

Les companyies d’avui dia s’enfronten més que mai al repte d’assimilar forts i
continus canvis, no només de l’entorn, sinó també socials, mitjans tecnològics,
noves regularitzacions i legislacions, recursos de capital... Cal, doncs, prendre
decisions dins de l’àmbit empresarial per poder adaptar-se a aquest canviant i
complex món. Aquest procés rep la denominació de direcció estratègica, que
es pot definir com l’art i la ciència de posar en pràctica i desenvolupar tots els
potencials d’una empresa que li assegurin una supervivència a llarg termini i poder
ser beneficiosa.

El procés de direcció estratègica requereix una planificació, un procés
continu de presa de decisions, decidint per avançat què fer, com fer-ho, quan
fer-ho i qui ho ha de fer.

L’art de l’estratègia

Encara que la paraula estratègia, a nivell de gestió empresarial, va tenir un important
protagonisme a partir del 1980, els seus orígens es fixen en el terme grec stratego, que
significa ‘general’, en el sentit de comandament militar. També van ser grans estrategs
militars els xinesos, principalment encapçalats pel gran Sun Tzu, l’obra del qual, L’art de
la guerra, marca els importants pilars sobre els quals s’assenta gran part de l’estratègia
empresarial actual.

2.1 Objectius del pla de màrqueting

El màrqueting és un element fonamental per a l’èxit de qualsevol negoci. Amb un
gran nombre de formes d’apropar-se a la seva comercialització, és fàcil deixar-se
endur, però massa objectius podrien diluir la seva campanya. Per tant, és necessari
centrar-se en pocs objectius.

Depenent de la seva naturalesa, tenim dos tipus d’objectius de màrqueting:
els objectius quantitatius i els objectius qualitatius.

Quan es parla d’objectius quantitatius fem referència als que proposen èxits
mesurables per a l’organització, expressats en xifres concretes. Normalment,
aquests objectius es refereixen a:

• Augmentar les vendes. Si un dels objectius principals de la seva empresa
és augmentar les vendes s’ha de ser específic, és a dir, donar un percentatge
o un número absolut i referenciar-ho a un període concret del temps. Un
exemple descriptiu d’aquest objectiu seria augmentar les vendes en un 20
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per cent durant el proper any fiscal. Aquest objectiu de màrqueting és fàcil
de mesurar. Es pot comprovar si els objectius de vendes s’han complert
simplement mitjançant la revisió dels llibres immediatament després de la
data límit.

• Ampliar la quota de mercat. L’ampliació de la quota de mercat és clau
per al creixement del negoci. S’ha d’incloure una meta per la quantitat de
la quota de mercat que es desitja assolir i quan es vol aconseguir aquest
objectiu. Aquest objectiu és fàcil de quantificar.

• Desenvolupar un pla de mitjans de comunicació social. Un dels objectius
és crear una forta presència en els mitjans socials mitjançant la construcció
i el manteniment d’una presència a LinkedIn, la creació d’una pàgina
de Facebook o l’establiment d’un compte de Twitter. A continuació es
pot decidir el nombre de connexions, els aficionats o seguidors que ens
agradaria tenir en una data específica, de manera que el mesurament
d’aquest objectiu és un fermall de pressió.

• Introduir un nou producte. L’objectiu de la introducció d’un nou producte
és bastant fàcil de quantificar, tot i ser un dels més ambiciosos objectius de
l’empresa. El departament de màrqueting ha d’arribar a una sèrie de punts
de referència per tal de portar un nou producte al mercat en un període de
temps predeterminat.

• Augmentar la retenció del client i la satisfacció. L’augment de la retenció
de clients i la satisfacció és relativament fàcil de mesurar. Els esforços per
arribar als clients existents per assegurar que estan contents amb els seus
serveis és una funció de màrqueting que pot implicar l’ús d’una sèrie de
tàctiques, com l’enviament d’enquestes de satisfacció de clients. Després
de revisar les enquestes retornades es pot mesurar fàcilment la satisfacció
del client, i l’èxit de qualsevol de les estratègies emprades per reforçar la
retenció és fàcilment identificable només consultant la base de dades o les
xifres de vendes.

Els objectius qualitatius fixen metes més genèriques i molt menys tangibles,
però igual d’importants que els quantitatius. Difereixen dels objectius quantitatius
abordant avantatges promocionals que no es poden descriure utilitzant números.
Són aquells objectius que fixa l’empresa per aconseguir un millor posicionament i
imatge en el mercat. Generalment, els resultats econòmics es veuen a mitjà i llarg
termini. Es poden destacar els següents:

• Imatge. Els clients conscients de l’empresa o els seus productes i serveis
tenen una opinió sobre el preu, la qualitat, la preferència i el valor. Aquests
factors constitueixen la imatge de l’oferta de l’empresa. Una imatge positiva
ajuda les empreses a causar bona exposició, augmentant els beneficis i
incrementant la probabilitat d’inversió dels accionistes. Els objectius de
màrqueting qualitatius relacionats amb la imatge inclouen augmentar el
valor percebut d’un producte, l’establiment d’un producte com l’estàndard
de qualitat en el seu sector i persuadir els consumidors perquè triïn un
producte com l’opció preferida. Per exemple, abaixar lleugerament el
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preu d’un producte d’alta qualitat augmenta el valor d’imatge entre els
consumidors.

• Posicionament. El posicionament és l’opinió del client del lloc que un
producte o servei ocupa en comparació d’ofertes similars dels competidors.
Les empreses que no creen activament el seu posicionament s’arrisquen que
els competidors influeixin en les opinions dels clients. Un dels objectius
dels departaments de màrqueting petits és establir la qualitat o el preu d’un
producte com equivalent als productes dels competidors més grans. També
podrien tractar de marcar el producte com el líder en un nínxol de mercat
o a l’avantguarda en un nou mercat; especialitzar-se podria ser preferible a
competir si la seva petita empresa té pocs recursos.

• Consciència. La imatge positiva i ser pioner només és valuós si els clients
són conscients del producte. El màrqueting qualitatiu també té com a
objectiu avaluar si els clients són conscients de les activitats empresarials
en el mercat. Per exemple, un estudi de màrqueting qualitatiu podria
ser demanar als consumidors que classifiquin les cinc empreses en una
indústria; si un negoci no es registra en el rànquing pot ser que necessiti
una publicitat més efectiva.

Sol ser aconsellable anar a per un sol objectiu; en cas contrari, si se’n fixa
més d’un, aquests han de ser coherents entre si i mai contradictoris. Els
objectius sempre estan condicionats per l’avantatge competitiu diferencial
de la nostra oferta enfront de la competència.

2.1.1 Objectius SMART

En la identificació d’objectius de màrqueting per donar suport a les metes a llarg
termini és una pràctica comuna aplicar el mnemònic anglès SMART (specific,
mesurable, achievable, realistic and time-bound). Aquesta regla s’utilitza per
avaluar la idoneïtat dels objectius fixats per portar a terme diferents estratègies
o la millora de tota la gamma de processos de negoci.

Amb objectius SMART documentats en els plans que vinculen els objectius de
les estratègies i els indicadors clau de rendiment, tothom està segur exactament
de quin és l’objectiu, i el progrés pot ser ràpid i regularment revisat; per exemple,
a través d’un tauler d’instruments de comerç electrònic, i si cal es poden prendre
mesures correctores.

En establir els objectius futurs d’un pla de màrqueting és útil examinar a fons
cada un i preguntar-se si és essencial. La regla mnemotècnica SMART ajuda com
una prova o un filtre que es pot utilitzar per avaluar la qualitat dels objectius. A
continuació exposem el significat de les sigles SMART:

• Específica (specific, en anglès). El criteri remarca la necessitat d’un
objectiu específic en lloc d’un més general. Això vol dir que l’objectiu és
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clar i sense ambigüitats, sense capricis i tòpics. Per aconseguir objectius
específics cal dir a l’equip de treball exactament el que s’espera, per què és
important, qui hi està involucrat, on passarà i quins atributs són importants.
Un objectiu específic respondrà a les preguntes:

– Què: què vull aconseguir.

– Per què: les raons específiques, el propòsit o els beneficis d’aconseguir
la meta.

– Qui: qui està involucrat?

– On: identificar un lloc.

– Quins: identificar els requisits i les limitacions.

• Mesurable. El segon criteri remarca la necessitat de criteris concrets per
mesurar el progrés cap a l’assoliment de la meta. La idea darrere d’això
és que si un objectiu no es pot mesurar no es pot saber si un equip està
progressant cap a la finalització amb èxit. Mesura dels progressos que
suposa ajudar un equip a mantenir a la pista, arribar a les seves dates límit i
experimentar l’emoció dels èxits que estimula l’esforç continu requerit per
assolir l’objectiu final. Els indicadors han de ser quantificables. Una meta
mesurable en general ha de respondre a preguntes com ara:

– Quant?

– Quants?

– Com sabré quan es porta a terme?

• Realitzable (achievable). El tercer criteri remarca la importància que les
metes siguin realistes i assolibles. Un objectiu assolible pot animar un
equip per tal d’aconseguir-ho. És a dir, els objectius no han de ser fora
del seu abast ni per sota del rendiment estàndard, ja que aquests podrien ser
considerats sense sentit. En identificar les metes que són més importants es
comencen a descobrir maneres de fer-la realitat, a desenvolupar les actituds,
habilitats, destreses i capacitats financeres per arribar-hi. Un objectiu
assolible en general respon a les preguntes:

– Com es pot aconseguir la meta?

– Com és de realista la meta sobre la base d’altres limitacions?

’Realitzable’, ’rellevant’, ’realista’...

Alguns autors consideren que la “R” de SMART com a rellevant (relevant) significa que es
pot aplicar al problema específic enfrontat pel venedor. “Rellevant” té el seu origen en el
vocable llatí relevans que, al seu torn, procedeix de relevare (‘alçar’, ‘aixecar’). Es tractaria,
doncs, d’un objectiu significatiu, important, destacat o excel·lent. Altres autors defineixen
aquesta característica com ‘basada en el resultats’, ‘orientada als resultats’, ‘que té els
recursos necessaris’, ‘raonable’ o ‘realista’.

• Definits en un temps limitat (time-bound o time-limited). El cinquè
criteri remarca la importància d’assentar objectius dins d’un marc de temps,
donant-los una data límit. Un compromís amb un termini ajuda un equip a
enfocar els seus esforços en la realització de la meta en o abans de la data
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de venciment. Aquesta part dels criteris objectius SMART està destinada
a evitar que els objectius siguin superats per les tasques del dia a dia que
invariablement sorgeixen en una organització. Un objectiu limitat en el
temps té per objecte establir un sentit d’urgència i ha de respondre a les
preguntes:

– Quan?

– Què puc fer jo sis mesos a partir d’ara?

– Què puc fer jo sis setmanes a partir d’ara?

– Què puc fer avui?

Hi ha una varietat de tipus d’objectius que es poden escriure, i tots es poden fer
en el format SMART. A continuació tenim una llista dels diferents que es podrien
redactar:

• Objectius de procés. Permeten saber el que s’està fent i com s’ha de fer;
descriu els participants, les interaccions i les activitats.

• Objectius d’impacte. Permeten saber quines són les conseqüències a llarg
termini del programa o activitat, descriuen l’impacte a llarg termini sobre
el públic o organització de destinació.

• Objectius de resultats. Permet saber com canviarà les actituds, el coneixe-
ment o el comportament (a curt termini), descriure el grau en què s’espera
aquest canvi.

• Objectius personals. El desenvolupament personal és una aplicació ideal
per als objectius SMART. Sovint els objectius SMART s’escriuen per a la
gestió del projecte o negoci i gestió del rendiment, però com a individus, en
els nostres plans de desenvolupament personal els objectius SMART són
també una fórmula valuosa per definir i mesurar el rendiment individual.

2.2 Estratègies de màrqueting

L’estratègia ha estat estudiada durant anys pels líders i els teòrics de negocis. No
obstant això, no existeix una resposta definitiva sobre què és realment l’estratègia,
sinó diverses definicions. Una raó és que la gent pensa sobre l’estratègia de
diferents maneres. Per exemple, algunes persones creuen que s’ha d’analitzar el
present amb cura, anticipar-se als canvis en el seu mercat o indústria, i, a partir
d’això, planificar com ha de tenir èxit en el futur. Mentrestant, altres pensen que
el futur és massa difícil de predir i prefereixen fer evolucionar les seves estratègies
de forma orgànica.

Gerry Johnson i Kevan Scholes, autors d’Exploring Corporate Strategy (2008),
expressen que l’estratègia determina el sentit i l’abast d’una organització a llarg
termini, i diuen que s’ha de determinar com els recursos han de ser configurats per
satisfer les necessitats dels mercats i les parts interessades.
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Michael Porter, expert en estratègia i professor de la Harvard Business School,
remarca la necessitat de l’estratègia per definir i comunicar la posició única
d’una organització, i diu que hauria de determinar els recursos, les habilitats i
les competències que s’han de combinar per crear un avantatge competitiu.

En tot cas, la planificació per a l’èxit en el mercat és important, i per treure
el màxim profit de les oportunitats que se’ls ofereixen, les organitzacions han
d’anticipar i preparar-se per al futur a tots els nivells. Per exemple, moltes
organitzacions tenen una estratègia corporativa per guiar, a grans trets, tota
l’organització.

Cada unitat de negoci dins de l’organització té llavors una estratègia d’unitat
de negoci que els seus líders utilitzen per determinar com competiran en els seus
mercats individuals. Al seu torn, cada equip ha de tenir la seva pròpia estratègia
per assegurar que les seves activitats del dia a dia ajuden a moure l’organització
en la direcció correcta.

A cada nivell, però, una simple definició d’estratègia pot ser: “La
determinació de la forma com guanyarem en els pròxims mesos.”

L’estratègia corporativa es refereix a l’estratègia global d’una organització
que es compon de diverses unitats de negoci, que operen en múltiples mercats.
Determina la forma com la societat en el seu conjunt dóna suport i millora el valor
de les unitats de negoci dins d’ella, i respon a la pregunta “com podem estructurar
el negoci en general, de manera que totes les seves parts generin més valor en
conjunt del que ho farien de manera individual?”

Les corporacions poden fer-ho mitjançant la construcció de fortes competències
internes, l’intercanvi de tecnologies i recursos entre les unitats de negoci, l’aug-
ment de capital de manera rendible, el desenvolupament i el foment d’una marca
corporativa forta, i així successivament.

Per tant, en aquest nivell d’estratègia ens preocupem de com les unitats de negoci
dins de la corporació han d’encaixar i de la comprensió de com s’han de desplegar
els recursos per crear el major valor possible. Eines com les estratègies genèriques
de Porter i la matriu de Boston Consulting Group, entre d’altres, ajudaran amb
aquest tipus d’anàlisi i planificació d’alt nivell.

2.2.1 Estratègies genèriques de Porter

Porter defineix les estratègies competitives genèriques com la manera de prendre
accions ofensives o defensives per crear una posició defensable en una indústria
i per fer front amb èxit a les cinc forces competitives, i amb això donar un major
retorn de la inversió per a l’empresa.

Les empreses han descobert molts enfocaments diferents per a aquest fi, i la millor
estratègia per a una empresa determinada en última instància és una construcció
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única que reflecteix les seves circumstàncies particulars. No obstant això, en
el nivell més ampli podem identificar tres estratègies genèriques internament
consistents (que podem utilitzar separadament o en combinació) per a la creació
d’una posició defensable en el llarg termini i superant els competidors en una
indústria.

Michael Porter

Michael Eugene Porter (n. 1947; Ann Arbor, Michigan) ocupa la càtedra Bishop William
Lawrence a l’Escola de Negocis Harvard (HBS) i dirigeix l’Institute for Strategy and
Competitiveness de la mateixa escola de negocis. És una autoritat globalment reconeguda
en temes d’estratègia d’empresa, consultoria, desenvolupament econòmic de nacions i
regions i aplicació de la competitivitat empresarial a la solució de problemes socials, de
medi ambient i de salut.

Exemple d’estratègies genèriques de Porter. El cas de les aerolínies

Els operadors sense luxes han optat per reduir els costos al mínim i passar els estalvis als
clients dels preus més baixos. Això els ajuda a guanyar quota de mercat i garantir que els
seus avions sempre estiguin plens obtenint el cost més baix.

Les aerolínies de luxe, per contra, centren els seus esforços a fer el seu servei tan
meravellós com sigui possible, i poden exigir uns preus compensant els seus costos
més alts. Mentrestant, les petites companyies aèries intenten treure el màxim profit del
coneixement detallat d’unes quantes rutes per oferir serveis millors o més barats que els
seus rivals internacionals més grans.

Porter anomena les estratègies genèriques “El lideratge de costos” (sense luxes),
“Diferenciació” (creació de forma exclusiva de productes i serveis desitjables) i
“Especialització” (que ofereix un servei especialitzat en un nínxol de mercat). A
continuació, subdivideix l’estratègia d’enfocament en dues parts: “Especialització
en costos” i “Especialització en diferenciació.” Aquests es mostren en la figura 2.1:

Figura 2.1. Estratègies genèriques de Porter

L’especialització de costos no s’ha d’interpretar en el sentit del preu, sinó
que posa l’accent en la minimització de costos dins d’un mercat concentrat.
Per la seva banda, especialització en diferenciació no s’ha de confondre amb
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diferenciació, sinó que suposa dur a terme la diferenciació estratègica dins d’un
mercat concentrat.

Les estratègies genèriques de Porter són formes d’obtenir un avantatge competitiu;
en altres paraules, el desenvolupament d’un avantatge que es posa a la venda i porta
l’empresa lluny dels seus competidors. Hi ha dues formes principals d’aconseguir
això dins d’una estratègia de lideratge en costos:

• Augmentar els beneficis mitjançant la reducció de costos, mentre s’estan
carregant preus similars als de la indústria.

• L’augment de la quota de mercat a través d’un preu més baix, sense deixar
de fer un benefici raonable en cada venda, ja que s’han reduït els costos.

El lideratge en costos tracta de minimitzar el cost per a l’organització del
lliurament de productes i serveis. No s’ha de confondre amb el preu pagat
pel client.

Com el seu nom indica, es tracta de ser el líder en termes de cost en el seu sector
o mercat. Estar simplement entre els productors de més baix cost no és prou, atès
que es deixa oberta la porta als atacs d’altres productors de baix cost que poden
soscavar els preus i, per tant, bloquejar els intents d’augmentar la quota de mercat.

Per tant, es necessita estar segur que es pot aconseguir i mantenir la posició
número u abans de triar la ruta lideratge en costos. Les empreses que tenen èxit
en l’assoliment de lideratge en costos, en general tenen:

• L’accés al capital necessari per invertir en tecnologia que abaixarà els costos.

• La logística molt eficient.

• Una base de baix cost (mà d’obra, materials, instal·lacions) i una manera de
reduir costos de manera sostenible superior als altres competidors.

El major risc en seguir una estratègia de lideratge en costos és que aquestes fonts
de reducció de costos no són exclusives, i que altres competidors les poden copiar.
Per aquesta raó és important trobar contínuament formes de reduir tots els costos.
Una manera satisfactòria de fer-ho és mitjançant l’adopció de la filosofia japonesa
kaizen de millora contínua.

Kaizen

Kaizen en japonès significa ‘millora’. Quan s’utilitza en el sentit dels negocis i s’aplica als
llocs de treball, kaizen es refereix a les activitats que milloren de forma contínua totes les
funcions que involucren treballadors, des dels directors executius fins als treballadors de
la línia de muntatge. També s’aplica als processos, com ara compres i logística. Aquesta
millora es basa a millorar l’estandardització d’activitats i processos.

L’estratègia de diferenciació implica la realització dels productes o serveis de
manera diferent i més atractiva que els dels seus competidors.
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Per aconseguir l’èxit d’una estratègia i diferenciar-se, les organitzacions necessi-
ten:

• Una bona investigació, desenvolupament i innovació.

• La capacitat d’oferir productes o serveis d’alta qualitat.

• Efectivitat en la venda i el màrqueting perquè el mercat entengui els
beneficis oferts per aquesta oferta diferenciada.

Les grans organitzacions que persegueixen una estratègia de diferenciació
necessiten mantenir-se àgils amb els processos de desenvolupament de
nous productes. Altrament, corren el risc de ser atacats en diversos fronts
pels competidors que apliquin estratègies d’especialització en diferents
segments del mercat.

Les empreses que utilitzen estratègies d’especialització se centren en determinats
nínxols de mercat i, mitjançant la comprensió de la dinàmica d’aquest mercat i les
necessitats específiques dels clients dins d’ella, desenvolupen un baix cost únic o
productes altament especialitzats per a un determinat nínxol del mercat. Com que
serveixen als clients en el seu mercat de forma única, tendeixen a construir una
forta lleialtat de marca entre els clients. Això fa que el seu segment del mercat
sigui menys atractiu per als competidors.

Tant si s’utilitza l’estratègia d’especialització en costos com en diferenciació,
la clau per a l’èxit d’una estratègia d’enfocament genèrica és assegurar-se
que s’afegeix alguna cosa extra, com a resultat de servir només a aquest
nínxol de mercat.

El fet que l’empresa sigui massa petita per servir un mercat més ampli no és
suficient per centrar-se en un sol segment de mercat, i si ho fa corre el risc de
competir amb les ofertes d’empreses del mercat en general amb millors recursos.

L’extra que afegeixi pot contribuir a la reducció de costos (potser a través del
seu coneixement de proveïdors especialitzats) o a l’augment de la diferenciació
(mitjançant el profund coneixement de les necessitats dels clients).

2.2.2 Model dels 5 passos de Lafley i Martin

Independentment de la mida, el context i el tipus d’organització, l’estratègia pot
ser creada usant un marc simple i pot ser entesa com la resposta a les següents 5
preguntes:

1. Quina és l’aspiració de guanyar?

2. On es jugarà?
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3. Com es guanyarà?

4. Quines capacitats s’han de construir?

5. Quins sistemes de gestió són necessaris?

Lafley i Martin

AG Lafley, exdirector executiu de Procter & Gamble, i Roger Martin, exdegà de la Facultat
d’Administració Rotman, van dissenyar l’estratègia del model de 5 passos que es va
publicar en el seu llibre Playing to Win, del 2013. Aquest model és conegut per ajudar
les organitzacions a prendre decisions estratègiques eficaces.

Per respondre a les preguntes anteriors és necessari un profund coneixement dels
negocis, així com el que està passant en el mercat actual. Les organitzacions han
de buscar opcions per integrar el marc de 5 passos en el seu negoci sense esforç.
Això porta algunes organitzacions a evitar aquesta estratègia, perquè es fa difícil
prendre decisions reals.

L’estratègia és una opció, i cal no cometre cap error en aquest sentit. És el conjunt
de decisions sobre el que ha de fer i el que no ha de fer. Vegem els 5 passos amb
detall i analitzem com es poden integrar en l’estratègia de l’organització.

Quina és l’aspiració de guanyar? Les empreses tenen ambicions que s’emmar-
quen en la visió i la missió. Aquest tipus d’artefactes corporatius poden no ser útils
a l’estratègia, perquè no tenen context. D’altra banda, mostren la imatge d’un futur
feliç i no contribueixen a la competència. Per tal de tenir èxit, les organitzacions
han de buscar formes de guanyar en un lloc determinat d’una manera particular.
Això transforma un futur feliç en les aspiracions de guanyar.

Si una organització no està tractant de guanyar només acaba participant i desapro-
fitant el temps dels clients i els diners dels inversors.

Les empreses han de definir la seva finalitat estratègica i decidir quines
estratègies guanyadores condueixen a un futur gratificant.

Les aspiracions guanyadores varien d’un sector a un altre. Les organitzacions han
de conceptualitzar el que significa guanyar-hi.

Per exemple, en el cas d’un departament d’investigació de mercat, guanyar podria
significar convertir-se en el millor proveïdor de serveis per als clients més que
simplement complir amb les exigències dels clients interns.

On es jugarà? Amb aquesta pregunta es determina amb quins clients, en quins
mercats i amb quines categories de productes i canals l’organització ha de competir.
En respondre a aquestes preguntes es pot fer un conjunt d’opcions que formen el
nucli del camp competitiu. Les organitzacions poden ampliar o limitar les opcions
i decidir on jugar.

Exemple d’elecció del camp competitiu. El cas de Procter & Gamble

Perquè això sigui molt més clar podem prendre exemple de P & G, gran multinacional amb
la resolució d’aventurar-se en diversos llocs i camps alhora. Per tal de guanyar es va optar
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per construir a partir dels seus punts forts, de marques principals i regions geogràfiques.
Es va invertir en els canals i clients al detall, així com en botigues de venda massiva.
Geogràficament, es va expandir als mercats emergents, on la demanda de béns de consum
és més elevada i s’estima que el creixement econòmic s’incrementarà en quatre vegades
al llarg de les properes dècades.

L’elecció d’on aventurar-se és una consideració acurada. No es pot jugar
i guanyar a tot arreu. S’han d’optimitzar els canals, demogràficament i
geogràficament, per obtenir els millors resultats possibles.

Com es guanyarà? La resposta a aquesta pregunta està relacionada amb la
pregunta anterior. Depèn completament de l’elecció que faci una vegada que hagi
decidit pel que fa a com es pot crear valor únic i com la seva organització pot
lliurar-lo al llarg termini per obtenir millors resultats.

Les empreses que vulguin tenir èxit han de fer l’elecció correcta en el lloc
correcte.

Quines capacitats s’han de construir? Les capacitats es poden entendre com
el mapa de les activitats que sustenten opcions com ara on jugar i com guanyar.
Cap estratègia tindrà èxit sense capacitats. Per construir capacitats cal discutir i
perfeccionar el sistema d’activitats. Tractar de capturar les activitats importants i
ser honest sobre l’estat de les mateixes i el que es necessita per retenir les capacitats
és clau per a l’èxit de l’estratègia.

Quins sistemes de gestió són necessaris? Les estratègies han de ser adequada-
ment mesurades i eficientment executades per les persones. És important que les
organitzacions sàpiguen quins sistemes de gestió necessiten, com integrar-los i
com poden adonar-se de si l’estratègia està tenint èxit realment.

2.2.3 Matriu BCG

La matriu BCG és un marc creat per Boston Consulting Group per avaluar la
posició estratègica de la cartera de marques de negoci i el seu potencial. Es
classifica la cartera de negocis en quatre categories en funció de l’atractiu de la
indústria (taxa de creixement d’aquesta indústria) i la posició competitiva (quota
de mercat relativa). Aquestes dues dimensions revelen la rendibilitat de la cartera
de negoci en termes de diners en efectiu necessaris per donar suport a aquesta
unitat i l’efectiu generat pel mateix. L’objectiu general de l’anàlisi és ajudar a
entendre en quines marques l’empresa ha d’invertir i en quines ha de des invertir
(vegeu la figura 2.2).

Estratègia robusta

El model de les 5 preguntes va
tenir un paper molt important en
l’elecció de les àrees en què P &
G podria guanyar. En resum, el
model dels 5 passos de Lafley i
de Martin és una estratègia prou
robusta per prendre una decisió
de negocis de milions de dòlars.
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Figura 2.2. Matriu de Boston Consulting Group (BCG)

Quota de mercat relativa. Amb una quota de mercat relativa alta s’obtenen
retorns d’efectiu més alts. Això es deu al fet que una empresa que produeix més
es beneficia de les economies més altes de la corba d’escala i experiència, que
es tradueix en majors beneficis. No obstant això, val la pena tenir en compte
que algunes empreses poden experimentar els mateixos beneficis amb sortides
de producció més baixos i una menor quota de mercat.

Taxa de creixement del mercat. Una alta taxa de creixement del mercat significa
més ingressos i de vegades més beneficis, però també consumeix una gran
quantitat de diners en efectiu que s’utilitza com a inversió per estimular encara
més el creixement. Per tant, les unitats de negoci que operen a les indústries de
ràpid creixement són usuaris d’efectiu i són una bona inversió només quan s’espera
una quota de mercat creixent o sostenible en el futur.

Hi ha quatre quadrants en els quals es classifiquen les marques de les empreses:

• Gossos. Els gossos tenen baixa quota de mercat en comparació dels
competidors i operen en un mercat de creixement lent. En general no val
la pena invertir-hi, ja que generen rendiments baixos o negatius d’efectiu.
Però això no és sempre veritat. Alguns gossos poden ser rendibles per un
llarg període de temps, poden proporcionar sinergies per a altres marques o
unitats de negocis o simplement actuar com una defensa per contrarestar
els moviments de la competència. Per tant, sempre és important dur a
terme una anàlisi més profunda de cada marca per assegurar-se que no val
la pena invertir-hi. Les opcions estratègiques són la reducció de personal,
la desinversió i la liquidació.

• Vaques. Són les marques més rendibles i han de ser munyides per propor-
cionar tants diners com sigui possible. Els diners obtinguts de les vaques



Màrqueting internacional 41 Pla de Màrqueting Internacional

s’inverteixen en les estrelles per donar suport al seu creixement. D’acord
amb la matriu de creixement-participació, les empreses no han d’invertir
fonts d’efectiu per induir el creixement, només per donar-los suport, per
mantenir la seva quota de mercat actual. Un cop més, això no és sempre la
veritat. Les vaques són generalment grans corporacions o unitats de negocis
que són capaces d’innovar nous productes o processos, que poden convertir-
se en noves estrelles. Si no hi ha suport per a les vaques no serien capaces
de tals innovacions. Les opcions estratègiques són el desenvolupament de
productes i la diversificació.

• Estrelles. Aquestes operen en indústries d’alt creixement i elevada quota
de mercat. Són les unitats primàries en què l’empresa ha d’invertir els seus
diners, ja que s’espera que es convertiran en vaques i generaran fluxos de
caixa positius. No obstant això, no totes les estrelles es converteixen en
vaques; això és especialment cert en les indústries que canvien ràpidament,
on els nous productes innovadors aviat poden ser desplaçats pels nous
avenços tecnològics, de manera que un estrella, en lloc d’esdevenir una
font d’ingressos, es converteix en un gos. Les opcions estratègiques són
la integració vertical, la integració horitzontal, la penetració de mercat, el
desenvolupament de mercats i el desenvolupament de productes.

• Els signes d’interrogació. Són les marques que requereixen una conside-
ració molt més propera. Tenen una reduïda quota de mercat en mercats
de ràpid creixement, que consumeixen gran quantitat de diners en efectiu,
i per tant una alta probabilitat d’incórrer en pèrdues. Tenen potencial per
guanyar quota de mercat i convertir-se en un estel, que després es convertiria
en font d’ingressos. Els signes d’interrogació no sempre tenen èxit, i fins
i tot després de gran quantitat d’inversions que lluiten per guanyar quota
de mercat finalment es converteixen en gossos. Per tant, requereixen una
consideració molt acurada per decidir si val la pena invertir o no. Les
opcions estratègiques són la penetració de mercat, el desenvolupament de
mercats, el desenvolupament de productes, la desinversió o venda d’actius.

Els quadrants de la matriu BCG són versions simplificades de la realitat i no es
poden aplicar a cegues. Poden ajudar com a directrius generals d’inversió, però
no han de canviar el pensament estratègic. Les empreses han de confiar en el
criteri de gestió, les fortaleses i les debilitats de les unitats de negoci i els factors
de l’entorn extern per prendre les decisions d’inversió més raonables.

Els avantatges de la matriu són que és fàcil de fer, ajuda a comprendre les
posicions estratègiques de la cartera de negocis i és un bon punt de partida per
a la seva posterior anàlisi més exhaustiva.

L’anàlisi de creixement-participació ha estat fortament criticada per la seva
excessiva simplificació i la falta d’aplicació útil. Les principals limitacions de
l’anàlisi són:

• El negoci només es pot classificar en quatre quadrants i pot ser confús per
classificar una marca que cau just en el centre.
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• No defineix el que és mercat, i per tant les empreses poden classificar-se
com a vaques, mentre que en realitat són gossos, o viceversa.

• No inclou altres factors externs que poden canviar la situació per complet.
La quota de mercat i el creixement de la indústria no són els únics factors
de rendibilitat; a més, l’elevada quota de mercat no significa necessàriament
alts beneficis i es nega l’existència de sinergies entre les diferents unitats.

• La separació dels productes en aquesta graella pot transmetre erròniament
que uns són més valuosos per l’empresa que altres. Els gossos poden ser
tan importants com les vaques per a les empreses si ajuden a aconseguir un
avantatge competitiu per a la resta de la companyia.

2.2.4 La matriu d’Ansoff

Els líders entenen que si l’objectiu és créixer en el llarg termini no poden seguir
amb la mateixa manera de pensar, fins i tot quan les coses van bé. Han de trobar
noves maneres d’augmentar els beneficis i arribar a nous clients. Existeixen
nombroses opcions disponibles, com ara el desenvolupament de nous productes
o l’obertura de nous mercats; però com saber quina funciona millor per a la seva
organització? Aquí és on es pot utilitzar un enfocament com la matriu d’Ansoff
per pensar sobre els riscos potencials de cada opció i ajudar a dissenyar el pla més
adequat per a cada situació.

La matriu d’Ansoff (vegeu la figura 2.3), també coneguda com la matriu
d’expansió del producte/mercat, va ser desenvolupada per H. Igor Ansoff i
publicada per primera vegada a la Harvard Business Review el 1957 en un article
titulat “Estratègies per a la diversificació”. Ha proporcionar a generacions de
comerciants i líders de negocis una manera ràpida i simple de pensar sobre els
riscos de creixement.

Figura 2.3. Matriu d’Ansoff
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La matriu d’Ansoff mostra quatre estratègies que es poden utilitzar per créixer.
També ajuda a analitzar els riscos associats a cada una. La idea és que cada vegada
que l’estratègia de l’empresa es mou a un nou quadrant (horitzontal o vertical) el
risc augmenta.

La penetració en el mercat, en el quadrant inferior esquerre, és la més segura de
les quatre opcions. Aquí se centra en l’expansió de les vendes del producte existent
al mercat ja existent, ja se sap que el producte funciona i el mercat pot donar poques
sorpreses. Es pot desenvolupar una nova estratègia de màrqueting per animar
més gent a triar el producte o fer servir més quantitat, introduir un programa de
fidelització, fixar un preu de llançament o una altra oferta de promocions especials,
augmentar les activitats de la força de vendes o fins i tot comprar una companyia
de la competència, especialment en els mercats madurs.

El desenvolupament de productes, en el quadrant inferior dret, és una mica més
arriscat, ja que s’està introduint un nou producte al mercat ja existent. Per dur a
terme aquesta estratègia, una empresa pot estendre el seu producte mitjançant la
producció de diferents variants o amb un nou embalatge els productes existents,
desenvolupar productes o serveis relacionats i en una indústria de serveis, escurçar
el temps de comercialització o millorar el servei al client o la qualitat.

Amb el desenvolupament del mercat, en el quadrant superior esquerre, es posa
un producte ja existent en un mercat totalment nou. Es pot fer mitjançant la recerca
d’un nou ús per al producte o mitjançant l’addició de noves funcions o beneficis
a aquest. Les opcions poden ser dirigir-se a diferents mercats geogràfics al país
o a l’estranger; utilitzar diferents canals de venda, com ara les vendes en línia o
directes, si actualment s’està venent a través d’agents o intermediaris; utilitzar la
segmentació del mercat per dirigir-se a diferents grups de persones, potser amb
diferent edat, sexe o perfils demogràfics dels seus clients habituals, o utilitzar el
màrqueting mix per entendre com canviar la posició del producte.

La diversificació, en el quadrant superior dret, és la més arriscada de les quatre
opcions, ja que està introduint un nou producte, no provat, en un mercat totalment
nou que pot no entendre completament. Més enllà de l’oportunitat d’ampliar el
seu negoci, el principal avantatge de la diversificació és que, si un negoci pateix
circumstàncies adverses, l’altre pot no veure’s afectat.

Per utilitzar la matriu s’han de traçar les opcions al quadrant corresponent. A
continuació, consultar els riscos associats a cada un i desenvolupar un pla de
contingència per fer front als riscos més probables. Això ajudarà a triar la millor
opció per a l’organització.

2.3 Estratègies de segmentació i posicionament

Les empreses han de considerar a qui dirigiran els seus productes i com volen
ser vistos pel mercat. És a dir, quines són les estratègies de segmentació i de
posicionament més adequades per assolir els objectius marcats.
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2.3.1 Estratègies de segmentació

Les empreses i els professionals de màrqueting utilitzen una varietat d’estratègies
per transmetre eficaçment un missatge o promoure un producte o marca. Les
estratègies de comercialització estan dissenyades per crear un enfocament i un
planejament detallat d’una campanya de comercialització. Les empreses són
conscients que els compradors no són tots iguals i tenen necessitats diferents, per
la qual cosa poden dur a terme diferents estratègies de segmentació; vegem-les
detingudament:

• Estratègia indiferenciada. L’empresa sap que hi ha diferents segments de
mercat però els ignora, tractant de satisfer les diferents necessitats amb una
única oferta comercial i amb un únic pla de màrqueting.

– L’avantatge és que suposa un gran estalvi de costos en posar en venda
el mateix producte per a tots els compradors.

– L’inconvenient és que seguint aquesta estratègia és molt difícil satisfer
adequadament les necessitats dels compradors. Exemples són les
empreses que fabriquen tovallons de paper, escuradents o sucre.

• Estratègia de diferenciació. L’empresa ofereix productes o marques
adaptats a les necessitats dels seus segments objectiu utilitzant diferents
plans de màrqueting o diferents estratègies de màrqueting per a cada un
dels seus segments.

– L’avantatge és que qualsevol empresa que segueixi aquesta estratègia
satisfà perfectament les necessitats dels seus diferents mercats objec-
tius.

– L’inconvenient és que per poder dur a terme aquesta estratègia l’em-
presa ha de tenir recursos suficients, ja que és l’estratègia més costosa.
Un exemple d’aquest tipus d’estratègia seria Inditex, que ofereix una
col·lecció amb teixits més lleugers a l’Amèrica del Sud, on el clima és
més càlid, que a Europa.

• Estratègia concentrada. Aquesta estratègia consisteix en el fet que l’em-
presa detecta l’existència de diversos segments de mercat rellevants, però
com que no és possible atendre’ls tots de forma adequada, perquè no té
recursos suficients, en lloc de tractar d’abastar tot el mercat es concentra
en un o en uns quants segments, aquells en els quals l’empresa pugui tenir
algun avantatge competitiu.

– L’avantatge és que satisfà adequadament les necessitats dels compra-
dors objectius.

– L’inconvenient és que es una estratègia molt arriscada perquè el
segment o segments on l’empresa es vol concentrar poden presentar
un debilitament de la seva demanda o un canvi en els seus gustos i
preferències. Un exemple seria una empresa de sabates de qualitat. Si
els ingressos del seu grup de consumidors cauen o aquests canvien els
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seus gustos, perd vendes. Empreses com Mercedes, BMW o Lexus
saben que hi ha compradors que busquen un cotxe barat, però es
concentren en compradors que busquen un cotxe de luxe.

2.3.2 Estratègies de posicionament

En màrqueting s’anomena posicionament a la imatge que ocupa la nostra marca,
producte, servei o empresa en la ment del consumidor. Aquest posicionament es
construeix a partir de la percepció que té el consumidor de la nostra marca de
forma individual i respecte a la competència.

L’estratègia de posicionament és un procés que té com a objectiu portar la nostra
marca, empresa o producte des de la seva imatge actual fins a la imatge que
desitgem.

Quan portem a terme una estratègia de posicionament és recomanable tenir en
compte que la diferenciació és un factor important dins del posicionament. El
fet de posicionar-se al costat de la majoria no sol oferir cap avantatge, el millor
posicionament és aquell que és inimitable; si els competidors poden imitar-lo en
el curt termini perdrem l’oportunitat de diferenciar-nos. El posicionament de la
nostra marca ha de proporcionar beneficis que siguin rellevants per al consumidor.

És important possibilitar la integració de l’estratègia de posicionament dins de la
campanya de comunicació de la companyia. La posició que volem assolir ha de
ser rendible i el posicionament de la nostra marca s’ha d’entendre com un procés
de perfeccionament d’aquesta, amb l’increment del nostre valor afegit i la recerca
d’avantatges competitius.

Els diferents tipus d’estratègies de posicionament són:

• Basada en un atribut: centra la seva estratègia en un atribut, com pot ser
l’antiguitat de la marca o la mida. Les marques que basen la seva estratègia
de posicionament en un sol atribut poden enfortir la seva imatge en la
ment del consumidor amb més facilitat que les que intenten basar el seu
posicionament en diversos atributs.

• Segons els beneficis: destaca el benefici d’un producte, com poden ser
l’alè fresc proporcionat per un xiclet o les dents blanques promeses per un
dentifrici blanquejador.

• A partir de l’ús o l’aplicació del producte: destaca la finalitat d’un
producte, com poden ser les begudes energètiques per als esportistes o els
productes dietètics destinats a persones que volen perdre pes.

• Basada en l’usuari: està enfocada a un perfil d’usuari concret; se sol tenir
en compte quan la marca vol diversificar, dirigint-se a un mercat objectiu
diferent de l’actual. Una manera bastant efectiva de posicionament és que
una celebrity sigui la imatge associada a la marca; d’aquesta manera és
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més senzill posicionar la nostra marca en la ment dels perfils que se sentin
identificats o que aspirin a ser com aquesta celebrity.

• Enfront de la competència: explota els avantatges competitius i els atributs
de la nostra marca, comparant-les amb les marques competidores. És
una estratègia que té com a avantatge que les persones comparem amb
facilitat, així que aconseguir que la nostra marca estigui comparativament
posicionada per sobre de les altres pot suposar una garantia de compra.
No sempre ens podem posicionar enfront de la competència com la millor
marca o la marca líder, així que aquesta estratègia presenta dues variacions:

– Líder: és el que primer es posiciona en la ment del consumidor i
aconsegueix mantenir la seva posició.

– Seguidor o segon del mercat: l’estratègia del número dos pot
fonamentar-se en aspectes com ser una alternativa al líder o una opció
més econòmica.

• D’acord amb la qualitat o el preu: el producte basa la seva estratègia en
aquesta relació de qualitat i preu, o se centra únicament en un dels dos
aspectes; transmetent, per exemple, des d’un preu molt competitiu fins a un
preu molt elevat, que habitualment està vinculat a l’exclusivitat o al luxe.

• Segons els estils de vida: aquest tipus d’estratègia de posicionament se
centra en els interessos i les actituds dels consumidors per dirigir-se a ells
segons el seu estil de vida.

2.4 Optimització del pla de màrqueting internacional

L’optimització del màrqueting mix consisteix a destacar, de totes les combinacions
possibles, la millor versió, que conduirà a la consecució dels objectius del negoci.

L’optimització del màrqueting mix és la unió de les quatre variables
(producte, preu, distribució i comunicació), que es combinen i perfeccionen
en un tot sencer que causa l’impacte més gran en el mercat.

Per tant, depenent dels objectius que té l’empresa, aquesta pot canviar les variables
del màrqueting mix. Per exemple, un preu més baix d’un producte es pot combinar
amb un cost més baix de promoció, o un producte de millor qualitat es pot
combinar amb un baix esforç en promoció de distribució però amb un preu més
alt del producte.

Per tal d’optimitzar el màrqueting mix és millor seguir els següents passos:

1. Descripció del mercat del producte o servei.

2. Estudi de mercat, tenint en compte les preferències dels consumidors.
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3. El mesurament de les reaccions del mercat a les accions de màrqueting de
l’empresa.

4. Implementar una simulació i proves de diferents models possibles per tal
d’optimitzar el màrqueting mix i l’elecció de la versió final.

Les principals decisions i activitats relacionades amb el producte són:

• El desenvolupament de nous productes i proves de mercat.

• La modificació dels productes existents.

• L’eliminació dels productes que no compleixen amb les necessitats dels
consumidors.

• La formulació i la posada en marxa de noves marques.

• La creació de salvaguardes dels productes establint les característiques
d’envasament i embalatge (material, mida, forma, color, patró).

Les decisions i activitats més importants relacionades amb el preu són:

• L’anàlisi de preus de la competència.

• L’aplicació de la política de preus.

• La selecció del mètode per a la determinació del preu.

• La determinació de descomptes per a diferents tipus de clients.

• L’establiment dels termes i condicions de la venda.

Les decisions i activitats més importants relacionades amb la distribució són:

• L’anàlisi dels canals de distribució existents.

• La creació de relacions amb els distribuïdors.

• L’establiment de centres de distribució.

• El disseny i la implementació de procediments per al transport eficient de
productes.

• L’establiment del model de gestió de l’inventari.

• L’anàlisi dels mètodes de transport que minimitzi el total de costos de
distribució.

• L’anàlisi de la possible ubicació dels punts de venda.

• L’establiment de superfícies comercials.

Les principals decisions i activitats relacionades amb la promoció (o comunica-
ció) són:
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• L’establiment d’objectius promocionals.

• La determinació de les principals formes de promoció.

• La selecció de mitjans de publicitat i la programació temporal.

• El desenvolupament dels missatges publicitaris.

• El mesurament de l’efectivitat de la publicitat.

• La planificació i l’execució d’activitats de promoció de vendes.

• L’avaluació i la selecció d’accions de patrocini.

• La planificació per al màrqueting directe.

En el màrqueting mix, una qüestió especialment important és triar la millor
combinació de les seves variables, que portarà a l’assoliment dels objectius. Per
tant:

• Si l’empresa té com a objectiu augmentar la quota de mercat ràpidament,
significa que ha d’augmentar el volum de vendes; en aquest cas, la millor
solució és un màrqueting mix que porta a maximitzar les vendes (en un
nivell acceptable de guany). Aquesta versió, en general, conté la versió de
baix preu.

• Si l’objectiu de l’empresa és augmentar el guany, la millor solució és
aquella en la qual el benefici és màxim.

Les possibilitats concretes més comuns per a l’optimització del màrqueting mix
dins de l’organització són:

• La remodelació de la barreja de productes.

• El reposicionament de productes en el mercat.

• Trobar noves formes que condueixin a l’optimització de costos.

• La vinculació de la política de preus amb l’evolució dels factors ambientals
i la nova combinació de productes.

• Optimitzar els costos de transport.

• Millorar les accions actuals i optimitzar la combinació de promoció.

En conclusió, les empreses han de donar una gran importància a optimitzar
el màrqueting mix, perquè l’èxit o el fracàs en el seu mercat depèn de com
combina i integra les polítiques de l’empresa en relació amb el producte, el preu,
la distribució i la promoció. La pràctica ha demostrat que si un element del
màrqueting mix s’aplica malament, les estratègies i els programes de màrqueting
no aconsegueixen els seus objectius i l’empresa no pot generar el benefici esperat.
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3. Pla d’acció i control del pla de màrqueting

Si es desitja ser conseqüent amb les estratègies seleccionades caldrà elaborar
un pla d’acció per aconseguir els objectius proposats en el termini determinat.
Qualsevol objectiu es pot aconseguir des de l’aplicació de diferents supòsits
estratègics i cada un d’ells exigeix l’aplicació d’una sèrie de tàctiques. Aquestes
tàctiques defineixen les accions concretes que s’han de posar en pràctica per
poder aconseguir els efectes de l’estratègia, i això implica necessàriament disposar
dels recursos humans, tècnics i econòmics capaços de dur a bon terme el pla de
màrqueting.

Es pot afirmar que l’objectiu del màrqueting és el punt d’arribada, l’estratègia
o estratègies seleccionades són el camí a seguir per poder assolir l’objectiu o
objectius establerts, i les tàctiques són les passes que cal donar per recórrer el
camí.

Les diferents tàctiques que s’utilitzin en l’esmentat pla estaran englobades dins
del mix del màrqueting, ja que es proposaran diferents estratègies específiques
combinant de forma adequada les variables del màrqueting.

De manera genèrica, en aquests programes de màrqueting s’han d’incloure, per
cada element del màrqueting mix, els punts següents:

• Accions específiques que es vol emprendre.

• Recursos disponibles per a aquestes.

• Responsables de la seva realització.

• Moment i termini en què s’han de desenvolupar.

• Valoració i resultats esperats.

Per a aquestes tasques cobra especial importància, per tant, el calendari fixat, que
s’ha d’establir amb criteris realistes i segons els recursos assignats.

Més concretament, cada pla d’acció ha d’indicar la posició actual o punt de partida,
que sol ser una situació que cal millorar; l’objectiu d’aquesta acció; què es vol
aconseguir; l’acció pròpiament dita per arribar a aquesta situació desitjada; qui
serà el responsable; la data d’inici i de finalització i el cost pressupostat. Es tracta,
per tant, d’una fase de veritable acció després d’una etapa més reflexiva. És el
moment de baixar al camp de batalla.

“Els soldats aficionats parlen d’estratègia; els professionals pensen en logística.”

Colin Powell, antic cap de l’Estat Major de l’exèrcit nord-americà i secretari de Defensa dels

Estats Units.
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Hi ha la possibilitat d’incloure tots els plans d’acció dins del pla de màrqueting
com un cos o una secció d’aquest, però també hi ha altres models que els inclouen
com a apèndixs o annexos, sobretot si són molt nombrosos i detallats. Tinguem en
compte que, si estan ben elaborats, aquests programes constituiran les instruccions
directes per als empleats implicats.

Exemple del pla d’acció d’un ’mailing’

En la taula 3.1 veiem, per exemple, la presentació d’un pla d’acció concret per al
departament comercial i de màrqueting que consisteix en la realització d’un mailing.

Taula 3.1. Exemple de pla d’acció d’un ’mailing’

Objectiu P. partida Acció Responsable Data inici Data fi Cost

Realització d’un
mailing

Llista mailing
obsoleta

Actualitzar llista Màrqueting xx/xx/xx xx/xx/xx x

No carta Preparar carta Comercial-
màrqueting

xx/xx/xx xx/xx/xx x

No fullet Disseny del fullet Màrqueting xx/xx/xx xx/xx/xx x

Enviament Serveis generals xx/xx/xx xx/xx/xx/ x

És a dir, contenen per a cada col·laborador i per a cada departament les seves
responsabilitats pel que fa a aquesta acció i l’agenda per dur-la a terme. És freqüent
la realització d’un resum dels plans d’acció previstos per a l’exercici i del seu
calendari, fet que permet situar-los de manera sinòptica en el temps i identificar
els seus responsables.

Sobre aquest programa mestre existiran, lògicament, accions prioritàries i d’altres
de menor rellevància. En funció d’aquesta importància i de la urgència en la
seva realització convé dur a terme una priorització dels plans dissenyats. En
alguns casos, la impulsió i el control d’aquests plans de màxima prioritat ha de ser
competència dels directius més qualificats (comitè de direcció); la resta, urgents
però potser no tan importants, poden ser pilotats per qui s’hagi assignat com a
responsable a una escala més operativa, reportant sempre a aquest nivell superior.

És freqüent l’elaboració d’un resum dels plans d’acció previstos per a l’exercici i
del seu calendari, la qual cosa permet situar-los de forma sinòptica en el temps i
identificar els seus responsables (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. Exemple de pla d’acció



Màrqueting internacional 51 Pla de Màrqueting Internacional

3.1 Plans d’acció

Les 4 P del màrqueting (el màrqueting mix de l’empresa), producte, preu, distri-
bució i comunicació, poden considerar-se com les variables tradicionals amb què
compta una organització per aconseguir els seus objectius comercials. Per a això
és totalment necessari que les quatre variables del màrqueting mix es combinin
amb total coherència i treballin conjuntament per aconseguir complementar-se
entre si.

Per ajudar a elaborar els diferents plans d’acció es pot utilitzar la taula 3.2.

Taula 3.2. Formularis tipus de plans d’acció

Producte Accions Termini Pressupost

Gamma de productes

Qualitat

Serveis de valor afegit

Nous productes

Preu Accions Termini Pressupost

Tarifes

Política de descomptes

Altres consideracions
estratègiques

Ofertes conjuntes

Distribució Accions Termini Pressupost

Nivell de servei

Formació en serveis al client

Localització

Disponibilitat

Condicions (accés, horari...)

Comunicació Accions Termini Pressupost

Objectius: coneixement, acció i
actitud

Públic objectiu

Beneficis buscats

Imatge de marca

Mesures de control
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3.1.1 Producte

El producte (product) és la variable per excel·lència del màrqueting mix, ja que
engloba tant els béns com els serveis que comercialitza una empresa. És el mitjà
pel qual se satisfan les necessitats dels consumidors. Per tant, el producte s’ha de
centrar a resoldre aquestes necessitats i no en les seves característiques, tal com
es feia anys enrere. Dins el producte trobem aspectes tan importants a treballar
com la imatge, la marca, l’embalatge o els serveis postvenda. El director de
màrqueting també ha de prendre decisions sobre la cartera de productes, sobre
la seva estratègia de diferenciació de productes, sobre el cicle de vida o fins i tot
sobre el llançament de nous productes (vegeu la taula 3.3).

Taula 3.3. Exemple de pla d’acció de nous productes

Decisió Accions Termini Responsable

Reestructuració de la gamma Comunicació xarxa de distribuïdors Desembre del 20xx Direcció comercial

Paralització de producció de
marques

Desembre del 20xx Producció

Producció de marques alternatives Gener del 20xx Màrqueting

Llançament d’una nova línia de
productes

Estudi de viabilitat Octubre del 20xx Màrqueting

Anàlisi de resultats Novembre del 20xx Comercial màrqueting

3.1.2 Preu

El preu (price) és la variable del màrqueting mix per la qual s’obtenen els ingressos
d’una empresa. Abans de fixar els preus dels nostres productes hem d’estudiar
certs aspectes, com el consumidor, el mercat, els costos, la competència, etc. Al
final és el consumidor qui dictaminarà si hem fixat correctament el preu, ja que
compararà el valor rebut del producte adquirit amb el preu que ha desemborsat
per ell.

Establir correctament la nostra estratègia de preus no és tasca fàcil, i tal com s’ha
comentat anteriorment, totes les variables, incloent-hi el preu, han de treballar
conjuntament i amb total coherència. La variable del preu ens ajuda a posicionar
el nostre producte, i és per això que si comercialitzem un producte de qualitat,
fixar un preu alt ens ajudarà a reforçar la seva imatge (vegeu la taula 3.4).
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Taula 3.4. Exemple de pla d’acció de preus

Política de preus Accions Termini Responsable

Fixació de noves tarifes Desembre del 20xx Producció-comercial

Política flexible de cobrament a
distribuïdors

Març del 20xx Comercial

Aplicació de nous preus Gener del 20xx Comercial

3.1.3 Distribució

En termes generals, la distribució (place) consisteix en un nombre de feines o
activitats necessàries per traslladar el producte acabat fins als diferents punts
de venda. La distribució té un paper clau en la gestió comercial de qualsevol
companyia. Cal treballar contínuament per aconseguir posar el producte en mans
del consumidor en el temps i el lloc adequats. No hi ha una única manera de
distribuir els productes, sinó que dependrà de les característiques del mercat, del
mateix producte, dels consumidors i dels recursos disponibles. Dins el màrqueting
mix, l’estratègia de distribució treballa aspectes com l’emmagatzematge, la gestió
d’inventaris, el transport, la localització de punts de venda, els processos de
comandes, etc. (vegeu la taula 3.5).

Taula 3.5. Exemple de pla d’acció de distribució

Decisió Accions Termini Responsable

Captació de nous distribuïdors Estudi de les necessitats per zones Març del 20xx Comercial-màrqueting

Selecció Març del 20xx Recursos Humans-comercial

Contractació Abril del 20xx Comercial

Programa d’incentius Confecció del programa Febrer del 20xx Màrqueting

Comunicació del programa Març del 20xx Comercial

Presentació en convenció Abril del 20xx Direcció general

Inici del programa Maig del 20xx Comercial

Campanya de màrqueting directe Disseny de les peces Gener del 20xx Màrqueting

Primer enviament Març del 20xx Serveis generals

Seguiment Abril del 20xx Comercial

Segon enviament Maig del 20xx Serveis generals

Seguiment Juny del 20xx Comercial

Convenció de distribuïdors Preparació, programa i logística Març del 20xx Comercial-màrqueting

Enviament d’invitacions Març del 20xx Serveis generals

Realització de la convenció Abril del 20xx Comercial-màrqueting
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3.1.4 Comunicació

Gràcies a la comunicació (promotion), les empreses poden donar a conèixer com
els seus productes poden satisfer les necessitats del seu públic objectiu. Podem
trobar diferents eines de comunicació: venda personal, promoció de vendes,
publicitat, màrqueting directe i relacions públiques. La forma com es combinin
aquestes eines dependrà del nostre producte, del mercat, del públic objectiu, de la
nostra competència i de l’estratègia que hàgim definit (vegeu la taula 3.6).

Taula 3.6. Exemple de pla d’acció de comunicació

Decisió Accions Termini Responsable

Butlletí informatiu trimestral Redacció, disseny i impressió Febrer-gener del 20xx Màrqueting

Enviament del número 1 Abril del 20xx Serveis generals

Programa de visites a distribuïdors Programació Març del 20xx Comercial

Reunions Semestrals Direcció general-comercial

Campanya publicitària Enviament de felicitació nadalenca Desembre del 20xx Serveis generals

Elaboració i aprovació campanya Febrer del 20xx Màrqueting

Llançament Març del 20xx Màrqueting

Jornades de portes obertes per als
clients

Programació Març del 20xx Màrqueting

Invitacions Mes anterior Màrqueting

Visites (mensuals) Cada mes Màrqueting

3.2 Establiment del pressupost

Una vegada que se sap què és el que cal fer només falten els mitjans necessaris per
dur a terme les accions definides prèviament. Es materialitza en un pressupost, i
la seqüència de despesa es fa segons els programes de treball i temps aplicats.

Perquè la direcció general aprovi el pla de màrqueting desitjarà saber la quantifica-
ció de l’esforç expressat en termes monetaris, per ser els diners un denominador
comú de diversos recursos, així com el que porta a produir en termes de beneficis,
ja que a la vista del compte d’explotació provisional podrà emetre un judici sobre
la viabilitat del pla o demostrar interès de tirar-lo endavant. Després de la seva
aprovació, un pressupost és una autorització per utilitzar els recursos econòmics.
No és el mitjà per aconseguir un objectiu, aquest mitjà és el programa.

La informació financera de les empreses es presenta i estructura de molt diverses
maneres. Per això, el sistema que seguim per incloure els aspectes econòmics
del pla de màrqueting s’ha d’ajustar a la “cultura financera” de l’organització.
Atès que no sol ser aquesta una parcel·la que els especialistes de màrqueting
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dominin, pot ser interessant la participació d’alguna persona del departament
economicofinancer a l’hora de la quantificació i la presentació dels costos que
suposaran les accions del pla.

Qualsevol mètode és vàlid sempre que de la seva utilització es pugui extreure què
costa el que planteja el nostre pla de màrqueting i què aporta finalment; és a dir,
si de la seva implantació es deriven beneficis.

Quan es tracta del llançament de nous productes i es requereixen, per tant,
inversions inicials importants, el punt d’equilibri en la implementació del pla
de màrqueting no sol produir-se de manera immediata en el mateix exercici.
No obstant això, tampoc seria convenient que aquest payback (idea aproximada
del temps que es trigarà a recuperar el desemborsament inicial invertit en el
procés productiu) es prolongués en un horitzó molt llunyà, perquè voldria dir que
l’estratègia plantejada potser no és la més adequada.

El payback és un important component econòmic, i hi ha diverses fórmules per
incloure’l en el pla de màrqueting. Una d’elles, utilitzada amb molta freqüència,
és la incorporació d’un pressupost, que pot presentar-se de manera independent a
continuació dels plans d’acció o dins dels propis plans d’acció, com una columna
més d’informació.

Una altra fórmula força utilitzada és la inclusió en el pla de màrqueting d’un
compte d’explotació provisional per a l’exercici, en el qual ràpidament es pot
observar la idoneïtat o no del pla proposat. Normalment, si s’inclou aquest compte
d’explotació no sol incorporar-se el pressupost, encara que tampoc és excloent
com a aclariment parcial de cada programa.

3.3 El pla de màrqueting i les estratègies de l’empresa

El posicionament del producte és un element important d’un pla de màrqueting.
És el procés que els venedors utilitzen per determinar com comunicar millor els
atributs dels seus productes als seus clients objectiu a partir de les necessitats
del client, les pressions competitives, els canals de comunicació disponibles i els
missatges claus acuradament dissenyats. El posicionament eficaç del producte
assegura que els missatges de màrqueting ressonin en els consumidors objectius i
els obliguin a actuar.

El posicionament eficaç del producte requereix una clara comprensió de les
necessitats del client, de manera que se seleccionen els canals de comunicació
adequats i els missatges clau ressonaran en els clients. El posicionament del
producte comença amb la identificació de segments de mercat específics de nínxol
per dirigir-se, per exemple, no només a les dones majors de 25 anys, sinó també
a les dones de 25 a 30 que treballen en llocs directius d’alt nivell, que guanyen
X euros per any, són solteres i gaudeixen d’activitats esportives. Com més
específic, millor. A més de la identificació del client en funció de les seves
característiques demogràfiques i psicogràfiques (personalitat/estil de vida), els
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venedors han d’entendre les necessitats del client, especialment en relació amb
els productes i serveis que han d’oferir, per transmetre amb claredat el valor com
a part del seu pla de màrqueting.

Els venedors han de sospesar les pressions competitives quan estan considerant
els elements de posicionament dels seus plans de màrqueting. El posicionament
eficaç transmet als consumidors quins productes o serveis d’aquesta empresa
són preferibles a altres opcions competitives basades en el que l’empresa sap de
les necessitats del públic objectiu. La comercialització eficaç planeja identificar
clarament com els productes o serveis de l’empresa són diferents de les ofertes de
la competència i de quina manera. No hi ha valor en el fet de ser un “jo també” i
simplement copiar el que està fent la competència. Els venedors han de destacar
de la multitud de formes que tenen valor per als seus mercats objectiu.

El posicionament del producte ajuda els experts a considerar com les seves
ofertes són diferents de les altres que els consumidors han de triar. Però no
n’hi ha prou amb saber això des d’una perspectiva interna, els venedors han
de comunicar-ho a les audiències objectives. Per fer-ho amb eficàcia cal triar
els canals de comunicació que estiguin dissenyats per connectar amb el públic
objectiu, identificant en quins moments serà més receptiu a aquests missatges.
Considera com els fabricants d’automòbils posicionen els seus productes a través
de la comunicació, per mitjà d’anuncis de televisió durant els esdeveniments
esportius, per exemple, o com els fabricants de cosmètics publiquen una pàgina
completa a tot color en les revistes femenines.

El repte final per al posicionament del producte eficaç és transmetre els aspectes
diferenciadors de valor agregat del producte o servei al públic objectiu a través dels
canals de comunicació que s’han seleccionat. Aquests missatges estan dissenyats
per transmetre com el producte és diferent (i millor) que els productes de la
competència, així com per fer front als atributs de valor agregat que són importants
per a l’audiència.

El posicionament del producte és la base de qualsevol pla de màrqueting
eficaç, ja que afecta la decisió de compra final.

Per a les decisions estratègiques del projecte, definir el cicle de vida és fonamental
per poder visualitzar de manera concreta com els plantejaments de mercat i de
producte es traduiran en condicions que assegurin o no la supervivència i l’èxit
d’una idea. Planejar el cicle de vida és també útil per definir els horitzons
temporals d’inversió que s’han d’assumir, i, per tant, per comprendre els terminis
d’execució de les activitats pensades i les condicions de recuperació de la inversió
que podrem demanar-li al projecte.

El cicle de vida es relaciona de manera molt directa amb la pressupostació del
projecte. Hi ha un vincle entre cadascuna de les fases del cicle i el càlcul
d’ingressos (preu × quantitat). Aquest serà racionalment el punt de partida del
pressupost d’operacions, tot i que la definició dels moments de la vida de cada un
dels productes s’ha de definir prèviament en aquesta etapa de la formulació.
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3.4 Control del pla de màrqueting

El control del pla de màrqueting és el procés mitjançant el qual
les empreses avaluen els efectes de les seves activitats i programes de
màrqueting i fan els canvis i els ajustos necessaris. Consta de quatre tipus:
el control anual del pla, el control de la rendibilitat, el control de l’eficiència
i el control estratègic.

El control anual del pla de màrqueting assegura que la companyia arriba a les
vendes, els beneficis i altres objectius establerts en el seu pla anual. En primer lloc,
la direcció estableix objectius mensuals o trimestrals. En segon lloc, supervisa
el rendiment en el mercat. En tercer lloc, la gestió determina les causes de les
desviacions greus de rendiment. I en quart lloc, es determina si es necessita una
acció correctiva per tancar les bretxes entre els objectius i l’acompliment.

Aquest model de control s’aplica a tots els nivells de l’organització. L’alta direcció
estableix les vendes anuals i l’objectiu de beneficis, i cada director de producte,
gerent de districte regional, gerent de vendes i representant de vendes han d’assolir
els nivells especificats de vendes i costos. En cada període, la direcció revisa i
interpreta els resultats.

Els venedors d’avui tenen unes millors eines per mesurar l’acompliment dels plans
de màrqueting. Algunes eines de mesurament són:

• Per mesurar les vendes es té el creixement de la facturació, la quota de
mercat i les vendes de nous productes.

• Per mesurar com de preparats estan els clients per a la compra tenim el grau
de sensibilització, la preferència, la intenció de compra, la taxa de prova i
la taxa de recompra.

• Com a mesures de control de la distribució comptem amb el nombre de
punts de venda, la participació en la propietat de botigues, la distribució
dels guanys, el valor o volum de l’estoc mitjà, la freqüència de la ruptura
d’estocs, el percentatge del lineal ocupat pel producte i les vendes mitjanes
per punt de venda.

El control de la rendibilitat es basa a mesurar la rendibilitat dels productes,
territoris, grups de clients, segments, canals comercials i mides de les comandes
per tal d’ajudar a determinar si s’ha d’ampliar, reduir o eliminar qualsevol dels
productes o activitats de màrqueting.

El control de l’eficiència és especialment útil per millorar els resultats en certs
productes que reporten baixos beneficis en certs territoris o mercats, plantejant
formes més eficients de gestionar la promoció de força de vendes, publicitat,
vendes i distribució.
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En aquest sentit, algunes empreses han establert la figura del controlador de
màrqueting per treballar fora de l’oficina, i que està especialitzat en la millora
de l’eficiència del màrqueting. General Foods, DuPont i Johnson & Johnson fan
una anàlisi financera sofisticada de les despeses de màrqueting i resultats. Els
seus controladors de màrqueting examinen el compliment dels plans de beneficis,
ajuden a preparar els pressupostos dels gerents de marca, mesuren l’eficàcia de les
promocions, analitzen els costos de producció mitjans de comunicació, avaluen els
clients i la rendibilitat geogràfica i eduquen el personal de màrqueting sobre les
conseqüències financeres de les decisions de màrqueting.

El control estratègic implica una revisió crítica de l’eficàcia global del màr-
queting en relació amb els objectius generals i de llarg termini, i la resposta
de l’empresa al seu entorn. Es tracta d’avaluar la capacitat de l’empresa per
definir i assolir objectius de màrqueting, i el patró de resposta al medi que
l’envolta. Normalment, el control estratègic verifica el rendiment a llarg termini
de l’empresa en relació amb els competidors propers. Aquí, tot el sistema
de comercialització és revisat per jutjar les fortaleses i debilitats generals de
l’empresa. L’auditoria de màrqueting és el mètode més utilitzat per a dur a terme
el control estratègic.

3.5 L’auditoria de màrqueting

L’auditoria de màrqueting és l’anàlisi i la valoració de forma sistemàtica,
objectiva i independent dels objectius, les estratègies, les accions i
l’organització comercial de l’empresa per tal de controlar el grau de
compliment del pla de màrqueting.

Els diferents responsables de l’empresa troben en l’auditoria de màrqueting una
inestimable eina de treball que els permet analitzar i avaluar els programes i les
accions posats en marxa, així com la seva adequació a l’entorn i a la situació del
moment.

Per tant, la justificació de l’auditoria de màrqueting es deu al fet que l’alta direcció
desitja tant revisar les accions comercials i plans de màrqueting com avaluar la
qualitat i l’eficàcia que li aporta el quadre de comandaments. A través de les
auditories s’examinen totes les àrees que afecten l’eficàcia del màrqueting per
determinar les oportunitats i els problemes en el futur com a base dels plans de
millora.

Aquestes anàlisis donaran com a resultat la recomanació o no d’un pla d’acció
que permeti millorar la rendibilitat de l’empresa. A aquest tipus d’anàlisi se la
denomina auditoria de màrqueting, i ha de tenir les següents característiques:

• Ser sistemàtica. Ha de seguir una seqüència ordenada en les fases que
necessàriament s’han de donar per fer el diagnòstic.



Màrqueting internacional 59 Pla de Màrqueting Internacional

• Ser completa. Han de ser analitzats cadascun dels factors que influeixen en
totes i cadascuna de les variables del màrqueting i en l’efectivitat.

• Ser independent. És a dir, que ens garanteixi una anàlisi objectiva sense
que tinguem dubtes que entren en joc interessos personals per part de certs
sectors de l’empresa. Per a això és aconsellable que l’auditoria la portin a
terme auditors especialitzats externs a l’empresa.

• Ser diària. S’ha de programar regularment, tot i que la periodicitat està
supeditada a la mida de l’empresa.

L’auditoria de màrqueting a l’empresa espanyola

Fins fa poc era un servei no gaire estès a Espanya, i quan s’efectuava venia motivat
principalment per la desviació de les xifres de venda o per la no-consecució dels objectius
marcats. Cal no oblidar que l’empresa espanyola sol no tenir mentalitat preventiva, que,
afegida als moments de canvi que s’estan produint en l’actualitat, fa gairebé obligatòria la
seva realització, independentment de la mida d’empresa.

3.5.1 Auditoria externa

Els canvis de l’entorn —a causa del canvi d’hàbits dels consumidors, de les
tendències, de l’aparició de noves tecnologies, de canvis de legislació, d’una
determinada situació econòmica, de l’aparició de canvis mediambientals...—
moltes vegades escapen a les persones que estan immerses en el dia a dia dins
la seva mateixa empresa.

El manteniment d’un coneixement profund i detallat dels canvis que es produeixen
en l’entorn és un factor fonamental per a la detecció d’oportunitats i d’amenaces
i, per tant, per garantir l’èxit de la gestió. Per aquesta raó és aconsellable
que la realització de l’auditoria de màrqueting sigui duta a terme per experts
professionals independents a l’empresa.

Per tant, podem afirmar que la veritable auditoria de màrqueting és aquella que
fan professionals externs a l’empresa, i presenta els següents avantatges:

• La professionalitat i l’experiència dels auditors en diferents empreses —tant
per la seva activitat com per la seva dimensió— i, consegüentment, en
diferents sectors.

• La garantia d’objectivitat en el diagnòstic ofert.

• La dedicació total a la realització de la mateixa, fet que suposa una garantia
professional i una certesa sobre el coneixement dels canvis que s’estan
produint en l’entorn i com afecten aquests a l’empresa.

Quan l’auditor extern acudeix a l’empresa a fer la seva tasca:

1. Ha de comptar en principi amb una informació bàsica de la companyia i del
sector, així com de la seva trajectòria, de cara a esquematitzar i estructurar
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la feina, per planificar el nombre de persones i nivells de responsabilitat que
ha de tenir en compte en la seva obtenció de dades.

2. Un cop definides les fonts d’informació, ha d’elaborar un qüestionari amb
les dades que desitgi que siguin contestades, i que no només faran referència
al terreny comercial i al màrqueting, sinó a aquelles altres àrees d’activitat
que incideixin en el seu quefer diari.

3. Un cop definit el projecte i l’equip, s’inicia una anàlisi de l’entorn, tant
externa com interna, de l’empresa i del seu posicionament a la xarxa.
L’obtenció d’informació en aquesta fase és fonamental i donarà una idea
clara d’on està l’empresa i amb què compta per poder aprofitar totes les
oportunitats que se li presenten en el mercat i superar les debilitats que
presenta quant a la seva estructura.

4. Posteriorment, es fa una anàlisi de les principals activitats comercials i de
les variables del màrqueting, estudiant una a una cada variable i veient quina
és la funció que compleix pel que fa a l’activitat comercial de l’empresa, i
aprofundint en tot allò que representi qualsevol tipus d’anomalia o que sigui
susceptible de ser millorat.

3.5.2 L’informe d’auditoria

L’auditoria de màrqueting inclou l’estudi d’alguns aspectes fonamentals, com ara:

• La planificació i l’organització comercial de l’empresa.

• La política general de la companyia.

• El pla de màrqueting i el grau de compliment dels objectius.

• La revisió de les estratègies i les tàctiques posades en marxa, així com
l’assignació de mitjans i recursos per a la implementació de les mateixes.

D’altra banda, cal tenir en compte que avui dia el màrqueting digital guanya cada
vegada més protagonisme en l’auditoria del màrqueting.

Un cop es té la informació global de l’empresa és important fer amb l’alta direcció
un contrast d’opinions abans d’efectuar l’informe final.

L’informe d’auditoria és el document que mostra l’abast del treball efectuat pel
grup auditor, així com la seva opinió professional sobre la situació comercial i
el màrqueting de la companyia. L’informe ha d’estructurar-se en funció de les
diferents àrees de treball que s’especificaran per a l’equip a l’inici del servei.

A través de l’auditoria de màrqueting s’obté una visió clara de les deficiències,
tant operatives com estratègiques. A més, no s’ha d’oblidar que és un element
actiu de la gestió, ja que les noves tecnologies de la informació i la complexitat
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del mercat converteixen l’auditoria de màrqueting en la veritable protagonista del
màrqueting.

És cert que la realització d’una auditoria de màrqueting no aconsegueix resoldre
tots els problemes, però sí tenir una base sòlida tant informativa com d’actuació.

Com a conclusió de l’informe d’auditoria cal elaborar un informe executiu,
indicant les àrees d’activitat que han de ser tractades i potenciades de cara a assolir
la competitivitat que correspongui, així com establir el pla de seguiment i control
corresponent.

3.6 Redacció del pla de màrqueting

Tot i que la redacció del pla de màrqueting és una qüestió extrínseca al mateix i
que pertany al seu aspecte formal —no suposant pròpiament el desenvolupament
d’una etapa—, cal no oblidar que aquest ha de ser aprovat per l’alta direcció de
l’empresa. Per això s’haurà de dur a terme una estratègia de presentació, per
la qual cosa ha de ser redactat de forma professional, posant l’accent en aquelles
dades més rellevants.

S’ha de començar amb un capítol zero d’introducció en el qual es justifiqui la
realització del pla, així com d’un resum executiu en el qual s’indiqui clarament:

• Quin és l’avantatge competitiu de l’empresa.

• El factor de diferenciació del seu producte o servei.

• L’oportunitat que s’ha vist en el mercat.

Així, a través de la lectura de la introducció i del resum executiu s’haurà d’obtenir
una idea clara i concisa, alhora que breu, del desenvolupament del pla.

També portarà abundància de quadres explicatius i gràfics que facilitaran la
lectura a les persones menys familiaritzades amb els termes de màrqueting, i per
això és necessari excloure els termes més tècnics i reemplaçar-los per d’altres més
fàcils de comprendre; en el cas que sigui necessària la seva utilització, hauran de
ser explicats.

Les dades que s’obtinguin de la investigació comercial, així com tots aquells
derivats de la recopilació de dades obtingudes de l’anàlisi de la situació, hauran
de ser incloses en l’apèndix del pla i representades, si pot ser, en gràfics que
en facilitin la comprensió i lectura. D’aquesta manera, la presentació del pla
de màrqueting serà més àgil, llevant-li la densitat i pesadesa que representa
l’exposició d’aquestes dades.

És interessant que el pla expliqui per què es desestimen i rebutgen algunes de
les alternatives per recalcar que aquestes han estat considerades en la seva justa
mesura.



Màrqueting internacional 62 Pla de Màrqueting Internacional

És molt important tenir en compte que, a l’hora de presentar el pla davant el consell
d’administració o el comitè de direcció, s’han d’utilitzar mitjans tecnològics que
facin aquesta presentació més amena; avui dia això requereix almenys de la
utilització de programari de presentació tipus Power Point o Prezi, amb canó a
una pantalla. Aquests mitjans ens serviran per recolzar la nostra argumentació.

Mai hem d’oblidar que el departament de màrqueting ha de vendre el pla a l’alta
direcció de l’empresa, utilitzant tècniques de màrqueting a través de les quals es
demostri la seva validesa i fiabilitat.

3.7 Redacció del resum executiu

Els inversors tenen desenes de decisions al seu camí cada dia. No tots ells tenen el
temps per llegir a fons tot el que se’ls presenta, i molts simplement només tenen
temps de llegir les primeres pàgines i després decidir si val la pena llegir la resta.
És important tenir això en compte a l’hora d’escriure un pla de màrqueting, ja que
només es tenen un parell de pàgines per donar a conèixer el punt de vista del pla.
Aquest és el motiu principal pel qual un pla de màrqueting comença amb el resum
executiu.

El resum executiu vol vendre una idea, no descriure-la.

Tot i que es troba a les primeres pàgines, el resum executiu en realitat és un dels
últims apartats que s’escriu. Només es pot escriure un resum exacte si se sap el
que passa a la resta del document i les coses poden canviar en el curs de la seva
planificació. L’escriptura final també assegura que no es perdi una part important
del pla de màrqueting que pot influir en la decisió del lector.

Aquests són alguns dels elements que componen un bon resum executiu:

• Una descripció del seu negoci. Oferir una breu introducció a la societat:
el que es fa, en què està basat i el temps que s’ha estat allà. Cal subratllar
els principals èxits.

• La missió i els objectius. Per què s’està en aquest negoci? La missió
ha de respondre a aquesta pregunta sense embuts, en un sentit general;
per exemple, la missió d’un refugi d’animals és proporcionar als animals
abandonats una bona llar. Els objectius exposen els detalls d’aquesta missió.
La pregunta es respon seguint a la primera: com es farà? Els seus objectius
poden ser la millora de la salut dels animals a la comunitat, reduir el nombre
de gossos de carrer o promoure el coneixement dels drets dels animals.

• L’equip. Cal proporcionar una visió general de l’estructura comercial de
l’empresa (corporació, societat, propietari individual...). Presentar quins
són els gerents i la junta directiva i proporcionar informació bàsica sobre
els seus recursos humans.
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• Una recapitulació. En essència, es tracta d’un resum del resum. Simple-
ment cal resumir la segmentació, el posicionament i les estratègies, i posar
en relleu els punts principals del pla de màrqueting.

Els resums han d’estar escrits en un llenguatge senzill i directe. La terminologia
sofisticada pesa sobre el seu contingut i pot dissuadir els inversors de seguir llegint.
S’utilitzarà l’argot només quan se sàpiga que el lector està familiaritzat amb la
matèria; en cas contrari, s’explicaran els conceptes en detall i es proporcionaran
definicions quan sigui necessari. Després de tot, quan s’està segur sobre el pla de
màrqueting no calen grans paraules per impressionar.

3.8 Presentació del pla de màrqueting

Quan es presenta el pla de màrqueting als inversors o a l’equip executiu d’empresa,
en realitat s’estan venent les idees en lloc de la lectura d’un pla detallat. Grans
presentacions utilitzen les habilitats apreses dels venedors, els mestres i els actors
per ser alhora memorables i convincents. Cal deixar que el públic obtingui els
detalls del pla mitjançant la lectura del mateix en el seu temps lliure. S’ha de
presentar el pla amb confiança i atreure el públic des del principi per generar
entusiasme i suport; és important:

Captar l’atenció del públic durant els primers moments de la presentació de
màrqueting. Utilitzar una imatge de gran abast o un gràfic per representar la
meta del pla, el producte o el client. Presentar estadístiques dramàtiques que
posen en relleu la necessitat dels suggeriments continguts en el pla, com ara la
disminució de les xifres de vendes, la pèrdua de clients o altres mètriques que
il·lustren vívidament el punt.

Atraure l’audiència. Una cop es té l’atenció, el següent pas és atraure l’audiència
a la presentació. Fer preguntes a l’audiència per obtenir respostes directament
vinculades als punts que es volen potenciar —per exemple, a mà alçada o breu
enquesta per mesurar l’acord de l’audiència amb les recomanacions o la conclu-
sió—. L’ús d’aquestes tècniques evita presentacions de màrqueting que semblin
una aula de conferències i fa que la presentació resulti animada i interessant.

Ser específic. Presentar informació específica en lloc de generalitats. En lloc
de dir “hem d’augmentar les vendes” cal indicar el percentatge exacte en què és
necessari incrementar-les. Utilitzar diagrames i gràfics que demostrin conceptes
financers perquè sigui més fàcil per al públic visualitzar el retorn de la inversió de
màrqueting. Passar al voltant dels projectes de nous materials de màrqueting per
demostrar els mètodes de publicitat o missatges.

Concentrar-se en els beneficis. Tot el públic que segueix la presentació està
pensant en una sola cosa: què hi ha en l’exposició per a mi? La gent vol saber
els beneficis del que s’està presentant. Centrar-se en els resultats, les metes i els
resultats que es creu que el pla de màrqueting aconseguirà. Si és possible, lligar-lo
amb detalls per als departaments que estiguin representats entre el públic, perquè
sigui encara més potent.
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Exemples de plans de màrqueting internacional

En els següents enllaços es troben exemples de plans de màrqueting internacional:

• Decathlon: goo.gl/nA3PBL.

• Agrinova, S.A.: goo.gl/OUIkq9.

• RMD: goo.gl/t7twpW.

• West Pacific Marketing Consultants: goo.gl/jVxF0g.

• Olive oil: goo.gl/qZVWZb.

• Virgin Mobile: goo.gl/MvIYBJ.

• Electric cars powered using solar and wind energy: goo.gl/7lYJYg.

http://invenio2.unizar.es/record/4731/files/TAZ-PFC-2010-081_ANE.pdf
http://www.proexport.es/Documentos/Proyectos/20115251132PLAN_DE_MARKETING.PDF
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERNACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf?sequence=1
http://www.bplans.com/global_marketing_business_plan/management_summary_fc.php
http://www.writemypapers.org/examples-and-samples/essay-on-international-marketing-plan-olive-oil.html
http://www.writemypapers.org/examples-and-samples/essay-on-marketing-strategy-and-plan-for-virgin-mobile.html
http://www.writemypapers.org/examples-and-samples/essay-on-electric-cars.html
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