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Introducció

La prospecció de mercats és el camí per accedir a nous mercats d’una manera
ordenada i organitzada. Es tracta d’una etapa estratègica de l’empresa per
incrementar el seu mercat actual.

La prospecció ha de permetre a l’empresa trobar nous mercats amb l’objectiu de
ser més competitiva i obtenir una distribució més eficient de les vendes.

La segmentació dels prospectats ha de permetre agrupar els clients potencials
segons les necessitats de l’empresa amb l’objectiu de definir les accions comercials
més adients.

Fer una bona prospecció requereix un treball previ: planificar les tasques, els
desplaçaments, fer un pressupost o verificar si els prospectats que estem analitzant
són els adequats. Aquesta és una feina necessària si pretenem fer una prospecció
eficient. D’altra banda, disposem d’informació secundària interna per treballar
el pla de prospecció. La informació externa la podem trobar en organismes tant
públics com privats que ens poden facilitar les dades que busquem. Una altra
opció és cercar informació primària però en aquest cas el desplaçament al país es
fa imprescindible.

La informació que busquem sobre el país a prospectar així com les bases de dades
que disposem dels prospectats s’han de verificar i contrastar. Els motors de cerca
com Google ajuden en aquesta tasca.

Una vegada la informació està verificada, hem de comunicar-nos amb els prospec-
tats. Hi ha diverses opcions. Una primera opció és no fer cap desplaçament al país
on es vol exportar i realitzar una comunicació telefònica o via correu electrònic.
En aquests casos, els resultats de la prospecció són menys eficients que si ens
desplacem al país. Aquesta segona opció és més cara, però comporta uns resultats
millors. La fira internacional o la missió comercial són accions que permeten
conèixer millor el país que prospectem i ens permet reunir-nos amb els clients
potencials de manera personal i directa.

La informació verificada i contrastada ens ajuda a la presa de decisions estratègica
de l’empresa.

Per això, les empreses conscients de la importància de tractar la informació, han
adaptat eines que permeten una gestió eficient de la informació. El sistema d’in-
formació de mercats permet la recollida sistemàtica d’informació amb l’objectiu
que aquesta ajudi a la presa de decisions de l’empresa.

Les tecnologies de la informació i de la comunicació han permès una comunicació
multilateral dins de l’empresa. En aquest sentit, el subsistema de dades internes
és una part del SIM que permet recopilar la informació que es genera dins de
l’empresa. És una informació fàcil d’obtenir i ràpida i ben gestionada ajuda a
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l’organització a ser més eficient. Els sistemes integrats ERP i les aplicacions
CRM en són un exemple. El subsistema d’intel·ligència de màrqueting té la missió
d’explorar l’entorn de l’empresa a través de les publicacions o del mateix canal de
distribució.

Tota la informació, tant interna com externa, cal analitzar-la i interpretar-la.
Gràcies a l’estadística es poden interrelacionar les dades i proposar solucions a
problemes plantejats. Els magatzem de dades com el data warehouse permeten
emmagatzemar molta informació. Altres sistemes com l’OLAP, el data mining
o el big data són eines informàtiques que permeten manipular milers de dades
amb l’objectiu de crear patrons de comportament que han d’ajuda a la presa de
decisions de l’empresa.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Realitza prospeccions de mercats internacionals, analitzant les característiques
específiques de cadascun dels mercats.

• Identifica els objectius d’acord amb les característiques específiques dels
mercats exteriors.

• Selecciona els objectius d’acord amb les característiques específiques dels
mercats exteriors.

• Avalua les potencialitats dels clients actuals.

• Estructura un pressupost de prospecció, de vendes previstes i de despeses.

• Defineix les tècniques i criteris per realitzar la prospecció.

• Identifica les empreses a prospeccionar aplicant les tècniques i criteris
establerts.

• Elabora i manté actualitzat el fitxer de les empreses prospeccionades i la
seva qualificació.

• Estableix el primer contacte amb les empreses prospeccionades.

2. Configura un sistema d’informació de màrqueting per a la presa de decisions
comercials, definint les fonts d’informació, els procediments i les tècniques
d’organització de les dades.

• Determina les necessitats d’informació de l’empresa per a la presa de
decisions de màrqueting.

• Identifica les dades que són processades i organitzades per un sistema
d’informació de màrqueting.

• Analitza les característiques d’idoneïtat que ha de tenir un sistema d’infor-
mació de màrqueting, la seva grandària, la finalitat i els objectius, en funció
de les necessitats d’informació de l’empresa o de l’organització.

• Classifica la informació en funció de la seva naturalesa, de l’origen o de la
procedència de les dades i de la seva disponibilitat.

• Determina els subsistemes que integren un sistema d’informació de mercats,
analitzant les seves funcions, el tipus de dades i els seus objectius.

• Classifica les dades segons la font d’informació de la qual procedeixen.
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• Aplica tècniques adequades per al tractament i organització de les dades, a fi
de transformar-les en informació útil per a la presa de decisions de l’empresa
o de l’organització.

• Utilitza eines informàtiques per a l’emmagatzematge i incorporació de la
informació a la base de dades de l’empresa, per a la seva actualització
permanent, de manera que pugui ser utilitzada de manera àgil i ràpida.

• Formula recomanacions de base per a la presa de decisions comercials.
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1. Prospecció de mercats internacionals

Per a qualsevol empresa, trobar clients, tant en el mercat interior com en el mercat
exterior, és una de les activitats més importants per a la seva supervivència. Tanma-
teix, la recerca de possibles clients quan els mercats són llunyans geogràficament
i culturalment, amb persones que parlen llengües diferents i amb hàbits o costums
molt variats, encara és més complicada. Per això, la prospecció de mercats, és
a dir, la recerca sistemàtica de clients per tots els canals possibles, esdevé una
activitat crítica per a l’empresa que vol exportar.

La prospecció de mercats és el conjunt d’accions d’investigació que es duen a
terme per a la identificació dels consumidors reals i potencials. Aquests estudis
es fan a partir de dades actuals per conèixer les possibilitats futures i utilitzant
diverses tècniques d’investigació comercial.

Així doncs, la prospecció de mercats consisteix a analitzar la demanda potencial
i els possibles segments de mercat, així com el cicle de vida del producte, tenint
en compte els dos aspectes següents:

• La distància física, és a dir, la distància entre l’empresa i els futurs
consumidors finals que, en un mercat internacional, és més gran i requereix
de més intermediaris.

• La distància psíquica, és a dir, els diferents valors culturals, socials,
sistemes legals, polítics i econòmics del país de destí que afectaran, en gran
mesura, l’èxit del pla d’internacionalització de l’empresa.

1.1 Justificació de la prospecció

La prospecció de mercats engloba diferents tècniques que permeten apropar i
trobar els clients potencials, que anomenem prospectats, en els mercats exteriors.
És una etapa estratègica dins del procés de desenvolupament d’una empresa que
pretén incrementar el seu mercat actual.

Els estudis de mercat com a punt de partida

L’estudi de mercat ha de ser el punt de partida per realitzar una prospecció amb èxit. Una
anàlisi profunda de la informació del país al qual es vol dirigir l’empresa ha de permetre
optimitzar el temps i els recursos econòmics per reduir el risc en la presa de decisions en
relació amb la selecció del país o dels mercats on vol exportar.

La prospecció és el camí per trobar nous segments de mercat específics per als
productes de l’empresa i ha de permetre que l’empresa:

• Sigui més competitiva.

Pla d’internacionalització

La globalització dels mercats ha
obligat a que les prospeccions de
mercats incloguin una anàlisi
dels mercats exteriors. Podeu
ampliar aquests conceptes a:
goo.gl/i2fdJu.

http://internacionalmente.com/prospeccion-de-mercados-internacionales/
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• Aconsegueixi una distribució més eficient de les seves vendes.

Quan s’ha decidit el país al qual l’empresa vol exportar, la prospecció de mercats
permet apropar-la als seus clients futurs.

1.1.1 Objectius de la prospecció

La prospecció de mercats és una qüestió cabdal que no es pot improvisar i respon
a uns objectius concrets que han d’estar descrits en l’estratègia de l’empresa.

Es poden distingir tres tipus d’objectius:

• Estratègics:

– Iniciar la prospecció i consolidar la internacionalització de l’empresa.

– Recollir informació en un mercat objectiu (informació sobre la com-
petència, comportament de compra dels consumidors, preus de mer-
cat...).

• Comercials:

– Trobar intermediaris per comercialitzar el producte o productes de
l’empresa.

– Conèixer les motivacions dels consumidors per fabricar nous produc-
tes que s’adaptin a les seves necessitats.

• Financers:

– Calcular el cost de la posada en marxa de la prospecció.

– Determinar el pressupost de la prospecció.

– Esbrinar si els organismes públics ofereixen ajuts o suport per a
l’exportació.

1.1.2 Segmentació de la prospecció

No costa gaire veure que actualment els mercats del nostre entorn solen estar molt
saturats, és a dir, per a les empreses és difícil oferir algun producte realment nou
o innovador. Per això, la segmentació de mercats pot contribuir a trobar un lloc
per als productes d’una empresa en el mercat mundial.

La segmentació del mercat implica la identificació de la tipologia dels prospectats
i l’avaluació del seu potencial.
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Pel que fa a la tipologia de prospectats cal tenir en compte que poden ser persones
físiques o organitzacions amb les quals es vol establir un contacte per fer una
proposta comercial. Es pot diferenciar entre:

• Clients nous amb els quals es pot contactar a través de la xarxa (pàgines
webs, per exemple), a través d’una fira nacional o internacional, anuaris
especialitzats, bases de dades...

• Clients antics clients amb els quals es pot contactar si es manté una bona
base de dades actualitzada.

• Clients actuals que poden diversificar la demanda adquirint altres productes
o serveis de la nostra empresa.

D’altra banda, l’avaluació del potencial suposa fer una classificació entre els
diferents prospectats d’acord amb l’oferta que l’empresa presenta. Aquesta
avaluació permet establir les categories següents:

• Prospectats freds: mostren poc interès per l’oferta de l’empresa però
accepten rebre la informació sobre el producte.

• Prospectats tebis: mostren un interès més notori que es detecta a través
d’una demanda d’informació detallada a través de diferents canals (telefònic,
correu electrònic...).

• Prospectats calents: mostren un interès clar per l’oferta de l’empresa
perquè demanen més informació i, fins i tot, sol·liciten una trobada amb
un representant de l’empresa per ampliar la informació, aclarir dubtes...

1.1.3 Classificació o scoring dels prospectats

Mitjançant la segmentació es pot establir una classificació dels prospectats que
permeti establir les prioritats comercials de l’empresa. Es tracta d’identificar el
conjunt de prospectats i agrupar-los segons el seu potencial i a partir d’uns criteris
establerts prèviament.

Per tant, es tracta de posar una qualificació o puntuació (d’aquí que sovint s’utilitzi
el terme en anglès score, puntuació o scoring, puntuar) a cada prospectat i
elaborar una llista ordenada segons la puntuació total obtinguda. D’aquesta
manera es poden obtenir grups de prospectats amb els quals s’utilitzarà una tècnica
d’apropament diferent segons els interessos de l’empresa. Així doncs, aquesta
classificació permet definir i dissenyar una estratègia més eficient per cadascun
dels grups identificats segons el seu potencial.

Exemple de classificació de prospectats (amb scoring)

Un fabricant de productes cosmètics de Catalunya ha llogat un estand a la fira Beautyworld
Middle East que se celebra a Dubai (Emirats Àrabs) per presentar la nova línia de cosmètics

Quan una empresa opera
internacionalment, els
prospectats solen ser
intermediaris (distribuïdors)
però també poden ser
clients finals, sobretot quan
es tracta del mercat de béns
industrials.
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ecològics. Aquesta fira és un saló professional internacional de productes de bellesa,
cosmètica, perfumeria i d’establiments que ofereixen serveis de bellesa i benestar.

Aquest fabricant vol aprofitar l’estada per visitar alguns intermediaris i disposa d’un llistat
de 12 distribuïdors potencials que ha obtingut gràcies a una cerca realitzada per un
col·laborador.

Per a la classificació dels prospectats aquesta empresa utilitza el mètode d’scoring segons
els criteris següents:

• Facturació: 5 punts si la facturació és superior a 300.000 AC; 10 punts si la facturació està
compresa entre 300.001 AC i 500.000 AC; i 15 punts si la facturació és superior a 500.001 AC.

• Gamma de productes: es refereix a la relació qualitat-preu dels altres productes que
comercialitza el distribuïdor. Les puntuacions que s’assignen són: 5 punts si el distribuïdor
comercialitza en una gamma baixa, 10 punts si comercialitza en una gamma mitjana i 15
punts si comercialitza en una gamma alta.

• Productes naturals: 0 punts (no) si només treballa amb productes químics, 5 punts (mig) si
comercialitza una part de productes naturals i 10 punts (sí) si tota la gamma que comercialitza
està formada per productes naturals.

Tenint en compte aquests criteris, la classificació o scoring quedaria de la forma mostrada
a la taula 1.1.

Taula 1.1. Scoring dels 12 distribuïdors

DistribuïdorFacturació Puntuació
1

Gamma Puntuació
2

Productes
naturals

Puntuació
3

Puntuació
total

Distr. 1 265.000 5 Baixa 5 No 0 10

Distr. 2 587.000 15 Mitjana 10 Sí 10 35

Distr. 3 187.500 5 Mitjana 10 Mig 5 20

Distr. 4 425.000 10 Alta 15 Sí 10 35

Distr. 5 742.000 15 Alta 15 Sí 10 40

Distr. 6 305.000 10 Mitjana 10 No 0 20

Distr. 7 125.040 5 Baixa 5 No 0 10

Distr. 8 485.000 10 Alta 15 Sí 10 35

Distr. 9 501.000 15 Baixa 5 Sí 0 20

Distr. 10 70.415 5 Mitjana 10 Mig 5 20

Distr. 11 402.000 10 Alta 15 Mig 5 30

Distr. 12 168.700 5 Baixa 5 No 0 10

A partir d’aquest scoring podem veure més clarament quines accions es poden dur a terme
segons la classificació de cada prospectat o grup de prospectats.

Una possible proposta d’actuació seria la següent:

• Visitar personalment els 5 prospectats que han obtingut una puntuació igual o superior a 30
punts (distribuïdor 2, 4, 5, 8 i 11).

• Convidar a la fira de cosmètics, personalment i amb unes condicions especials, als tres
distribuïdors que han obtingut 20 punts (distribuïdors 3, 6, 9 i 10).

• Enviar documentació i informació de la presència de la nostra empresa a la fira internacional
als prospectats que han obtingut menys de 20 punts (distribuïdors 1, 7, 12).

Si la prospecció va dirigida només als clients actuals, es pot utilitzar un altre
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mètode d’anàlisi descriptiva de la qualitat que s’anomena RFM, per les sigles
en anglès corresponents als aspectes que s’avaluen (Recency (R), Frequency (F),
Monetary Value (M)), i que es basa en aquests tres criteris:

• Compra recent (R): data de l’última compra o temps que ha passat des de
l’última compra.

• Freqüència (F): periodicitat mitjana de les compres d’un determinat perío-
de.

• Valor monetari (M): volum de facturació de les compres fetes per cada
client en el període analitzat. Aquest valor no necessàriament ha de ser
sempre el volum de facturació, també es poden utilitzar altres indicadors
com el marge comercial, per exemple.

Aquest mètode s’utilitza molt perquè permet un accés fàcil i immediat a la
informació que les empreses tenen emmagatzemada a les seves bases de dades.
Permet comprovar si l’oferta s’adequa a la demanda per al període analitzat i
permet calcular la probabilitat de noves compres segons la categoria de cada
client. Així mateix, l’aplicació d’aquest mètode permet aconseguir un increment
de vendes si s’apliquen estratègies de comunicació (publicitat o promocions)
adaptades a cada prospectat.

El mètode RFM de classificació i puntuació de prospectats es pot utilitzar com
a primer pas per a millorar la rendibilitat de l’empresa. D’aquesta manera, els
clients que tenen un alt valor RFM són els que representen un potencial més gran
i permet determinar els clients que mostren una tendència més gran de repetició
de compra.

Els principals avantatges de l’anàlisi RFM per a la segmentació estratègica són:

• Facilitat d’aplicació i interpretació dels resultats.

• Càlculs senzill en comparació amb les tècniques multivariants.

• Possibilitat d’aplicació i adaptació de les polítiques promocionals amb
facilitat ja que, a partir d’aquesta anàlisi, es pot saber quins són els
clients que responen més favorablement a unes determinades polítiques de
comunicació.

Exemple de classificació de prospectats (amb anàlisi RFM)

Una empresa especialitzada en la comercialització de joguines vol posar en marxa un pla
d’acció de prospecció dels clients italians, aplicant el mètode de l’anàlisi RFM segons els
criteris següents:

• Criteri R (compra recent): 10 punts si el client ha fet una comanda fa menys de 6 mesos, 5
punts si el client ha fet una comanda entre els 6 i 9 mesos anteriors, 2 punts si el client ha fet
una comanda entre els 9 i els 12 mesos anteriors i cap punt si el client no ha fet cap comanda
durant els últims 12 mesos.

• Criteri F (freqüència): 2 punts per comanda en els 12 darrers mesos.

En la secció “Annexos”
del web del mòdul hi
trobareu un article per
ampliar la informació
sobre l’anàlisi RFM.
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El mètode ABC, inspirat en
la llei de Pareto, és un altre
mètode que es pot utilitzar

per a la classificació de
clients.

• Criteri M (valor monetari): 3 punts per tram de 10.000 AC sobre allò que hi ha acumulat de les
comandes.

L’anàlisi RFM al principi de l’any n (01/01/n) quedaria com es mostra a la taula 1.2.

Taula 1.2. Anàlisi RFM

Client Data
última

comanda

Número
de

comandes

Vendes
acumulades

Compra
recent

Freqüència Valor
monetari

Puntuació
total
RFM

Client 1 5/07/n-1 3 35.000 10 6 9 25

Client 2 10/01/n-
1

2 43.000 2 4 12 18

Client 3 16/05/n-
1

2 55.000 5 4 10 29

Client 4 26/06/n-
2

0 40.000 0 0 12 12

Client 5 11/02/n-
1

1 21.000 2 2 6 10

Client 6 01/06/n-
1

3 25.000 5 6 6 17

Tal com es pot observar, amb aquesta classificació l’empresa pot destriar els seus clients i
pot aplicar criteris d’actuació diferents segons si són clients que compren de forma freqüent
o clients que han deixat de comprar.

En el cas del client 4, caldria investigar per què ha deixat de comprar en el darrer any i per
als altres clients s’hauria d’elaborar una política de promocions o descomptes per premiar
la fidelitat i el nivell de facturació, segons la classificació obtinguda.

Hi ha altres mètodes per classificar els clients com ara la llei de Pareto (20/80) que
consisteix a separar els prospectats en dues categories: el 20% dels prospectats
representen el 80% de la facturació de l’empresa i l’altre grup de prospectats, el
80%, només representa el 20% de la facturació de l’empresa. Com en els altres
mètodes, l’objectiu és identificar els prospectats fidels i amb una facturació més
gran per aplicar accions comercials personalitzades.

1.2 Preparació de la prospecció

La prospecció es divideix en diferents etapes a cadascuna de les quals li corres-
ponen uns objectius i té unes determinades limitacions. De forma general, la
preparació de la prospecció suposa les accions següents:

• Planificació de les tasques i determinació de la durada prevista per a
cadascuna.

• Selecció de la metodologia de prospecció tenint en compte els possibles
desplaçaments.

• Elaboració d’un pressupost estimat tenint en compte els recursos disponi-
bles.

• Verificació de la qualitat dels prospectats que han estat identificats.
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Abans de dur a terme la prospecció, les persones que en són responsables han
d’establir els objectius i determinar les limitacions. Per això, s’han de tenir en
compte les qüestions següents:

• Quins són els productes o serveis seleccionats per fer la prospecció?

• Quin posicionament es busca en el nou mercat?

• A qui es vol prospectar? (clients existents, clients finals, distribuïdors...)

• Quina és la zona de prospecció? (país, regió, una o diferents ciutats...)

• Quina durada ha de tenir la prospecció?

• Quina metodologia s’aplicarà? (prospecció des del país d’origen o prospec-
ció a l’estranger)

• Amb quants prospectats s’ha de contactar?

Cada una d’aquestes preguntes que es plantegen ha de tenir una resposta
detallada, contrastada i argumentada amb la finalitat que la prospecció es
realitzi amb la màxima eficiència.

1.2.1 Organització de la recerca d’informació

Es tracta de definir les fonts d’informació que ens permetran recollir la informació
necessària segons els objectius establerts.

La informació secundària és una informació que ja existeix, per tant, es tracta
d’una informació publicada i/o comercialitzada que es pot obtenir ràpidament
i que es pot utilitzar tal com s’aconsegueix o bé adaptar-la a les necessitats de
l’empresa.

La informació secundària és útil i barata però, a vegades, la informació no és
precisa i pot contenir errors que són difícils de contrastar, detectar i resoldre. No
sempre és fàcil avaluar la precisió de la informació i els possibles errors que pot
contenir, però sempre s’ha de contrastar.

La informació també es pot classificar segons si està disponible dins de la mateixa
empresa (bases de dades internes) o si s’ha de buscar a l’exterior (bases de dades
externes). Aquesta distinció entre l’origen de la informació permet diferenciar
entre: informació secundària interna i informació secundària externa.

Actualment, són moltes les
empreses que utilitzen
bases de dades que
permeten gestionar, de
forma eficient, la informació
que els diferents
departaments generen
sobre els clients.
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Les tècniques
quantitatives i qualitatives

per a l’obtenció
d’informació primària
s’estudien a la unitat

“Organització de
processos d’investigació

comercial”.

1.2.2 Fonts d’informació secundària interna

La informació secundària interna és la informació disponible dins de la mateixa
empresa i que s’obté dels diferents departaments com poden ser el departament
financer i comptable o el departament comercial, l’àrea de logística o l’àrea de
producció... Les dades generades han d’estar processades i analitzades amb les
eines adequades per agilitzar els resultats de la cerca.

Un exemple d’informació secundària interna per fer una prospecció de mercats pot
ser un fitxer antic de clients fet a partir de les dades obtingudes en visites a fires
internacionals o un llistat de clients inactius que no han comprat en els darrers
anys.

1.2.3 Fonts d’informació secundària externa

La informació secundària externa és la informació que s’obté fora de l’empresa i
que ha estat publicada per organismes públics o privats, sovint en format digital.

Aquest tipus d’informació es pot trobar en centres d’informació i documentació,
guies i anuaris d’empreses, bases de dades digitals, empreses d’investigació de
mercats i en altres publicacions. Avui en dia, tota o gairebé tota la informació es
troba en format digital.

En el cas que la informació secundària, tant interna com externa, no sigui suficient,
aleshores cal recórrer a la informació primària. Per a una prospecció de mercats,
aquesta informació es pot obtenir en el país al qual es vol exportar. Per obtenir
aquesta informació primària cal aplicar unes tècniques que són diferents en
funció de la naturalesa de les dades que es vulguin obtenir, poden ser tècniques
quantitatives o tècniques qualitatives.

La informació qualitativa està relacionada amb la naturalesa i les motivacions
del comportament humà. Per tant, per obtenir informació qualitativa quan es fa
una prospecció a l’estranger es poden plantejar entrevistes amb els representants
d’empreses, els intermediaris... amb l’objectiu d’obtenir la informació que
respongui a la finalitat de l’estudi.

La informació quantitativa explica situacions o fenòmens en termes numèrics i
es pot analitzar estadísticament. La informació obtinguda pot extrapolar-se a
l’univers objecte d’estudi. En el cas d’una prospecció es poden fer qüestionaris
a una mostra representativa dels prospectats per obtenir informació com ara els
preus de mercat, el número de punts de venda, el nivell de satisfacció dels clients
actuals amb el producte comercialitzat...

Exemples de fonts d’informació secundària externa

• Centres d’informació i documentació (INE, ICEX, Cambres de Comerç...).
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• Anuaris d’empreses (la Caixa, BBVA...).

• Bases de dades (Kompass, Europages...).

• Instituts d’estudis de mercat (AC Nielsen, TNS, Ipsos, GFK...).

• Cambres de Comerç: on es poden comprar fitxers de prospectats preseleccionats com agents
o distribuïdors, que poden facilitar molt el contacte amb els prospectats potencials.

1.2.4 Fonts d’informació primària

La informació primària, tant qualitativa com quantitativa, es pot obtenir si ens
desplacem al país on es vol fer la prospecció.

Bàsicament, a partir de la informació secundària interna i externa (i, en alguns
casos, de la informació primària), s’ha d’aconseguir una base de dades de
possibles prospectats que sigui fiable i operativa, on es recullin totes aquelles dades
i aspectes que es considerin oportuns, entre d’altres:

• Nom de l’empresa

• Sector d’activitat

• Nom de la persona de contacte

• Dades de contacte (adreça, correu electrònic, telèfons...)

• Detall de l’activitat comercial

• Productes i serveis comercialitzats

• Preus dels productes i/o serveis comercialitzats

• Tipus de comunicació

• Perfil dels proveïdors

• Perfil dels clients (tipus de negociació a portar a terme)

• Zones de venda

• Volum de facturació

Obtenció d’informació primària externa

Es tracta d’informació que no està disponible i que cal cercar mitjançant les tècniques
d’investigació de mercats, com ara:

• Fer un estudi de mercat a través d’un qüestionari als prospectats (per telèfon, per correu
electrònic, a través de la pàgina web o personalment).

• Realitzar entrevistes personals a intermediaris del sector, tant d’àmbit públic o privat, d’acord
amb les necessitats i els objectius de l’empresa.

• Anàlisi in situ en el mercat objecte d’estudi per analitzar els preus, el packaging del producte,
els diferents canals de distribució, la comunicació...

La recollida d’informació de
les fonts primàries es pot
realitzar des del país
d’origen (per correu
electrònic o per telèfon)
però, en general, es més
aconsellable desplaçar-se al
país on es vol fer la
prospecció.
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1.2.5 Assessorament, ajuts i finançament per a la
internacionalització

Les empreses que volen operar als mercats exteriors i aprofitar oportunitats de
negoci poden sol·licitar assessorament, finançament i suport a la internacionalit-
zació.

Les entitats que donen suport a aquestes empreses són:

• EUROSTAT: és l’Oficina Estadística de las Comunitats Europees i ofereix
informació gratuïta diversa amb relació als diferents països que formen part
de la Unió Europea (ec.europa.eu/eurostat).

• COFACE: és una entitat que assegura una part de les operacions de
la prospecció i permet, al mateix temps, obtenir un avançament en la
tresoreria i una incitació per realitzar l’exportació de forma més segura
(www.coface.es).

• ACCIÓ: és l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, que promou la
competitivitat i la internacionalització de les empreses catalanes. Ofereix
línies d’ajut i finançament a empreses i entitats per tal de donar suport
a projectes d’innovació, internacionalització i inversió a Catalunya (ac-
cio.gencat.cat/cat).

• ICEX: és l’Institut Espanyol de Comerç Exterior i té la missió de promoure
la internacionalització de les empreses espanyoles. Disposa d’una àmplia
informació de la majoria de països. Gairebé tota la informació és gratuïta
(www.icex.es).

Tot i que hi ha altres organismes d’àmbit nacional i internacional, en aquest apartat
només se citen els que actualment tenen més repercussió.

1.3 Estructura del pressupost de prospecció

El pressupost és el còmput anticipat de què costarà dur a terme una determinada
acció; és a dir, el còmput de les vendes previstes, els ingressos i les despeses rela-
cionades amb les operacions dels prospectats en un període de temps determinat.

A través del pressupost es poden veure els objectius comercials de l’empresa en
el nou mercat, per tant, es pot dir que com més elevat sigui el pressupost, més
importància estratègica té aquest mercat per a l’empresa.

Finalment, el pressupost permet conèixer si l’empresa ha tingut una visió realista
tenint en compte els recursos humans, les limitacions de producció i la viabilitat,
tant tècnica com comercial i financera.

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.coface.es
http://accio.gencat.cat/cat/
http://accio.gencat.cat/cat/
http://www.icex.es
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1.3.1 Pressupost de vendes previsional

Generalment, una empresa que fa prospecció desconeix el mercat i, per tant, no
disposa de dades històriques sobre ell, per això és difícil preveure’n les vendes.

Una possible solució per pronosticar les vendes és inspirar-se en els resultats
obtinguts en mercats similars i fer una previsió per analogia, és a dir, d’acord
amb la similitud que hi pugui haver amb altres mercats.

Exemple d’un pressupost de prospecció (previsió d’ingressos)

L’empresa XocoCat és una empresa catalana que comercialitza xocolata i vol fer una
prospecció en el mercat francès.

Anteriorment, aquesta empresa va fer una prospecció en el mercat italià, així doncs,
es poden analitzar les accions que es varen dur a terme i els resultats obtinguts en la
prospecció del mercat italià, ja que es pot considerar que els resultats poden ser similars
als del mercat francès.

Les accions i els resultats obtinguts en el mercat italià poden ser en el mercat francès, per
analogia, els següents (vegeu la taula 1.3):

Taula 1.3. Accions de prospecció en el mercat italià

Tramesa postal (mailing) Fira Missió comercial

Enviaments: 100
Taxa de retorn: 4%

Valor de les comandes
obtingudes durant la fira:
6.500 AC

Prospectats visitats: 8,
Comandes: 2

Mitjana de l’import de les
comandes 1.500 AC

Valor de les comandes
obtingudes després de la fira:
8.300 AC

12.500 AC

A partir d’aquestes dades s’obtenen els ingressos en el mercat italià (vegeu la taula 1.4):

Taula 1.4. Ingressos obtinguts en mercat italià

Tramesa postal (mailing) Fira Missió comercial

(100 · 0,04) · 1.500 AC 6.500 AC + 8.300 AC 12.500 AC

Total: 6.000 AC Total: 14.800 AC Total: 12.500 AC

Aquesta informació servirà de base per fer el pressupost de vendes previstes en el
mercat francès.

1.3.2 Pressupost de despeses

El pressupost de despeses és més fàcil de calcular perquè es poden estimar unes
despeses relacionades amb l’operació de prospecció (cost de la missió comercial,
de les fires nacionals o internacionals, cost del lloguer de l’estand, cost dels díptics
o dels catàlegs promocionals...).

Però, hi ha costos indirectes relacionats amb la prospecció com les comissions
de comercials, les despeses del departament d’exportació o administratiu o les
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Les despeses de la
prospecció corresponents al
departament d’exportació o

administratiu poden ser la
contractació d’una persona

amb coneixements
d’idiomes i/o per la gestió

administrativa, l’adquisició
de sistemes informàtics

nous per la gestió de les
dades, la compra de base

de dades...

despeses del departament de producció per adaptar el producte al mercat nou
objecte d’estudi.

Els costos indirectes són més difícils de determinar però són necessaris per a
l’elaboració d’un pressupost acurat.

Pla de prospecció de les despeses

L’empresa XocoCat preveu fer un pla de prospecció, al llarg d’un any, en el qual té previst
dur a terme les accions següents:

• 1a. acció: enviament postal (mailing) amb la informació necessària per donar a conèixer
els seus products (catàleg de les novetats, varietat de productes que poden satisfer als
consumidors del mercat francès...).

• 2a. acció: participar a la fira internacional Salon du Chocolat París (www.feriasinfo.es/Salon
-du-Chocolat-M2431/Pars.html) amb l’objectiu de contactar amb distribuïdors francesos del
sector.

• 3a. acció: participar en una missió comercial a París per reforçar els contactes italians que
es van fer a la fira internacional i, al mateix temps, trobar altres prospectats que estiguin
interessats en la comercialització del seu producte en el mercat francès.

Les despeses estimades serien les següents (vegeu la taula 1.5):

Taula 1.5. Despeses de prospecció estimades

Mailing Fira internacional a París (4
dies i 2 persones)

Missió comercial a París (5
dies i 1 persona)

Compra de la base de dades
de distribuïdors (100

distribuïdors):
150 AC

Lloguer estand:
650 AC per dia

Despeses d’avió:
250 AC

Despeses mailing:
300 AC

Transport material:
350 AC

Allotjament:
125 AC

Impressió díptics:
500 AC

Bitllets d’avió:
275 AC per persona

Despeses de manutenció:
50 AC per dia

Segells:
1,05 AC per enviament

Allotjament:
135 AC per nit i persona

Manutenció:
50 AC per dia i persona

Lloguer d’un cotxe:
60 AC per dia

Per tant, es pot fer la previsió de despeses següent (vegeu la taula 1.6):

Taula 1.6. Pressupost de despeses de prospecció (mercat francès)

Mailing Fira internacional a París Missió comercial a París

Base de dades: 150 AC
Mailing: 300 AC
Díptics: 500 AC

Segells: 100 * 1,05 = 105 AC

Estand: 650 * 4 dies = 2.600
AC

Transport: 350 AC
Avió: 275 * 2 persones = 550

AC
Allotjament: 135 * 4 dies · 2

persones = 1.080 AC
Manutenció: 50 * 4 dies * 2

persones = 400 AC

Avió: 250 AC
Allotjament: 125 * 5 dies =

625 AC
Manutenció: 50 * 5 dies = 250

AC
Lloguer cotxe: 60 * 5 dies =

300 AC

Total: 1.055 AC Total: 4.980 AC Total: 1.425AC

Observació: en aquest pressupost només s’han tingut en compte les despeses directes.

La previsió de vendes, feta a partir de les vendes previstes en el mercat italià, i que figura

http://www.feriasinfo.es/Salon-du-Chocolat-M2431/Pars.html
http://www.feriasinfo.es/Salon-du-Chocolat-M2431/Pars.html
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a l’exemple anterior és la següent (vegeu la taula 1.7):

Taula 1.7. Previsió d’ingressos

Mailing Fira internacional a París Missió comercial a París

6.000 AC 14.800 AC 12.500 AC

Així doncs, el pressupost de prospecció de l’empresa XocoCat en el mercat francès és el
següent (vegeu la taula 1.8):

Taula 1.8. Pressupost de prospecció (mercat francès)

Previsió Subtotal Total

Despeses: 7.460 AC

Mailing
Fira
Missió comercial

1.055 AC
4.980 AC
1.425 AC

Ingressos: 33.300 AC

Mailing
Fira
Missió comercial

6.000 AC
14.800 AC
12.500 AC

1.3.3 El pressupost com a eina per mesurar l’eficàcia abans de la
prospecció

El pressupost ha de permetre avaluar l’eficàcia de les accions realitzades de forma
conjunta.

Per això, és important que l’anàlisi es faci sobre el global de les accions que
conformen el pressupost perquè és molt possible que algunes accions siguin més
o menys rendibles que altres però l’objectiu és que el resultat final total del
pressupost sigui rendible.

Per saber si les accions de prospecció són rendibles cal comparar les despeses de
la prospecció amb el marge aconseguit amb les vendes.

L’equilibri pressupostari s’aconsegueix quan el marge net cobreix les
despeses de prospecció.

L’assistència a una fira internacional
pot representar molts avantatges i té
uns resultats més efectius, tanmateix
té un cost molt elevat (Imatge: Fira
de Barcelona. Autoria: Ramiro
Sánchez-Crespo, Font:
www.flickr.com)

Exemple de rendibilitat de la prospecció

L’empresa XocoCat avalua l’operació de prospecció en el mercat francès de forma global,
tenint en compte que vol aconseguir un 35% de marge comercial sobre les vendes.

A partir de les dades del pressupost cal fer els càlculs següents (vegeu la taula 1.9):

Taula 1.9. Càlcul de marges

Mailing Fira Missió Total

Ingressos (I) 6.000 14.800 12.500 33.300

Despeses (D) 1.055 4.980 1.425 7.460
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Marge brut (MB)
[I * 0,35]

2.100 5.180 4.375 11.655

Marge net (MN)
[MB - D]

1.045 200 2.950 4.195

Marge net
(%MN) [(MN / I)
* 100]

17,42% 1,35% 23,6% 12,59%

Tal com podem observar, la prospecció és globalment rendible ja que s’obté un marge net
de 12,59%. Però, si ens fixem en cadascuna de les accions, veiem que el mailing amb un
marge net del 17,42% i la missió comercial amb un 23,6% són més rendibles que no pas
l’assistència a la fira internacional que només representa una marge net de l’1,35%.

Després de la prospecció és molt important comprovar les desviacions i corregir-
les. D’aquesta manera es poden millorar les previsions per als següents períodes
i reconduir l’estratègia de prospecció concentrant els recursos disponibles en els
mitjans més eficaços.

1.4 Elaboració del fitxer de prospectats

El fitxer de prospectats pot fer-se a partir de les dades internes de l’empresa o
a partir de bases externes com les dades que faciliten empreses especialitzades.
En tot cas, tant si la informació prové de dades internes com si prové de dades
externes, la base de dades ha d’estar actualitzada i contrastada per convertir-se en
una eina de treball eficient per a la prospecció.

1.4.1 Actualització de la base de dades dels prospectats

Hi ha dues opcions per actualitzar la base de dades dels prospectats:

1. A partir de les fonts d’informació internes.

• Clients actuals: poden ser prospectats nous per a productes nous.

• Contactes obtinguts en una operació comercial: són clients poten-
cials contactats en fires internacionals o missions comercials.

• Contactes obtinguts a través de la pàgina web de l’empresa: em-
preses que han deixat les seves dades a l’empresa perquè han visitat la
pàgina web i s’hi han interessat.

• Contactes obtinguts de manera més informal: possibles clients amb
els quals s’ha contactat a través de congressos, conferències, grups de
reunió...

2. A partir de les fonts d’informació externes: si l’empresa vol incrementar
de forma considerable els seus contactes i portar a terme una campanya de
prospecció, el més recomanable és sol·licitar un llistat o una base de dades
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de possibles clients potencials a empreses especialitzades, recorrent a les
fonts externes següents:

• Bases de dades externes: quan es participa en una missió comercial,
l’organisme organitzador, per exemple les cambres de comerç, facili-
ten a les empreses participants un llistat de possibles clients potencials.

• Anuaris professionals: es poden comprar bases de dades establint
diferents criteris i segons el país, el sector, el tipus d’intermediari...

Exemples de fonts d’informació externes

Anuaris d’empreses:

• Anuari Econòmic de la Caixa: recull de dades estadístiques i indicadors
socioeconòmics de cada municipi d’Espanya. Es publica anualment i és gratuït:
www.anuarioeco.lacaixa.comunicacions.com.

• Acicsa: informació relacionada amb les activitats de les empreses catalanes. És un anuari
de pagament: www.anuariacicsa.com.

Bases de dades:

• Base de dades del CIS: (Centre d’Investigacions Sociològiques) conté diferents unitats
de bases de dades com ara ISOC (articles publicats relacionats amb les ciències socials),
ICYT (articles publicats de ciència i tecnologia) entre d’altres. Es tracta d’estudis gratuïts:
goo.gl/cLuoPc.

• Kompass: proporciona informació detallada de les empreses espanyoles i estrangeres. És
una base de dades de pagament segons la informació que es demana: es.kompass.com.

• Europages: proporciona informació detallada d’empreses espanyoles i estrangeres. És una
base de dades de pagament: www.europages.es.

• Anuari Acicsa: facilita informació de pagament sobre les principals empreses catalanes:
www.anuariacicsa.com/home.asp.

• Informa D&B: accés amb pagament a informació detallada d’empreses espanyoles:
www.informa.es i www.einforma.com/@.

• Cambres de Comerç i Oficines Comercials: faciliten informació de les empreses del país
segons els criteris que se sol·liciten. És un servei de pagament: www.cambrescat.es.

• Empreses de màrqueting directe: aquestes empreses també faciliten llistats d’empreses o
bases de dades en funció dels criteris que sol·licita el client i a canvi d’un pagament.

Tots aquests organismes públics o empreses especialitzats faciliten la informació que ha
de ser un dels punts de partida de qualsevol prospecció internacional.

Però també hi ha altres formes d’enriquir les bases de dades d’una empresa, de contrastar
dades i d’obtenir informació addicional del país on es vol realitzar la prospecció.

1.4.2 Anàlisi sistemàtica de la informació

L’anàlisi sistemàtica de la informació consisteix a fer un examen continu de les
dades disponibles establint relacions que permetin obtenir coneixement. Per a

http://www.anuarioeco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?cgi=caixa.anuari99.util.ChangeLanguage&lang=esp
http://www.anuariacicsa.com/home.asp
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/4_biblioteca/RecursosElectronicos/BasesdeDatos.html
http://es.kompass.com/
http://www.europages.es/
http://www.anuariacicsa.com/home.asp
http://www.informa.es/
http://www.einforma.com/@
http://www.cambrescat.es/
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Entenem per “indexar” el fet
de crear una llista a partir

de la classificació manual o
automàtica de les dades de
fitxers o documents per tal

de facilitar-hi l’accés dels
usuaris.

A l’apartat “Annexos” del
material web podeu trobar
més informació sobre els

operadors de cerca
avançada.

aquesta anàlisi s’estableixen processos, raonaments, hipòtesis... que permetin con-
trastar, validar o desestimar informació a partir de models matemàtics, estadístics
o eines informàtiques.

A Internet es pot trobar molta informació útil per als processos de prospecció.

Bàsicament, hi ha dues metodologies diferents:

• Cerca d’informació que respongui a uns criteris específics.

• Subscripció a serveis en línia.

Cerca d’informació que respongui a uns criteris específics

L’enorme quantitat d’informació que es troba a Internet, milers de milions de
documents, s’incrementa contínuament i també s’actualitza constantment.

Els motors de cerca són les eines que permeten seleccionar la informació que
respongui a unes necessitats específiques de l’usuari.

Un motor de cerca, o bé cercador, és una aplicació informàtica pensada per ajudar
a trobar informació emmagatzemada en un sistema informàtic com ara una xarxa,
Internet o un ordinador personal.

Els motors de cerca són eines que indexen pàgines web que permeten als
navegants fer consultes a partir d’una o més paraules que apareguin en els
documents indexats.

La informació indexada que es troba dins de grans bases de dades ha estat
recopilada per programes robot (spiders o aranyes) que rastregen la xarxa de
manera automàtica i que capturen informació de tot allò que troben. D’aquesta
manera, l’aranya porta tota la informació a un central on el sistema la processa i
l’emmagatzema. El sistema crea un índex amb les paraules utilitzades a la web i
les ordena per ordre d’importància.

Durant el procés de cerca els motors recorren les pàgines web, preparen un extracte
de la informació que contenen i ordenen els resultats per paraules clau.

La paraula clau (keyword, en anglès) és aquella paraula que s’introdueix en
el cercador per descriure el concepte o la idea que es busca.

Quan es vol utilitzar més d’una paraula clau, s’han de deixar espais en blanc entre
una paraula i l’altra. D’altra banda, els signes diferents de lletres o els números es
reserven per les cerques avançades.

El motor de cerca busca en la seva base de dades les paraules sol·licitades per
l’usuari i després delimita la recerca, eliminant les pàgines que no coincideixen
amb el criteri establert. A continuació s’obté un llistat amb les coincidències que
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inclou el text que coincideix amb la demanda de l’usuari i un extracte o resum del
contingut de la pàgina web.

Existeixen diversos motors de cerca a Internet. La seva principal diferència és la
forma de construir i estructurar les seves respectives bases de dades, a través de
les quals mostren la informació resultant de les peticions dels usuaris.

Els principals motors de cerca són:

• Google: és el cercador més reconegut a nivell internacional. Aquest motor
analitza pràcticament totes les pàgines web existents i recopila informació
per incloure-la en els seus índexs. El sistema permet actualitzar la infor-
mació incorporant webs de nova creació i eliminant aquelles que tenen un
contingut obsolet.

• Bing: és el cercador de la companyia Microsoft que anteriorment era
Windows Live Search i MSN Search, però no és tan utilitzat pels usuaris
d’Internet.

• Yahoo: és un dels cercadors més utilitzats pels professionals de la informà-
tica, propietat de l’empresa Yahoo! Inc.

• Altres cercadors: existeixen altres cercadors rellevants, especialment pel
volum de la població dels països on s’utilitzen, per exemple el cercador més
utilitzat a la Xina és Baidu i el més utilitzat a Rússia és Yandex. Altavista,
Excite i Lycos són altres cercadors d’Internet.

A la figura 1.1 hi podeu veure el logotip d’alguns dels principals motors de cerca
a Internet.

Figura 1.1. Principals motors de cerca a Internet

“Las búsquedas están cambiando:

En la actualidad, cuando pensamos en búsquedas, pensamos en el consumidor que acude
directamente a los motores de búsqueda para encontrar respuesta a sus necesidades. En
el futuro, las búsquedas se realizarán también de otras formas. Buena prueba de ello
es el éxito que están teniendo asistentes digitales como Siri en los que las búsquedas
se realizan por reconocimiento de voz. Las empresas deberán adaptarse a ello para dar
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respuesta a los consumidores, lo cual modificará además las estrategias de marketing en
lo que respecta a la creación de contenidos.”

Mundiario(2015). “Siete tendencias que marcarán el 2016 de los buscadores en internet”

(www.goo.gl/Qasb17).

Els motors de cerca ajuden a fer una primera classificació de la informació. Però la
informació que ofereixen els cercadors és enorme i, per tant, cal que l’usuari faci
una selecció objectiva, utilitzant només les dades que puguin ser útils, en aquest
cas, per a la prospecció que s’està fent. En cas contrari, l’excés d’informació
pot alentir i distorsionar el desenvolupament de la recerca. Per això és molt
importat que, abans d’iniciar una recerca d’informació, s’estableixi una estratègia
de localització de dades i es defineixi la informació que es pretén aconseguir.

De forma general, el procediment que cal seguir podria ser el següent:

1. Definir el contingut clau objecte d’estudi.

2. Definir els aspectes d’interès que poden completar la cerca.

3. Identificar la tipologia de documents on s’ha de concentrar la recerca (bases
de dades, webs, notícies d’actualitat...).

4. Delimitar l’interval de temps amb l’objectiu de desestimar les fonts que
estiguin poc actualitzades i que podrien distorsionar els resultats.

Per a la utilització dels cercadors cal tenir en compte les qüestions principals que
s’indiquen a continuació:

• Identificació de les paraules clau: s’escriu en el formulari de cerca la
paraula o les paraules que es creu que poden identificar el concepte que es
busca d’acord amb els objectius de l’estudi que es vol fer. El grau de precisió
de la paraula o de les paraules clau determinarà el volum d’informació que
s’obtindrà.

• Selecció del cercador: convé utilitzar un cercador amb el qual l’usuari
estigui familiaritzat i que disposi de funcions que permetin la recerca
avançada d’informació.

• Execució de la cerca: s’obté un llistat de llocs web ordenats segons la
similitud amb la paraula clau introduïda. L’índex mostra un extracte de la
informació que conté cadascuna de les pàgines web i permet accedir-hi per
obtenir la informació que es busca.

• Avaluació dels resultats: cal comprovar si els resultats obtinguts s’ajusten
a la informació que es necessita. En cas contrari, cal reiniciar la cerca
introduint altres paraules clau que defineixin millor allò que es busca i
utilitzar els operadors de cerca. Una altra opció és utilitzar un altre motor
de cerca.

• Anàlisi de la informació i emmagatzematge: un cop obtinguda la informa-
ció necessària cal analitzar-la, classificar-la, sintetitzar-la i emmagatzemar-
la en un suport adequat al qual es pugui accedir fàcilment.

http://www.mundiario.com/articulo/economia/tendencias-marcaran-2016-buscadores-internet/20151106113602048937.html
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Exemple de cerca a partir d’una paraula clau

Accedim a Google per fer una recerca a partir de les paraules clau “pa” i “pa ecològic”.

Si introduïm únicament la paraula clau “pa”, la recerca se centra en el concepte del pa
relacionat amb dibuixos animats o amb el nom de diferents empreses que contenen la
paraula “pa” i s’obtenen més de 2.000 milions de resultats.

En canvi, si la paraula clau és “pa ecològic” la recerca queda més acotada a
aproximadament 2 milions de resultats i inclou punts de venda o aspectes relacionats amb
aquest producte.

Si es continua amb la cerca afegint “pa ecològic Barcelona”, els resultats es redueixen
considerablement i obtenim un llistat que permet treballar amb un volum d’informació més
raonable.

Subscripció a serveis en línia

La subscripció a serveis en línia pot facilitar a l’usuari l’accés de forma regular a
la informació relacionada amb els seus temes d’interès.

Destaquen, principalment, els dos sistemes següents:

• Difusió selectiva d’informació (DSI): es tracta d’un sistema de difusió
de la informació “a la carta”, és a dir, que permet als usuaris obtenir una
informació personalitzada, periòdica i selectiva amb la particularitat que
s’informa a l’usuari de totes les novetats que poden ser d’interès.

• Really Simple Syndication (RSS): és un lector que permet obtenir informa-
ció de forma automàtica de diferents webs que poden interessar a l’usuari,
sense que sigui necessari accedir a cadascuna de les pàgines web. Permet
obtenir només aquella informació addicional que es va actualitzant i, per
tant, permet gestionar de forma més eficient la informació. En aquest cas,
es poden obtenir les novetats dels llocs web dels prospectats potencials i
afegir la informació addicional a la base de dades de la prospecció.

Aquests sistemes ens permeten integrar i emmagatzemar de forma contínua tota
la informació que va apareixent a la xarxa i suposen una millora de l’eficiència en
la gestió de la informació, tant en temps com en diners.

1.5 Gestió de la prospecció i verificació de la informació

El treball eficient amb una base de dades requereix de l’actualització constant i la
contrastació o verificació de les dades.

Els motors de cerca poden ajudar a verificar una informació que prové d’una
base de dades externa, però cal anar amb molt de compte amb la informació que
prové de pàgines web gratuïtes. Aquesta informació sempre s’ha de contrastar per
comprovar-ne la fiabilitat.

A la secció “Annexos”
podeu trobar informació
més àmplia sobre els
lectors RSS.

De les biblioteques a la
xarxa

La revolució de les noves
tecnologies ha permès que els
investigadors cerquin informació
a través de la xarxa d’una
manera còmoda i eficient.
D’aquesta manera els
desplaçaments físics a centres de
documentació, institucions
públiques o biblioteques gairebé
han desaparegut.
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Hi ha programari informàtic
per elaborar un fitxer,

actualitzar-lo i avaluar la
campanya de prospecció
més adequada per cada

grup de prospectats.

Per exemple, si es troba un possible prospectat en una base de dades d’una pàgina
gratuïta, és recomanable contrastar la informació d’aquesta empresa. Una manera
fàcil de fer-ho és verificar si l’empresa té pàgina web. També es pot fer una trucada
telefònica o enviar un correu electrònic per comprovar si la informació és real i
està actualitzada.

La tècnica del mistery shopper (comprador misteriós) s’utilitza per verificar
informació. Consisteix a fer-se passar per un client que contacta amb
l’empresa, telefònicament o per correu electrònic, i permet comprovar si la
informació de la qual es disposa és real i fiable.

D’altra banda, si es disposa de diferents bases de dades, podria haver-hi registres
duplicats, és a dir, contactes de clients potencials que apareguin més d’una vegada.
Si això passa, és convenient utilitzar els sistemes de gestió de bases de dades que
identifiquen els registres duplicats i els eliminen.

L’actualització de la base de dades és una tasca permanent que s’ha de fer abans i
després de la prospecció. Una bona base de dades ha de permetre contactar amb els
millors prospectats però també ha d’incorporar dades qualitatives, com la reacció
del prospectat envers una oferta, les raons del rebuig d’una oferta...

1.6 Comunicació amb els prospectats

Per contactar amb els prospectats hi ha diferents tècniques que es poden selec-
cionar segons els objectius, el temps disponible i el pressupost assignat a la
prospecció.

L’eficiència d’una prospecció està condicionada al pressupost que se li hagi
assignat.

A la figura 1.2 podeu veure la valoració de l’eficiència de les tècniques de la
prospecció. Tal com es pot veure en aquest esquema, hi ha diversos mètodes per
contactar amb els prospectats segons quina sigui l’eficiència que es pretén acon-
seguir. Aquests mètodes es poden aplicar conjuntament o de forma independent.

Figura 1.2. Eficiència de les tècniques de prospecció
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1.6.1 Prospecció sense desplaçament

En aquest cas, el contacte i la relació amb els prospectats estrangers es fa des de
l’empresa, sense que sigui necessari cap desplaçament de persones.

Un cop finalitzada la depuració de la base de dades i després de verificar i
contrastar la informació, es poden definir les accions que cal dur a terme segons
l’estratègia comercial que s’hagi escollit.

Les formes a través de les quals es pot contactar amb els prospectats, en aquest
cas, són:

• Telèfon: seguint un argumentari de vendes que ha estat treballat prèviament.

• Internet: enviant un correu electrònic per presentar l’oferta comercial amb
tota la informació relacionada amb el producte o servei.

• Correu postal: enviant informació sobre l’oferta comercial utilitzant el
correu tradicional i incloent-hi informació escrita sobre el producte o servei
(fullets, catàlegs...). En aquest cas i segons el tipus de producte, també es
poden adjuntar algunes mostres.

Font: Karolina Kabat (www.flickr.com)

Per aconseguir una comunicació efectiva és imprescindible treballar, prèviament,
la presentació de l’empresa, els objectius de la prospecció i l’oferta de prospecció
que han de quedar reflectits en un guió.

Aquest guió ha d’incloure un argumentari de vendes per les accions que s’hagin
decidit dur a terme per a la prospecció sense desplaçament.

Tots els contactes que es realitzen, ja sigui per telèfon o per correu electrònic
o postal, s’han d’enregistrar a la base de dades. La persona responsable ha
d’introduir a la base de dades totes les respostes que s’obtinguin de cadascun dels
prospectats per saber quins són els clients potencials més interessants i qui són els
interlocutors que han d’intervenir en possibles negociacions posteriors.

1.6.2 Prospecció amb desplaçament

La relació amb el prospectat es pot fer organitzant un viatge al seu país. Un dels
avantatges és poder identificar immediatament si el perfil del prospectat s’ajusta
al definit per l’empresa segons els objectius comercials. D’aquesta manera, es pot
saber i es pot valorar si és interessant establir una col·laboració eficient entre el
prospectat i l’organització que fa la prospecció.

Aquest tipus de prospecció, per les seves característiques, requereix un pressupost
elevat i una organització eficient.

La informació obtinguda per
telèfon pot arribar a ser molt
rica, ja que es pot obtenir
informació addicional del
client potencial si
s’aconsegueix una conversa
distesa però tenint sempre
presents els objectius
plantejats.
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Associació de Fires
Espanyoles (AFE)

L’Associació de Fires Espanyoles
(www.afe.es) és una organització

privada, sense ànim de lucre i
declarada d’utilitat pública. El

seu àmbit d’actuació s’emmarca
en el territori espanyol per a la

representació, coordinació,
defensa i foment de les activitats

firals dels seus membres.

Les prospeccions que requereixen desplaçament són les fires i les missions
comercials.

Fires

La Fira Alimentaria de Barcelona és
una de les més importants del món,
amb quatre dècades de trajectòria.

És una fira internacional, innovadora i
molt concorreguda pels professionals

del sector de la gastronomia.

Les fires internacionals són un mitjà de prospecció molt eficient, ja que es
reuneixen, en un mateix espai, els fabricants i els intermediaris professionals d’un
mateix sector.

L’empresa interessada en la participació en una fira, com a expositor, ha de
seleccionar-la amb molta cura i ha d’analitzar a fons els avantatges i els incon-
venients, ja que les despeses que s’han d’afrontar per assistir-hi poden ser molt
elevades.

Algunes fires tenen una gran demanda per part dels expositors, per tant, l’empresa
que hi vol participar ha de disposar d’una bona organització i fer una bona
planificació anticipada, com a mínim d’un any.

Exemples de trobades de negoci

• Alimentaria Matchmaking: plataforma virtual que permet consultar, contactar i sol·licitar
reunions amb antelació als Hosted Buyers. D’aquesta forma, els expositors hi tenen accés
abans de conèixer als visitants internacionals convidats i poden seleccionar aquells perfils
més afins als seus productes.

• Intervin Business Meetings: trobades de negoci organitzades a través de la plataforma
de Matchmaking entre expositors i Hosted Buyers. Les reunions preagendades a
través d’aquesta plataforma tindran lloc a The Alimentaria Hub i seran supervisades per
l’organització.

• Food&Drink Business Meetings: trobades de negoci preorganitzades per FIAB entre
expositors i compradors internacionals dels països extracomunitaris, convidats amb el suport
d’ICEX, Magrama i Alimentaria.

• Brokerage Event: l’objectiu d’aquest programa és facilitar el contacte entre empreses i
centres tecnològics d’Europa amb socis internacionals potencials per a l’establiment d’acords
comercials, transferències tecnològiques i convenis de col·laboració.

Organitza: ACCIÓ (Agència Catalana de Suport a la Competitivitat), Enterprise Europe
Network (Xarxa Europea d’Informació i Assistència Comercial i Tecnològica) i Alimentaria.

Font: www.alimentaria-bcn.com/web/705474/143.

En una fira internacional les empreses poden ser expositores o hi poden participar
com a visitants. Tant si s’hi va com a expositor o com a visitant, aquestes fires
permeten establir contacte amb nous clients o nous socis, observar les tendències
del sector i del mercat, conèixer els preus de la competència, les novetats...

Si l’empresa decideix participar en una fira com a expositor, l’estand és l’aparador
per als seus prospectats, per als seus clients actuals, per als seus proveïdors i per
a la seva competència. Per tant, cal cuidar especialment el disseny de l’estand
per tal de mostrar la millor i més fidel imatge de l’empresa. També és important
establir un protocol d’acollida per a les persones que s’hi apropin així com tenir
cura del material de comunicació dissenyat per a l’ocasió (díptics, tríptics, catàlegs,
pòsters...). Convé tenir preparades unes fitxes de contacte dels prospectats que

http://www.afe.es/es/
http://www.alimentaria-bcn.com/web/705474/143
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podran recollir les seves dades i incorporar-les a la base de dades de l’empresa,
així podran ser explotades quan hagi acabat la fira.

Missions comercials

Una missió comercial consisteix a viatjar al país objecte d’estudi amb la finalitat
d’identificar noves oportunitats de negoci, desenvolupar una xarxa d’intermediaris
o tenir un primer contacte amb el país.

Les missions comercials són un mitjà de prospecció molt adient però és necessari
disposar d’un pressupost important i d’una organització eficient per rendibilitzar
aquests tipus d’accions.

L’organització d’una missió de prospecció requereix:

1. Abans del desplaçament:

• Informar-se bé sobre el país i sobre els prospectats potencials. Cal tenir
en compte les dates seleccionades, les formalitats per entrar al país,
l’allotjament i el transport, les despeses del viatge i de manutenció...

• Planificar les reunions amb els possibles prospectats (enviar un correu
electrònic o trucar per telèfon per sol·licitar una reunió amb els
prospectats potencials).

• Adaptar la documentació de l’empresa a les característiques del país
objecte d’estudi com ara les targetes de visita, els catàlegs, els díptics,
els preus... Cal tenir en compte l’idioma, les possibles adaptacions
tècniques, l’adequació a l’entorn cultural, als costums...).

2. Durant la missió comercial:

• Confirmar in situ les reunions planificades prèviament i portar-les a
terme.

• Observar l’entorn, és a dir, visitar els punts de venda on es comercia-
litzen productes iguals o similars als de l’empresa, llegir la premsa del
país, comprar revistes especialitzades del sector...

• Analitzar i recollir la informació obtinguda a les reunions amb els
prospectats.

• Intentar incrementar el nombre de contactes in situ.

3. A la tornada de la missió comercial:

• Elaborar un informe com a resum de la missió comercial amb la
valoració tant dels aspectes positius com negatius.

• Actualitzar el fitxer de dades i avaluar l’acció de prospecció.

• Respondre als prospectats amb propostes adaptades a la seva demanda
i tramesa del material sol·licitat pels prospectats potencials.

• Fer el seguiment de les comandes efectuades durant i després de la
missió comercial.

A la secció “Annexos” hi
trobareu més informació
sobre les possibilitats de
participació en certàmens
i fires, així com un article
sobre les accions que cal
fer per garantir l’èxit en la
participació a una fira.

Les missions comercials
estan organitzades per les
cambres de comerç o per
associacions d’exportadors.
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Exemple de seguiment dels prospectats i conclusions

Tant si es fa la prospecció amb desplaçament com si es fa sense desplaçament, una vegada
que s’hagi contactat amb els prospectats, l’empresa n’ha de fer un seguiment i enregistrar-
lo a la seva base de dades. Aquest seguiment es pot fer de diferents maneres:

• Contacte per telèfon, enviament de catàlegs o documents comercials...

• Recerca activa d’informació rellevant dels prospectats potencials per complementar la seva
informació a través de fitxers d’empreses especialitzades.

• Actualització del fitxer de dades.

• Ampliació de qualsevol tipus d’informació que pugui enriquir el fitxer, tant pel que fa als de
prospectats, com pel que fa al producte, al país...

El seguiment ha de permetre obtenir les conclusions següents:

• L’empresa no pot exportar perquè, per exemple, el preu o el producte no s’adapta a les
necessitats del país de destí.

• L’empresa ha d’adaptar el seu mix de màrqueting amb l’objectiu adaptar-se a les
característiques del nou mercat.

• L’empresa ha aconseguit captar clients potencials.



Sistema d’informació de mercats 33
Prospecció de mercats internacionals i configuració del sistema

d'informació de màrqueting

2. Configuració d’un sistema d’informació de màrqueting

La informació és un recurs imprescindible per a la presa de decisions a les
organitzacions. És ben sabut que, a més d’experiència, les persones responsables
de les organitzacions necessiten disposar d’informació que els permeti reduir els
riscos en el procés de presa de decisions. Per això, les organitzacions recorren a
sistemes d’informació que els proporcionin aquest recurs bàsic.

Un sistema d’informació (SI) és un conjunt d’elements interrelacionats
amb el propòsit d’atendre les demandes d’informació d’una organització,
per incrementar el grau de coneixements que permeten un millor suport en
la presa de decisions i el desenvolupament d’accions. (A. Peña Ayala: 2006)

Actualment, la informació que arriba a les organitzacions prové de diverses fonts
i cal establir procediments que en permetin la recollida, classificació, anàlisi,
valoració i distribució perquè aporti coneixement a l’organització i pugui ser
emprada per a la presa de decisions.

2.1 Subsistemes del sistema d’informació de màrqueting

Les empreses que disposen de més informació gaudeixen d’avantatges competitius
superiors, ja que poden adaptar-se millor a les circumstàncies de l’entorn, aprofitar
noves oportunitats i prendre decisions estratègiques més encertades i ràpides.

En conseqüència, les empreses han desenvolupat mecanismes que els permeten
buscar i obtenir les dades que necessiten del seu entorn. Ara bé, un volum
considerable de la informació es genera a dins de la mateixa empresa, com a
conseqüència de la seva interacció amb l’entorn, per la qual cosa l’empresa ha
de trobar sistemes que li permetin recollir la informació per poder utilitzar-la.

A més, és possible que la quantitat de dades generades a la mateixa empresa
sigui tan elevada que resulti molt complicat seleccionar les dades que realment
són rellevants, que responguin a les necessitats d’informació, i aconseguir que
estiguin disponibles, en el moment oportú, per a les persones encarregades de
prendre una decisió. Per això sorgeix la necessitat de trobar un sistema que permeti
recollir informació de diferents fonts, internes i externes, tractar-la i distribuir-la
puntualment, adequadament i de manera sistemàtica.

Per tant, el sistema d’informació de l’empresa és el conjunt de recursos per a
la recollida, el tractament, l’emmagatzematge i la difusió de la informació a les
persones que l’utilitzen.
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El sistema d’informació de màrqueting o sistema d’informació de
mercats (SIM) és el conjunt de persones, equipaments tècnics i
procediments que té com a missió la recollida, la classificació i el
tractament de dades de manera sistemàtica, amb l’objectiu d’analitzar-les
per transformar-les en informació útil i distribuir-la entre els responsables
de la presa de decisions de màrqueting.

Actualment, hi ha molta informació digitalitzada i emmagatzemada en suports
digitals sofisticats. Per tant, l’ús de les TIC ha permès que la recerca d’informació
en fonts secundàries per ser utilitzades i tractades en una investigació comercial
hagi estat un avenç molt important, ja que l’accés fàcil a la informació ha suposat
una millora indiscutible en la pràctica empresarial a causa de la seva alta fiabilitat,
immediatesa i cost més baix.

És per això que les empreses són cada vegada més conscients de la importància
de treballar en suports digitals i amb les eines relacionades amb els serveis
d’informació electrònics. Per aquest motiu, les empreses i les organitzacions
adapten bases de dades a les seves necessitats la qual cosa els permet analitzar,
emmagatzemar i recuperar tota la informació interna generada a la mateixa
organització, els suposa mantenir una posició competitiva en el seu mercat i
aconseguir avantatges competitius claus.

Per a la correcta interpretació i aplicació de les dades cal assegurar-se de:

• El grau de fiabilitat, fent un examen objectiu que consisteix a analitzar el
mètode que s’ha seguit per a la seva obtenció i la seva procedència (persones
o organismes que han recollit la informació).

• El ritme d’actualització de la informació per treballar amb les dades més
recents i fidels a la realitat.

• El nivell de detall de la informació disponible per determinar si es pot
aconseguir una informació general o molt detallada dels components del
fenomen que es pretén investigar.

Per a qualsevol empresa és fonamental disposar de la informació necessària per a
la definició de la seva política d’empresa, que li permeti aconseguir els objectius
establerts i prendre les decisions més adequades en cada moment.

Dins del sistema d’informació de màrqueting, es poden distingir quatre àrees o
subsistemes:

• Subsistema de dades internes

• Subsistema d’intel·ligència de màrqueting

• Subsistema d’investigació de mercats

• Subsistema de suport a les decisions de màrqueting
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Els tres primers subsistemes són els encarregats de recollir les dades i la informa-
ció, en canvi, l’últim subsistema s’encarrega de tractar el conjunt de dades i la
informació procedent dels altres subsistemes, a través de diferents procediments,
tècniques estadístiques i models, amb l’objectiu que siguin útils per a la presa de
decisions.

Exemple dels subsistemes del SIM

El sistema de dades internes s’encarrega de recollir les dades de les operacions que
realitza l’empresa a partir de la seva activitat diària (recepció de comandes, producció,
devolucions als proveïdors, facturació...). El subsistema d’intel·ligència de màrqueting
és el conjunt de fonts i mitjans que permeten als responsables de màrqueting aconseguir
informació sobre l’evolució contínua de l’entorn de l’empresa (informació que proporciona
el personal de vendes, observació de la competència, estudis que proporcionen alguns
centres d’informació...). El subsistema d’investigació de mercats és l’encarregat de
preparar, recollir, analitzar i explotar les dades i la informació relacionada amb la situació
específica del mercat de l’empresa (quota de mercat, perfil del consumidor, consum mitjà...).
Per últim, a partir de tota la informació obtinguda per les diferents vies, el subsistema de
suport a les decisions de màrqueting proporcionarà eines i models per a la presa de
decisions de màrqueting (ampliació del mercat, extensió de la gamma de productes...).

2.1.1 Subsistema de dades internes

La finalitat del subsistema de dades internes és recollir de manera sistemàtica la
informació que es produeix dins de l’empresa, mitjançant el registre de totes les
dades que es generen amb l’activitat dels departaments. Això permet millorar el
flux de dades entre els diferents departaments de l’empresa.

El subsistema de dades internes és l’àrea del SIM que té la funció de
recopilar i gestionar la informació que es genera dins l’empresa.

L’empresa genera un gran volum d’informació com a resultat de la seva activitat
quotidiana. Alguns exemples són els estats financers o els registres detallats de
vendes, comandes, inventaris i costos.

Volum d’informació

“S’estima que un gran detallista pot arribar a emmagatzemar 80 terabytes d’informació,
l’equivalent a 16 milions de fotografies digitals o a 515 prestatges plens d’informació.”

Direcció de màrqueting, Kotler (2006).

Aquesta informació es pot obtenir de forma fàcil i ràpida, per la qual cosa, si es
gestiona de forma correcta, permet prendre decisions ràpidament i amb precisió.
Per exemple, si una empresa coneix les vendes que ha realitzat en un determinat
establiment al final de la jornada, pot reposar les existències immediatament i
preparar comandes noves.

La tecnologia permet millorar la capacitat d’obtenció i posterior gestió de la
informació utilitzant:
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Intel·ligència de màrqueting

El subsistema d’intel·ligència de
màrqueting pot utilitzar la

informació que obté procedent
dels diferents agents amb què

interacciona, com ara la pròpia
xarxa de vendes, per obtenir

informació sobre l’acceptació
dels productes propis o els de la

competència.

• Sistemes integrats de gestió ERP (enterprise resource planning).

• Sistemes de gestió de les relacions amb clients CRM (customer relationship
management).

2.1.2 Subsistema d’intel·ligència de màrqueting

Qualsevol persona de l’equip de vendes o els distribuïdors poden tenir accés a
informació molt valuosa per a conèixer més a fons les preferències dels clients i,
l’objectiu del subsistema d’intel·ligència de màrqueting és, precisament, treballar
perquè aquests agents tinguin la capacitat de detectar la informació rellevant i
sàpiguen com proporcionar-la a l’empresa.

El subsistema d’intel·ligència de màrqueting és una part del SIM que té
com a missió explorar l’entorn per a la recerca d’aquella informació que
pugui tenir alguna influència sobre les decisions que es prenen a l’empresa.

Aquesta informació es pot obtenir a partir de:

• Publicacions de diferents tipus amb informació ja elaborada sobre el tema
objecte d’interès.

• Els agents amb qui interactua l’empresa, com proveïdors, el personal de
vendes o els intermediaris, que poden subministrar informació sobre la
competència o sobre la mateixa empresa.

Per millorar la qualitat de la informació procedent d’aquesta font, les empreses
poden dur a terme les accions següents:

• Formar i motivar els venedors perquè transmetin a l’empresa informació
sobre l’entorn. El personal de vendes es converteix, en moltes ocasions, en
els ulls i les oïdes d’una organització. Això no obstant, han d’estar motivats
per saber quina és la informació rellevant, saber com transmetre-la i a qui
s’ha de fer arribar.

• Motivar els distribuïdors, detallistes i la resta d’intermediaris perquè trans-
metin la informació important que es produeix en el seu àmbit i que pot ser
útil per a l’empresa.

• Observar el comportament de la competència actuant-hi com a consumidor
i fer-se present allà on aquesta participa com ara fires, exposicions, juntes
d’accionistes...

• Crear una comissió o panel de clients que tingui una certa representativitat
per donar una opinió sobre qüestions que es considerin d’interès.
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• Comprar informació a proveïdors externs d’informació. Hi ha empreses
d’investigació de mercats encarregades d’elaborar panels de consumidors
que són estudis sobre la tendència, participació i posicionament de marques,
així com el perfil i comportament del consumidor a través d’una anàlisi del
seu acte de compra.

• Explorar els sistemes de retroalimentació en línia (online). Gràcies a
Internet, moltes empreses poden obtenir informació dels seus competidors
a través de canals com ara:

– Fòrums independents de béns de consum i serveis. Els usuaris
deixen constància sobre l’opinió que els mereix un determinat bé o
servei.

– Llocs web d’informació de distribuïdors i agents de vendes. Al-
guns llocs web tenen la possibilitat d’inserir comentaris sobre produc-
tes o serveis i llegir els d’altres usuaris. El problema que plantegen és
que depenen del distribuïdor que ha creat el lloc web i això fa que la
informació que se n’obté no sigui del tot fiable.

– Llocs web combinats que ofereixen opinions d’experts i comen-
taris de consumidors. Molt prolífics en el sector financer i de
tecnologia punta, ja que els seus productes requereixen coneixements
professionals.

– Llocs web de queixes de consumidors. Hi ha llocs web específics
on els consumidors poden deixar constància de les seves experiències
negatives amb determinades empreses.

2.1.3 Subsistema d’investigació de mercats

La finalitat del subsistema d’investigació de mercats és obtenir la informació que
no està disponible en els altres subsistemes.

El subsistema d’investigació de mercats és l’àrea del SIM que busca
informació puntual per resoldre problemes o oportunitats concretes, dels
quals el subsistema de dades intern i el subsistema d’informació de
màrqueting no tenen dades.

El sistema de dades intern i el sistema d’intel·ligència de màrqueting estan
concebuts per ajudar a la presa de decisions de caràcter habitual, més que no pas
per a la investigació sobre temes concrets.

Quan una empresa no té recursos materials, humans o els coneixements necessaris
per portar a terme l’estudi, se solen contractar els serveis d’una consultoria o d’una
empresa d’investigació de mercats.

Els subsistema d’investigació de mercats permet vincular al consumidor, al client
o al públic en general amb la direcció de màrqueting. La informació que es genera
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a partir d’aquestes relacions es pot utilitzar per identificar oportunitats i problemes
del mercat. Cal determinar quina és la informació que es necessita, dissenyar el
mètode per obtenir-la, aplicar els processos de recollida de dades, analitzar els
resultats i preveure com poden afectar l’empresa.

2.1.4 Subsistema de suport a les decisions de màrqueting

La finalitat d’aquest subsistema del SIM és donar suport a la presa de decisions a
partir de procediments que permeten analitzar i interpretar la informació recollida.

El subsistema de suport a les decisions de màrqueting és el conjunt
d’eines estadístiques i models que s’apliquen amb l’objectiu de millorar la
presa de decisions de màrqueting.

Qualsevol informació obtinguda per l’empresa, a través dels altres subsistemes del
SIM, ha de ser analitzada profundament, utilitzant mètodes d’anàlisi estadística
per determinar les relacions entre dades; per exemple, pot servir per trobar una
resposta a preguntes com ara: quines són les variables que afecten les vendes i
quina importància té cadascuna?, què determina que un client compri un determi-
nat producte o el de la competència?, quines són les variables més adequades per
segmentar el mercat?, quants segments de mercat es poden identificar?, etc.

Les eines que es poden utilitzar per assolir els objectius del subsistema de suport
a les decisions de màrqueting són:

• Anàlisi estadística. Aplicant tècniques estadístiques a les dades disponi-
bles, es pot resumir la informació, se simplifica i n’augmenta el contingut
informatiu, per tant, proporciona coneixement.

• Banc de models. Un model és la simulació d’un fenomen en què s’utilitzen
una sèrie de variables interrelacionades. Aquest banc de models permet
determinar quina seria la millor solució als problemes de màrqueting segons
la informació emmagatzemada en el sistema.

El data mining és una suma de tècniques estadístiques que permeten analitzar un
conjunt molt ampli de dades, gràcies a les quals es poden identificar, per exemple,
pautes de consum.

2.2 Característiques del sistema d’informació de màrqueting

Els fluxos d’informació que es generen a l’empresa, que provenen tant de fonts
internes com de fonts externes, s’han d’enregistrar i emmagatzemar amb l’objectiu
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de constituir la base per a la presa de decisions de cadascuna de les seves àrees
específiques.

Per a la correcta interpretació i aplicació de les dades que provenen d’una
font d’informació és fonamental que questes dades siguin fiables, que estiguin
actualitzades i que tinguin un nivell de detall que aporti la informació necessària
per a la presa de decisions.

Disposar d’un bon sistema d’informació de màrqueting és fonamental perquè els
responsables de l’empresa puguin definir els objectius i prendre les decisions
adequades, així com establir les estratègies necessàries per aconseguir les seves
fites.

2.2.1 Objectius i components

L’objectiu del sistema d’informació de màrqueting (SIM) és organitzar la informa-
ció interna que es genera a l’empresa i recollir la informació externa de l’entorn,
per tal d’emmagatzemar-la i posar-la a disposició dels responsables de la presa de
decisions de les diferents àrees de l’empresa.

Per tant, l’objectiu del SIM és recollir i emmagatzemar informació per a la
presa de decisions empresarials.

Les funcions del SIM són obtenir, seleccionar, donar forma i emmagatzemar la
informació. Així doncs, aquest sistema ha de permetre consultar la informació
disponible i tractar-la perquè sigui eficient en el moment en què s’hagi d’utilitzar.
També ha de permetre filtrar la informació adient per a cada departament de
l’empresa perquè sigui útil segons les necessitats de cadascun dels seus usuaris.

Els principals components del SIM són els següents:

• Bases de dades

• Estudis de mercat

• Aplicacions informàtiques per al tractament de dades

• Sistemes i tècniques per a la recollida de dades

• Fonts d’informació secundària externa

• Mètodes estadístics per a l’anàlisi de dades

• Mètodes per a l’optimització en la presa de decisions

Normalment, les empreses grans disposen d’un sistema suficientment organitzat
que els permet gestionar volums de dades i d’informació considerables. Tanma-
teix, són diverses les dificultats que suposa la implantació de sistemes integrats
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que compleixin aquesta funció, especialment a les petites i mitjanes empreses. Els
principals obstacles per a la implementació d’un sistema de gestió de la informació
són:

• Cost elevat dels sistemes de gestió de la informació totalment integrats

• Diversitat de les necessitats d’informació segons cada usuari

• Dificultats per emmagatzemar determinats tipus d’informació

2.2.2 Forma de la informació

La forma de la informació és molt diversa. A qualsevol empresa es pot trobar
informació en formats com ara dades numèriques, textos, imatges, sons... Nor-
malment, la informació en forma de dades numèriques és la més fàcil d’analitzar,
ja que es pot fer a partir de l’aplicació de diverses tècniques estadístiques. Quan la
informació no és numèrica, tot i que també es pot analitzar, és més difícil arribar
a conclusions objectives.

La informació procedent de les fonts secundàries internes o externes ha de ser
objectiva, precisa, fiable, exacta, pertinent i ha d’estar actualitzada, disponible (de
fàcil accés) i presentada de manera que es pugui adaptar a les futures demandes
de les persones que l’han d’utilitzar.

Les fonts d’informació secundària externa poden ser:

• Públiques: si la informació està disponible, de forma gratuïta, per a
qualsevol usuari que la sol·liciti.

• Sindicades: si la informació només es pot obtenir pagant una quota o
subscrivint-se a un servei.

Els criteris que cal tenir en compte en el moment de seleccionar la informació
secundària són:

• Solidesa. Perquè la informació sigui sòlida ha d’estar suficientment fona-
mentada, ha de ser completa i tenir el nivell de detall necessari perquè ajudi
en la presa de decisions.

S’ha de recórrer sempre a la informació accessible, és a dir, s’ha de descartar
la informació que per les seves característiques no sigui possible d’obtenir.

D’altra banda, la informació ha de ser l’apropiada, és a dir, s’ha de referir
a l’univers objecte d’estudi i s’ha de poder aplicar als objectius que s’hagin
establert per a una determinada investigació.

La informació també ha de ser precisa, ha de ser un reflex de la realitat, dins
d’uns marges d’errors acceptables i ha d’estar disponible en el moment en
què s’ha de prendre una decisió.
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La informació obsoleta no representa una ajuda per a la presa de decisions.
Per això, és important que es correspongui amb un període de temps relle-
vant, que provingui d’una font actualitzada i que sigui útil per a l’objectiu per
al qual s’ha d’utilitzar. Una bona informació no es limita només a reflectir
fets sinó que també ha de proporcionar un contingut dinàmic als resultats.

• Fiabilitat. La font de la qual s’obté la informació ha de ser de confiança i
sempre s’ha de contrastar. És convenient recórrer sempre a fonts d’empreses
de prestigi o bé a entitats i institucions públiques reconegudes.

A Internet hi ha molta informació en diferents llocs web, articles i treballs de
recerca on la informació no ha estat contrastada, la qual cosa pot induir-nos
a cometre errades que desvirtuaran els resultats de la investigació.

Per tant, és fonamental assegurar-se de la fiabilitat de les dades i de la
informació obtinguda per assegurar la qualitat de la investigació.

• Cost. El cost de la informació es pot mesurar tant econòmicament com pel
que fa al temps que cal invertir-hi per obtenir-la.

Les fonts d’informació s’han d’explorar de forma seqüencial amb relació
inversa al seu cost, és a dir, primer s’ha de recórrer a la font d’informació
sòlida i existent que suposi un cost més baix, econòmic i en inversió de
temps. Després d’explorar les fonts més econòmiques es recorrerà a les
fonts que comportin un cost superior.

Qualsevol informació que s’hagi obtingut s’ha de pautar, és a dir, s’ha d’organitzar
de forma adequada, segons els objectius i, posteriorment, s’ha analitzar per poder
extreure’n resultats que han de ser útils per a la investigació, per tant, la informació
ha de ser suficient, precisa i rellevant.

En aquest punt, cal decidir quina informació és útil i quina informació s’ha de
descartar perquè no és rellevant per a l’objecte del nostre estudi. Així doncs,
abans d’iniciar la recerca, s’han d’establir mecanismes per organitzar i analitzar
la informació.

Habitualment, la informació s’organitza segons el seu grau de fiabilitat i segons
la seva utilitat. Com que actualment existeix molta informació digitalitzada, és
relativament senzill obtenir i gestionar dades i informació.

Atès que les dades poden ser quantitatives o qualitatives, caldrà seleccionar
una metodologia de treball diferent que permeti analitzar-les de forma adequada
segons la seva naturalesa.

El procés d’anàlisi de la informació secundària consisteix a seleccionar, transfor-
mar i integrar les dades que, anteriorment, han estat recollides i processades per
a una finalitat diferent al de la nostra investigació. Per tant, l’objectiu és adaptar i
ajustar la informació a l’objecte de la nostra investigació.

La diferència principal entre l’anàlisi de la informació quantitativa i l’anàlisi de la
informació qualitativa rau en la seva objectivitat, és a dir, l’anàlisi quantitativa
respon a criteris objectius, d’acord amb un procediment d’anàlisi estadístic o
matemàtic, en canvi, l’anàlisi qualitativa és subjectiva; per això s’ha d’anar en
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compte per evitar la interferència de creences i valors de les persones que fan
l’anàlisi.

Les dades quantitatives són les dades numèriques que es poden tractar mitjançant
tècniques estadístiques i procediments matemàtics.

Alguns exemples de dades quantitatives (numèriques)

• Preus, costos, marges comercials...

• Pressupostos i estats financers

• Registre detallats de vendes o despeses (vendes potencials, actuals, previsions de vendes,
previsions de despeses...), comandes...

• Distàncies entre punts de venda o entre punts estratègics

• Registre d’imports de tiquets de compra

• Inventaris de productes

Les dades qualitatives s’expressen en forma de paraules o textos i es refereixen
a motivacions, pensaments i creences. Aquest tipus de dades són difícilment
mesurables i no es poden traduir a termes numèrics, per tant, no es poden
analitzar mitjançant procediments estadístics o matemàtics. Una dada qualitativa
es defineix com a “no quantitativa” ja que no es pot expressar com un número.

Alguns exemples de dades qualitatives

• Estudis de motivacions

• Percepció de la imatge d’un producte

• Estudi de la competència

• Reclamacions de la clientela

2.2.3 Qualitat i valor de la informació

La qualitat i la seguretat de la informació són característiques essencials per
garantir la credibilitat i la confiança dels resultats i les conclusions a les quals
s’arribarà després del procés d’anàlisi.

La qualitat de les dades, i la transformació d’aquestes dades en informació que
aporti coneixement per a la presa de decisions, és un aspecte clau per evitar errades
en el resultat de l’anàlisi, com a conseqüència de dades poc precises o inexactes,
per això cal que els processos de recollida, gestió i anàlisi de dades siguin molt
acurats.

La qualitat de la informació s’aconsegueix, entre d’altres, identificant terminològi-
cament cada dada de forma correcta i garantint la fiabilitat i la reputació de la font
de procedència. També cal assegurar-se de la seva exactitud, precisió, rellevància,
validesa, veracitat, autenticitat i credibilitat.
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Sempre s’han d’identificar les fonts d’informació i s’han de poder verificar. Quan
les dades siguin contradictòries, cal precisar la jerarquia de les dades, és a
dir, si es tracta d’organismes internacionals, nacionals, empreses de consultoria
especialitzades, premsa, competència, col·laboradors...

D’altra banda, la informació ha de ser fàcil d’interpretar. Són especialment
importants els aspectes següents: el volum d’informació, l’estil de redacció, la
finalitat de la publicació i la metodologia emprada.

La informació sempre ha estat vital per al món dels negocis, però aquest valor
és encara més important a l’era digital. Tanmateix, hi ha molta informació
que arriba a les empreses sense que calgui fer un gran esforç, en canvi, hi ha
informació d’àmbit estratègic que és més difícil de trobar, s’ha de seleccionar,
tractar, analitzar i interpretar correctament per tal que sigui profitosa per als
interessos empresarials.

El valor de la informació es pot mesurar a partir dels dos paràmetres següents:

• Utilitat: segons si és útil i pot ser explotada pel sistema d’informació de
màrqueting, és a dir, la informació que s’obté s’ha de poder comprendre,
s’ha de poder treballar per obtenir coneixement que sigui útil per a la finalitat
de l’empresa.

• Capacitat de sorpresa: normalment, quan no s’espera una informació el
seu potencial de sorpresa és més gran i n’incrementa el valor. Per exemple,
quan la competència llança un producte diferent i innovador al mercat que
pot disminuir la nostra quota de mercat.

2.3 Alimentació del sistema d’informació de màrqueting

La finalitat principal del sistema d’informació de màrqueting és avaluar, desenvo-
lupar i distribuir informació.

L’avaluació de les necessitats d’informació es fa a partir d’entrevistes amb el
personal de l’empresa per determinar quina és la informació que es vol obtenir,
que és necessària i que és possible d’obtenir. Convé establir un sistema per tal
d’observar l’entorn de l’empresa per si hi ha informació que pot ser útil per als
responsables de les diferents àrees de l’empresa i, d’altra banda, determinar els
costos i els beneficis que pot aportar la informació que es requereix.

El desenvolupament de la informació suposa posar a disposició dels responsa-
bles de les diferents àrees de l’empresa les fonts d’informació on es recullen les
dades següents:

• Dades internes: informació comptable, dades de vendes, dades de fabrica-
ció..., que es genera al si de l’empresa.

• Informació estratègica de màrqueting: recull i anàlisi de la informació

És molt important que les
fonts d’informació siguin
originàries i se’n pugui
contrastar la credibilitat.
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pública sobre els competidors i l’entorn de l’empresa, com ara proveïdors,
clients, competidors, empreses d’investigació comercial...

• Investigació de mercats: disseny, recollida, anàlisi i informació sobre
dades amb relació a la situació del mercat, com ara la quota de mercat de
l’empresa i dels competidors, les motivacions de compra dels clients, la
identificació de demanda no satisfeta...

La distribució de la informació als responsables de les diferents àrees de
l’empresa s’ha de fer en el moment oportú, és a dir, tan de forma rutinària com en
el moment en què els responsables hagin de prendre decisions estratègiques.

2.3.1 Procés de recerca d’informació de màrqueting

Hi ha dues qüestions molt importants a l’hora de buscar informació que, sovint,
passen per alt i a les quals no es dóna la importància que mereixen. La primera
qüestió és dedicar el temps suficient per obtenir la informació requerida i la segona
és seleccionar només la informació que sigui rellevant.

Habitualment, en les recerques d’informació, es cometen les dues errades se-
güents:

• No dedicar el temps suficient a les tasques de recerca per obtenir les dades i
la informació necessària. Si manca dedicació de temps, acabarà repercutint
en la qualitat de les conclusions a les quals s’arribi o bé no es disposarà
d’informació suficient per fonamentar la presa de decisions. Per tant, és
convenient dedicar el temps adequat a les tasques de recerca d’informació.

• No seleccionar correctament la informació. A vegades, la quantitat d’infor-
mació disponible és tant gran que es fa difícil seleccionar la que realment
és rellevant o interessant per a l’objectiu de la investigació. Un excés de
informació pot arribar a dificultar-ne la interpretació i, per tant, la presa de
decisions. L’excés d’informació, encara que pugui semblar el contrari, pot
ser tan negatiu com la manca d’informació.

En els processos de recerca d’informació per a la presa de decisions de màrqueting
es poden distingir les fases següents:

1. Establiment dels objectius: consisteix a definir què és el que necessitem
saber. Cal definir la necessitat d’informació a partir d’uns objectius
concrets.

Per exemple, suposem que ha disminuït el volum de vendes dels distribuï-
dors d’una zona geogràfica determinada, l’objectiu serà esbrinar per quins
motius s’ha arribat a aquesta situació.

2. Identificació la informació que es necessita i de les fonts: consisteix a
concretar quina és la informació que es vol recollir i com ha de ser. En
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primer lloc s’ha de recórrer a la informació interna que s’ha generat a
la mateixa empresa i que pugui ser útil segons quin sigui l’objectiu; si
aquesta no és suficient, caldrà recórrer a les fonts d’informació secundària
externa. Així mateix, per una raó de costos, sempre es prioritzen les fonts
d’informació gratuïtes per davant de les fonts de pagament.

Seguint amb l’exemple del punt anterior, si volem saber per quin motiu
ha disminuït el volum de vendes dels distribuïdors, haurem de recollir i
analitzar les dades de vendes (informació quantitativa i interna) i, d’altra
banda, també es pot esbrinar si hi ha alguna qüestió relacionada amb la
qualitat del producte, els serveis prestats, l’atenció rebuda... que hagin
pogut provocar la insatisfacció dels distribuïdors (informació qualitativa
externa). En aquest cas, la informació interna es pot aconseguir a partir
dels registres de facturació de l’empresa i la informació externa mitjançant
entrevistes, enquestes o visites del personal comercial als distribuïdors.

3. Organització de la recerca (pla de recerca): consisteix a establir un pla
d’actuació i uns terminis per a l’execució de cada tasca, amb la finalitat de
reglar al màxim possible totes les accions que cal fer i assignar-les a una
persona responsable.

4. Recollida d’informació: és l’execució del pla de recerca, és a dir, les
tasques a partir de les quals s’obté la informació.

En el nostre exemple, seria tant la recollida dels registres de vendes i les
factures dels distribuïdors que volem investigar com la realització de les
entrevistes, enquestes o visites. Evidentment, abans d’una entrevista o
una visita s’ha de dissenyar un guió per reglar com s’ha de dur a terme i
concretar la informació que es vol obtenir. En el cas d’una enquesta, també
cal dissenyar prèviament el qüestionari.

5. Anàlisi i tractament de la informació: un cop s’han recollit les dades i
la informació que s’havia previst, cal aplicar els processos i les tècniques
d’anàlisi adequades perquè es pugui arribar a les conclusions.

6. Conclusions i recomanacions: l’anàlisi de la informació permetrà arribar
a unes conclusions que haurien de donar una resposta als objectius de la
recerca d’informació.

Per exemple, es podrà constatar si és cert que hi ha una davallada notable
en el volum de les vendes dels distribuïdors en comparació amb períodes
anteriors i, a partir de la informació qualitativa, es podrà saber si aquesta
davallada és deguda a alguna qüestió que n’ha provocat la insatisfacció.

Segons el tipus d’informació que es pretén obtenir, es poden distingir tres tipus
de recerques d’informació:

• Recerca d’informació descriptiva: l’objectiu és aconseguir informació
que permeti descriure un mercat, un client o la competència.

Per exemple, la informació que es pot obtenir d’un panel de detallistes on
es descriuen les característiques dels clients d’un mercat, dels competidors,
de distribució de la quota de mercat...

Panel de detallistes
Font a partir de la qual es
pot obtenir informació sobre
la demanda, les vendes, el
preu, la penetració en el
mercat, la distribució... de
determinats productes o
marques en establiments de
venda al detall.
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La comunicació informal
és la comunicació no

estructurada d’una
organització en què la

informació es transmet a
través de la interacció

espontània entre els
membres de l’organització i

sense seguir els canals
establerts de manera

explícita per l’organització.

• Recerca d’informació causal: pretén trobar l’explicació d’un fenomen
comparant diferents informacions disponibles i utilitzant tècniques d’anàlisi
estadístiques.

Per exemple, comprendre el comportament de compra dels clients, la
disminució de la facturació d’una empresa...

• Recerca d’informació exploratòria: consisteix a obtenir informació amb
profunditat sobre actituds i opinions dels individus. Segons el tipus
d’informació que s’obtingui pot ser necessari un altre procés de cerca per
obtenir informació causal o descriptiva.

Per exemple, conèixer el comportament i les motivacions que hi ha al
darrere d’un determinat procés de compra dels consumidors d’un producte
determinat.

2.3.2 Organització comunicant

Cada dia hi ha menys diferències entre els productes que fabriquen les empreses o
els serveis que ofereixen, per això les diferències més importants entre empreses
es troben en aspectes intangibles com ara la imatge corporativa o la seva reputació.

La informació és el factor que dóna un valor afegit més gran i el coneixement és
una eina de treball fonamental per a les empreses. En aquest context d’informació
i comunicació, les persones de l’organització també hi desenvolupen un rol
important perquè les interrelacions que es produeixen són el centre neuràlgic de
tots els processos de gestió a l’empresa.

Avui dia, les organitzacions rígides, compartimentades i mancades d’una comuni-
cació fluïda són obsoletes. Una bona comunicació empresarial ha de ser flexible
i donar resposta a les necessitats de cada moment, ara bé, si la comunicació
és improvisada, buida de contingut o no fonamentada, es transmet la sensació
de desordre i un sentiment de malestar entre les persones, per tant, cal que la
comunicació sigui ordenada i clara.

Els conceptes d’organització i comunicació estan estretament relacionats perquè
el sistema organitzatiu de l’empresa ha de ser coherent amb el model comunicatiu.
Sovint es parla d’organitzacions comunicants per definir aquelles empreses o
organitzacions en les quals els seus integrants tenen una comunicació fàcil i fluida
amb els altres i si tots comparteixen la informació.

Si algun membre de l’organització reté excessivament la informació que pot ser
útil per a altres persones, es veurà afectat el funcionament de l’empresa, ja que
tothom necessita la millor informació possible per optimitzar la seva feina. A
més, això pot suposar la desmotivació de qui se senti perjudicat per la retenció
d’informació. D’altra banda, la retenció també pot derivar en la necessitat de
canals de comunicació informal, menys fiables, per substituir la falta d’informació,
la qual cosa pot perjudicar els interessos de l’empresa.
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L’Organització comunicant; característiques:

• Oberta: per facilitar la relació amb l’entorn.

• Evolutiva: ni molt rutinària, ni massa formalista, però capaç d’adaptar-se als canvis i als
imprevistos.

• Flexible: combinació exacta entre comunicació formal i informal perquè sigui compartida per
tothom.

• Responsabilitzant: una organització on tothom és responsable del seu funcionament.

• Enèrgica: capaç de créixer per si mateixa gràcies a la dinàmica interna dels mecanismes
d’informació, de formació i de comunicació.

A. Bartoli (1992). Comunicación y organización: la organización comunicante y la

comunicación organizada. Ed. Paidos Ibérica.

Així doncs, una empresa és una organització comunicant si va més enllà de les
rigideses de la seva estructura burocràtica, per afavorir la integració i el creixement
de les persones compromeses amb el projecte comú, amb el treball en equip,
amb el flux d’informació clara i precisa i amb la participació en la gestió de
l’organització.

El bon funcionament del sistema d’informació de màrqueting també requereix
una bona organització comunicant i està condicionat per la comunicació que
s’estableix entre els usuaris del sistema i la informació, o les dades, que es troben
en el sistema.

Perquè la comunicació entre l’usuari i el sistema d’informació sigui efectiva cal
que:

• L’organització faciliti la comunicació, és a dir, que sigui un sistema empre-
sarial flexible i obert, on es fomenti una cultura empresarial participativa.

• Els mitjans de comunicació siguin eficaços i facin arribar la informació
necessària als usuaris que la necessiten.

• El sistema permeti l’accés a la informació segons les necessitats d’informa-
ció de cada usuari.

Avui dia, les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) permeten
establir una comunicació multilateral dins l’empresa, de manera que es facilita
l’accés a la informació als membres de l’organització que l’han d’utilitzar.

Dins del subsistema de dades internes d’una empresa, habitualment, es poden
trobar aplicacions informàtiques com els sistemes de gestió integrada (ERP,
Enterprise Resource Planning) i els sistemes de gestió de la relació amb els
clients (CRM, Customer Relationship Management) que contribueixen a facilitar
l’accés a la informació per als usuaris interns.
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Integritat i unicitat de les
dades

La integritat és la propietat d’un
conjunt de dades que garanteix

que, durant el tractament,
l’emmagatzematge i la
transmissió per mitjans

electrònics, no patiran cap
alteració o destrucció voluntària

o accidental.

D’altra banda, el criteri
d’unicitat es refereix a la

qualitat d’únic, és a dir, que les
dades no estan duplicades o

triplicades.

2.3.3 Sistemes de gestió integrada (ERP)

Els ERP (enterprise resource planning) o sistemes de gestió integrada
són aplicacions que permeten gestionar determinades funcions dels
departaments d’una empresa i que, a més, permeten compartir la informació
que es genera gràcies a la utilització d’una base de dades comuna.

Aquests sistemes garanteixen la integritat i unicitat de les dades a què té accés
cada departament, evitant que s’hagin d’introduir per duplicat (per exemple, si
una factura ha estat registrada en el sistema informàtic pel departament de vendes,
no cal que la torni a introduir el departament de comptabilitat, que ha de gestionar
el cobrament). Els ERP també permeten disposar d’informació en el moment en
què s’ha generat, sense que sigui necessària la transmissió per cap altre sistema
intern perquè tots els departaments poden accedir a aquesta informació.

Aquestes dues característiques comporten una agilitació de la recollida i distri-
bució de la informació, la qual cosa permet millorar la gestió i contribueix a la
millora de la satisfacció del client.

Als clients els interessa el resultat final de l’activitat de l’empresa i no el resultat
que obté cada departament per separat. Així, encara que el departament de
producció sigui molt eficient i ràpid lliurant productes, si els lliuraments als clients
s’endarrereixen per una mala coordinació amb el departament de logística, per
exemple, el resultat serà la insatisfacció dels clients.

Tota la informació emmagatzemada a la base de dades d’una empresa és suscepti-
ble de ser utilitzada per als propòsits d’una investigació.

En la figura 2.1 es pot veure un esquema de com comparteixen la informació les
diferents àrees departamentals de l’empresa quan es fa servir un sistema ERP.

Figura 2.1. Esquema d’un ERP

Una base de dades corporativa es caracteritza per integrar i depurar la informació
de diferents fonts per, posteriorment, processar-la i analitzar-la des de diferents
perspectives i també per una capacitat de resposta ràpida. La creació d’aquest
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tipus de bases de dades, conegudes com a data warehouse, és el primer pas des
del punt de vista tècnic, per a la implantació d’una solució completa i fiable de
business intelligence.

Es coneixen com a data warehouse els grans volums de dades d’interès per
a una empresa que són emmagatzemats en un sistema informàtic i que es
distribueixen per mitjà d’eines de consulta que faciliten la presa de decisions.

L’habilitat per transformar les dades en informació, i la informació en coneixe-
ment, de manera que es pugui optimitzar el procés de presa de decisions en els
negocis es coneix com a business intelligence.

La intel·ligència de negoci o business intelligence és el conjunt de
metodologies, aplicacions i tecnologies que permeten recollir, depurar i
transformar dades en informació útil que, posteriorment, es pot convertir
en coneixement i donar suport a la presa de decisions.

La intel·ligència de negoci és un factor estratègic per a les empreses i organitzaci-
ons, perquè genera un important avantatge competitiu: proporcionar informació
privilegiada per respondre a qüestions com ara l’entrada a nous mercats, la
promoció de productes, l’optimització de costos, l’anàlisi del perfil dels clients,
la rendibilitat d’un determinat producte...

2.3.4 Sistemes de gestió de les relacions amb clients (CRM)

Els sistemes de gestió de les relacions amb clients o CRM (customer relationship
management) són aplicacions que formen part dels ERP. Aquestes aplicacions
permeten enregistrar totes les dades que es generen quan un client interacciona
amb l’empresa en una base de dades de clients.

Els sistemes de gestió de les relacions amb clients o CRM (customer
relationship management) són eines que faciliten la gestió integral de tota la
informació que es genera com a conseqüència de les relacions que l’empresa
estableix amb els seus clients.

A partir de la informació enregistrada en els CRM, les empreses poden portar a
terme una anàlisi de la rendibilitat de cada client i del seu potencial de compra
i els possibilita centrar-se en aquells clients que mostrin millors perspectives en
aquest sentit.

La informació que s’enregistra a la base de dades de clients pot procedir de les
fonts següents:

• Registre de les interaccions dels clients amb el departament comercial que
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es puguin haver produït, tant als contactes de prevenda com a les gestions
generades a partir d’una venda.

• Servei postvenda.

• Interaccions que s’hagin produït a través d’un lloc web (website); aquest
canal permet desenvolupar el màxim nivell de personalització del producte
o servei.

L’atenció al client constitueix, avui en dia, una font d’avantatge competitiu per a
les empreses que disposen de serveis orientats a aquesta funció i suposa un element
diferenciador respecte a la competència; especialment, tenint en compte l’actual
context de mercats molt saturats i dominats per molts productes de diferents
qualitats i preus, amb molt poc espai per a la diferenciació.

En aquest context, mantenir els clients és molt més rendible per a les empreses
perquè els clients fidels són menys sensibles al preu i tenen un cost de canvi que
representa una barrera per als competidors. Per això, l’esforç de les empreses
s’orienta, cada vegada més, a mantenir i fidelitzar els clients, més que no pas a
adquirir-ne de nous.

Els clients, al seu torn, exigeixen solucions i respostes ràpides i personalitzades,
tant pel que fa a les accions prèvies a l’adquisició de productes o serveis com pel
que fa al servei posterior a la venda. Les empreses, per tant, necessiten conèixer
molt millor els seus clients i anticipar-se, en la mesura del possible, a les seves
necessitats futures, fins al punt que gairebé es podria afirmar que la informació de
què disposa una empresa, sobre el mercat i els seus clients, esdevé el recurs més
important d’una organització.

La figura 2.2 mostra exemples dels beneficis que pot suposar un sistema de gestió
de les relacions amb clients (CRM).

Figura 2.2. Exemple dels beneficis d’un CRM
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Com podeu veure en la figura, quan un client compra un determinat llibre a
l’empresa Agapea, que ven llibres a través d’Internet, se li mostren els llibres que
han comprat altres clients, segons el que consta a la seva base de dades. Aquest
sistema també utilitza les paraules que s’han escrit als criteris de cerca per proposar
altres llibres similars al que busca l’usuari. Són moltes les empreses que utilitzen
aquest sistema en les vendes a través d’Internet.

La utilització d’aquesta tecnologia dins del SIM suposa els avantatges següents:

• Permet conèixer el comportament i els hàbits de compra: gràcies a l’obten-
ció d’un historial de transaccions, freqüència de consum, compra mitjana,
productes que se sol·liciten habitualment, forma de pagament...

• Permet conèixer les preferències manifestades pel client: quin tipus de
productes sol·licita habitualment, amb quin nivell de personalització...

• Es pot portar a terme una anàlisi de la cartera de productes per a cada client.

• Es pot obtenir informació sobre les reclamacions i serveis postvenda.

• Permet fer un seguiment de la rendibilitat de cada client.

• Hi ha la possibilitat de generar estadístiques completes sobre diferents
aspectes de la conducta del consumidor.

• Tota la informació relativa a un client pot estar a l’abast de qualsevol persona
amb qui interaccioni.

El concepte customer care fa referència a totes les activitats directament i
indirectament relacionades amb l’atenció al client, com vendes, màrqueting, call
center (centre d’atenció a usuaris), help desk (suport a clients)...

L’enfocament del màrqueting que té com a objectiu el desenvolupament de
relacions estables i durables amb cada client, a partir d’un coneixement més
profund de les seves necessitats individuals, es coneix com a màrqueting
relacional.

2.3.5 Rol de la informàtica en la gestió del sistema d’informació de
màrqueting

L’activitat de l’empresa i la seva relació amb l’entorn genera una gran quantitat
d’informació en forma de dades. Les dades puntuals o periòdiques, en si mateixes,
no necessàriament constitueixen informació; s’han de processar i analitzar per
obtenir la informació i el coneixement que són necessaris per a la presa de
decisions.

Call center

En mercats tan competitius com
els actuals, els usuaris reclamen
serveis d’elevat valor afegit. Un
exemple són els call center, que
ofereixen un punt de contacte per
resoldre problemes o dubtes que
puguin tenir els clients, al mateix
temps que constitueixen una font
d’informació de gran valor
perquè les empreses orientin la
seva oferta de productes i serveis.

El sistema informàtic ha de
permetre
l’emmagatzematge
d’informació útil per a la
presa de decisions
empresarials, així com
l’accés fàcil per part dels
usuaris de l’organització.
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Una transacció, en el
context de bases de dades,

és una simple operació
lògica feta sobre les dades.
Un exemple de transacció
pot ser la transferència de

fons d’un compte a un altre,
encara que consisteixi en

diverses operacions
individuals, com retirar

diners d’un compte i
ingressar-los a un altre.

Avui dia, gràcies als avenços tecnològics, els processos de tractament de la
informació es poden automatitzar, a més, faciliten l’accés i la disponibilitat d’in-
formació actualitzada constantment. L’objectiu de la informàtica és precisament
aquest: l’automatització del tractament i la gestió de la informació.

Tota la informació, tant interna com externa, s’ha de recollir i emmagatzemar en
el sistema informàtics per, posteriorment, analitzar-la. La informació emmagat-
zemada en el sistema informàtic pot representar el punt de partida de recerques
d’informació futures quan s’hagi d’iniciar una investigació o la prospecció d’un
mercat.

El sistema informàtic de l’empresa ha de permetre l’adaptació de la informació
obtinguda a les necessitats concretes de cada departament de l’organització. Tam-
bé ha de fer-ne possible la classificació de manera que cada usuari de l’empresa
pugui accedir de forma immediata a les dades o la informació requerida.

Actualment, no tan sols és possible l’emmagatzematge de totes les dades internes
de l’organització i les externes que s’obtenen de l’entorn, sinó que els constants
avenços tecnològics permeten que les organitzacions tinguin constants fluxos
d’informació que poden analitzar per prendre les decisions estratègiques més
encertades.

L’emmagatzematge de dades es fa a partir de bases de dades que cada vegada
són més sofisticades. L’objectiu és emmagatzemar tota la informació que genera
la pròpia empresa (informació interna) i també la informació que s’obté fora de
l’empresa (informació externa).

Una base de dades és un conjunt estructurat de dades, organitzades de forma
coherent i accessibles des d’una aplicació informàtica. Això permet que
cada dada pugui ser actualitzada o eliminada, sense afectar l’estructura del
conjunt de dades.

El programari específic que s’utilitza per gestionar aquestes bases de dades s’a-
nomena sistema gestor de bases de dades (SGBD) (en anglès, DBMS Database
Management System). Aquest programari ha de tenir les propietats ACID, acrònim
anglès de Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, per garantir que les
transaccions siguin fiables.

Concretament, l’acrònim ACID significa:

• Atomicitat: una transacció s’ha de confirmar i finalitzar perquè, en cas
contrari, no hi haurà cap rastre de la seva execució.

• Consistència: la concurrència de transaccions, és a dir, el processament
de dues o més transaccions fetes simultàniament en un mateix interval de
temps, no pot produir resultats anòmals.

• Aïllament (o isolament): cada transacció del sistema s’ha d’executar com
si fos l’única que s’executa en aquell moment en el sistema.
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• Durabilitat: quan es confirma una transacció, el seu resultat ha de ser
definitiu i no es pot perdre.

Alguns dels sistemes gestors de bases de dades més utilitzats són: MySQL, Oracle,
Microsoft SQL Server, Microsoft Acces, Visual FoxPro, Postgre SQL i Apache
Derby. Una base de dades relacional de programari lliure és Base (goo.gl/1jveZC)
de LibreOffice.

Les bases de dades es poden classificar segons diversos criteris:

• Segons la variabilitat de les dades emmagatzemades:

– Bases de dades estadístiques: es tracta de bases de dades de consulta,
és a dir, només es poden llegir o consultar. S’utilitzen per emma-
gatzemar dades històriques que, posteriorment, es poden utilitzar per
analitzar el comportament d’un conjunt de dades al llarg del temps, fer
projeccions i prendre decisions.

– Bases de dades dinàmiques: són bases de dades en les quals es va
modificant o actualitzant la informació emmagatzemada. Permeten
l’actualització, l’eliminació i l’addició de dades, a més de les opera-
cions de consulta. Per exemple, les bases de dades dels clients o dels
productes d’una empresa són dinàmiques.

• Segons el seu contingut:

– Bases de dades bibliogràfiques: conté registres de suports físics
(fitxes impreses) o, més habitualment, en suport electrònic. Pot con-
tenir informació sobre llibres, revistes i altres publicacions. Inclouen
referències, cites bibliogràfiques, resums i l’índex de continguts que,
de vegades, permet accedir al text complet. Un exemple d’aquest tipus
de bases de dades seria el d’una biblioteca.

– Bases de dades de text complet: permet fer recerques en línia
sobre termes específics, paraules clau, matèries o dates. Ofereixen la
possibilitat de consultar el text complet que es pot trobar a la mateixa
base de dades o a la xarxa. Per exemple, la base de dades de patents
espanyoles: goo.gl/6IiRu5.

– Bases de dades documentals: està formada per un conjunt de progra-
mes que emmagatzemen, recuperen i gestionen dades de documents
o dades estructurades. Cada registre correspon a un document: una
publicació, un audiovisual, un gràfic... Per exemple, una base de dades
per al control de la documentació dels sistemes de gestió de la qualitat
segons la normativa ISO és Athento (goo.gl/cmyhJ9).

– Directoris: recull de dades sobre persones o institucions especialit-
zades en una determinada activitat o una matèria concreta. Hi ha
directoris de professionals, d’investigadors, de centres de recerca, de
biblioteques, de revistes científiques, d’empreses, d’editorials... Per
exemple, Páginas Amarillas (www.paginasamarillas.es) és un directo-
ri d’empreses que permet fer recerques per activitat, per producte, per
marca...

https://es.libreoffice.org/descubre/base/
https://goo.gl/6IiRu5
http://www.athento.com/gestion-documental-inteligente/
http://www.paginasamarillas.es/
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Alguns dels principals inconvenients de l’ús de les TIC a l’àmbit empresarial són:

• L’excessiva dependència de la informàtica

• La manca de formació del personal

• Els problemes de seguretat i qualitat de les dades

• El cost que representa la inversió en equipaments informàtics i programari

Tanmateix, és evident que els avantatges de l’ús de les TIC ultrapassen aquests
inconvenients i des de l’organització s’ha de vetllar per minimitzar-los.

2.4 Explotació del sistema d’informació de màrqueting

L’explotació del sistema d’informació de màrqueting suposa l’execució dels
procediments que permeten analitzar i interpretar la informació recollida amb
l’objectiu de facilitar la presa de decisions empresarials.

Les eines que s’utilitzen per a l’explotació del SIM són les següents:

• Anàlisi estadística. Mitjançant l’aplicació de càlculs estadístics, la infor-
mació disponible en el sistema d’informació es pot resumir i simplificar
amb la qual cosa se n’incrementa el valor informatiu i de coneixement.

• Banc de models. Un model és una simulació sobre un fenomen en què
s’utilitzen una sèrie de variables interrelacionades. Mitjançant l’aplicació
de models es pot determinar quina seria la millor solució per als problemes
de màrqueting segons la informació disponible en el sistema.

Aquest tipus d’eines faciliten la gestió del negoci, perquè permeten analitzar la
informació disponible i contribueixen en la presa de decisions encertades.

2.4.1 Interrogatori del sistema d’informació de màrqueting

• Base de dades. En ocasions, els usuaris dels SIM accedeixen, en general,
gràcies a una contrasenya (password) i només tenen accés a aquella infor-
mació que els és permesa per l’empresa. Però, en qualsevol cas, és molt
aconsellable dominar l’organització de tot el sistema per obtenir informació
útil i immediata.

Les bases de dades relacionals permeten interrelacionar fàcilment registres amb
informació completa i provinent de diferents fonts mitjançant la utilització de codis
comuns.
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Exemple de base de dades relacional en una empresa "X"

Disposem de dues taules amb la informació següent:

• Taula 1: anomenem la taula com a “Clients”. Introduïm la següent informació relacionada
amb els nostres clients actuals de l’empresa: número de client, NIF, nom de l’empresa, sector
d’activitat, adreça, Correu electrònic i telèfons, persona de contacte.

• Taula 2: anomenem la taula com a “Factures”. Introduïm la informació següent relacionada
amb totes les factures dels clients: número de client, número de factura, import, data de la
factura, productes referenciats.

• La base de dades relacional ens permet relacionar les dues taules amb un codi comú que en
aquest cas és el número de client.

• Si volem saber les factures pendents pel proper mes, només cal relacionar les dues taules
i obtindrem únicament aquells clients que han de liquidar la factura amb nosaltres el proper
mes.

• La base de dades relacional ens permet també obtenir un nou llistat amb totes les dades del
client i amb les vendes efectuades en el darrer trimestre tot detallant els tipus de productes i
l’import total per aquest període de temps.

Aquesta informació és immediata i permet gestionar les relacions comercials amb els
clients de forma eficient.

En els darrers anys, s’han desenvolupat les bases de dades multidimensionals que
permeten un accés encara més ràpid i àgil a la informació gràcies a la realització
de preguntes concretes que permeten generar informes (query & reporting).

Altres sistemes ens permeten obtenir informació útil per ajudar a la presa de
decisions de l’empresa.

• Data warehouse. És un magatzem de dades. És un sistema d’emmagatze-
matge de dades que permet a les organitzacions mantenir registres íntegres
molt detallats en relació amb els seus clients amb finalitats analítiques.
Sorgeix com una solució global a les necessitats d’informació de l’empresa.

Aquest sistema pretén integrar, gestionar, analitzar les dades i implantar i mostrar
la informació per optimitzar el procés de presa de decisions maximitzant la
rendibilitat dels recursos disponibles (E. Talaya: 2008).

Per construir una base de dades eficient cal analitzar les necessitats d’informació
que sol·licita cada departament de l’empresa i, a partir d’aquí és molt important
dissenyar un model de dades que pugui satisfer les necessites demandades. Aquest
procés implica la localització, extracció, transformació i emmagatzematge de les
diferents fonts d’informació tan internes com externes.

Seguint aquest esquema, i un cop analitzades les dades del sistema, podem obtenir
una gestió eficient que pot donar els resultats següents:

• Gestió integral de la relació amb els clients:

– Conèixer els millors clients: en aquest sentit, la informació sobre
el client ens ha de permetre millorar les nostres relacions envers
ell i aconseguir que sigui fidel a la nostra organització i al nostre
producte/servei.

Esteban Talaya, 2008
Principios de Marqueting
ESIC
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– Comportaments de compra, freqüència de compra, preferències
de compra: són dades que podem obtenir gràcies a analitzar de forma
contínua els nostres clients.

– Adequar els productes als clients: saber el que demanda en cada
moment el client és bàsic per adaptar-nos ràpidament a les seves
necessitats.

– Seguiment dels clients, productes i polítiques comercials: el fet
de fer un seguiment regular de les vendes per client, ens permet
veure quins clients, quines zones geogràfiques o quins canals són més
rendibles.

– Venda creuada i increment de les vendes: el sistema permet la seg-
mentació per clients i per tant, facilita la venda creuada de productes
i serveis cosa que afavoreix el disseny d’accions promocionals i al
mateix temps permet identificar nous segments de mercats.

• Assignació òptima de recursos: en funció del perfil del client, adapten una
estratègia de comunicació.

• Eina per la presa de decisions en qualsevol àrea de negoci.

• Facilita l’aplicació de tècniques estadístiques d’anàlisi i modelització per
buscar correlacions entre les variables analitzades.

• Permet preveure situacions futures gràcies a la gestió de les dades anteriors.

2.4.2 Actualització i enriquiment del SIM

Posar al dia les informacions del SIM és una tasca permanent que implica a tots
els seus usuaris.

Hem de tenir en compte que si la informació no s’actualitza, queda obsoleta. El
sistema d’informació de màrqueting cal enriquir-lo i, per això, és molt important
reestructurar-lo, eliminar les informacions inútils, afegir noves fonts d’informació
de forma constant, posar noves variables en la base de dades...

És molt important tenir en compte la qualitat de les dades que s’introdueixen en el
data warehouse sobretot quan estem parlant de dades qualitatives. Dades errònies
impliquen resultats falsos. En algunes organitzacions s’incorporen moltes dades
que de vegades poden estar duplicades i, per tant, el resultat és poc fiable.

Tot seguit, es recullen els principals problemes i les seves possibles solucions (E.
Talaya: 2008).

• Diferents noms d’atributs que cal normalitzar

• Diferents unitats de mesura que han de convergir

• Diferents escales de mesura que cal analitzar la fiabilitat i la seva validesa
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• Dades redundants que cal eliminar

• Casos atípics que cal tractar

• Abundància i absència d’informació que implica la reducció a agregació de
dades.

2.4.3 Explotació del SIM

La recerca d’informació ha de permetre obtenir variables rellevants, anomenades
també variables discriminants. Aquestes variables es tracten de forma estadística
i permeten conèixer patrons de comportament que ajudaran a la presa de decisió
de l’empresa.

Aquesta cerca permet construir o verificar hipòtesis. És molt important fer una
anàlisi objectiva per evitar interpretacions subjectives.

Els sistemes que ho permeten són els següents:

• Sistemes d’anàlisi multidimensional (OLAP)

• Mineria de dades (data mining)

• Dades massives (big data)

Sistemes d’anàlisi multidimensional (OLAP, On Line Analytical Processing)

Són aplicacions avançades de visualització de dades per l’elaboració d’informes i
taules dinàmiques mitjançant processaments analítics en línia (OLAP). Es tracta
de bases de dades orientades al processament analític. Aquestes anàlisis permeten
navegar i consultar grans quantitats de dades (informació que conté el data
warehouse), a més d’agilitzar i aprofundir per extraure algun tipus d’informació
útil, com ara:

• Visualització de les dades: permeten la comprensió de la informació a
través de les representacions gràfiques, com per exemple, la tendència de
vendes.

• Elaboració d’informes: tractar, transformar i presentar la informació en
taules i gràfics amb la finalitat de comprendre les situacions i prendre
decisions estratègiques.

• Patrons de comportament: a través de l’anàlisi profunds de les dades, es
poden definir patrons de comportament dels consumidors cosa que permet
prendre accions adequades a cada situació.

Dades, informació i coneixement

Font: Esteban Talaya,
2008 Principios de
Marketing ESIC.
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Fayyad i altres, 1996

“Les dades es corresponent amb elements primaris d’informació i que per si sols no són
interessants per la presa de decisions d’una empresa. Les dades no diuen res sobre el
perquè de les coses. Per exemple, les edats de les persones que estan al cicle de Comerç
Internacional són dades que sense cap objectiu, no ajuden a la presa de decisions. Les
dades poden ser emmagatzemades en algun lloc físic o digital o fins i tot en la ment d’una
persona.”

“La informació és el conjunt de dades que ja han estat processades i que tenen un
significat i que, per tant, poden ajudar a la presa de decisions de l’empresa. Les dades es
transformen en informació afegint un valor (es poden contextualitza categoritzar, calcular,
corregir, resumir). Per exemple, l’edat mitjana de les persones que estan estudiant el
cicle de Comerç Internacional a l’IOC és una informació que pot ser útil en un determinat
context.”

“El coneixement és una barreja entre l’experiència, els valors, la informació i el know-
how que serveix com a marc per a la incorporació de noves experiències i informació. El
coneixement s’obté a través de la comparació de les dades o la recerca de connexions.”

Font: www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx

Així, seguint l’exemple, el coneixement té lloc quan comparem, per exemple l’edat
mitjana de les persones que estan estudiant el cicle de Comerç Internacional a
l’IOC amb l’edat mitjana dels estudiants del mateix cicle en un institut presencial
de Barcelona.

Data mining

La mineria de dades o data mining és un programari per l’anàlisi de les dades
que defineix patrons de comportament a través de l’estadística analítica. Aquest
sistema va més enllà. Es tracta de la mineria de dades i el podem definir com, “un
procés no trivial d’identificació vàlida, nova, potencialment útil i entenedora de
patrons comprensibles que es troben ocults en les dades” (Fayyad i altres: 1996).

La mineria de dades és el procés per detectar la informació de grans conjunts de
dades. Utilitza l’anàlisi matemàtica i estadística per deduir patrons de comporta-
ment i tendències de les dades.

Per tant, l’objectiu del data mining és l’obtenció del coneixement a partir de bases
de dades que han d’ajudar a la presa de decisions de l’investigador.

Existeixen quatre etapes fonamentals:

1. Determinació dels objectius (o el problema que es vulgui resoldre). Cal
saber respondre a preguntes tipus:

• Què estic buscant?
• Necessito fer prediccions, buscar associacions...
• Quin resultat vull preveure o saber?

2. Processament de les dades: selecció, reducció, transformació de les
bases de dades. Les dades poden estar disperses, poden ser errònies i poden
estar emmagatzemades en formats diferents.

Per tant, cal fer una “neteja” de les dades, eliminar les dades que no són
vàlides i, buscar, al mateix temps, la correlació entre les dades.

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx
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En aquesta fase s’exploren i s’analitzen les dades que ens han de permetre
generar models en la següent fase.

3. Determinació del model: anàlisi estadística i visualització gràfica. Els
models ens han de permetre, finalment, definir patrons de comportament.
Podem veure els principals patrons de comportament:

• Segmentació de mercats i clients: permet identificar grups de persones
amb major sensibilitat per una acció de comunicació.

• Associació de nous productes: ens permet conèixer els hàbits de
compra dels consumidors i llançar productes acords amb les seves
necessitats.

• Contractació de serveis: permet conèixer els serveis que un grup de
consumidors estaria disposat a contractar.

• Predicció de comportaments: podem saber la intenció de compra
respecte a un producte o servei.

• Reconeixement de patrons: es poden establir patrons de comporta-
ment en relació amb un servei o amb un producte, identificar-los i
definir estratègies en conseqüència.

4. Anàlisi dels resultats. L’objectiu és veure si els resultats obtinguts aporten
un nou coneixement:

• Crear prediccions que han d’ajudar a la presa de decisions.

• Crear consultes.

• Crear informes on es pugui realitzar consultes.

Per tant, les funcions de la mineria de dades són la de predir i deduir, i permet fer:

• Agrupaments: classifica els individus segons les seves característiques.

• Associacions: com es relacionen les dades.

• Seqüenciació: intenta fer prediccions del valor d’una variable en funció del
temps.

Exemple de com descobrir el motiu de la deserció de clients d’una empresa
operadora de telefonia mòbil.

Aquest estudi va ser desenvolupat en una operadora espanyola que bàsicament va situar
els seus objectius en dos punts: l’anàlisi del perfil dels clients que es donen de baixa i la
predicció del comportament dels seus nous clients. Es van analitzar els diferents historials
de clients que havien abandonat l’operadora (12,6%) i de clients que continuaven amb el
seu servei (87,4%). També es van analitzar les variables personals de cada client (estat
civil, edat, sexe, nacionalitat...). De la mateixa manera es van estudiar, per a cada client,
la morositat, la freqüència i l’horari d’ús del servei, els descomptes i el percentatge de
trucades locals, interprovincials, internacionals i gratuïtes. Al contrari del que es podria
pensar, els clients que abandonaven l’operadora generaven guanys per a l’empresa; ara
bé, una de les conclusions més importants que se’n va extreure va ser que els clients que es
donaven de baixa rebien poques promocions i registraven un nombre més alt d’incidències
respecte de la mitjana. D’aquesta manera es va recomanar a l’operadora fer un estudi
sobre les seves ofertes i analitzar profundament les incidències rebudes per aquests clients.
En descobrir el perfil que presentaven, l’operadora va haver de dissenyar un tracte més
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goo.gl/QG1wcU.

Big data és una
terminologia d’origen anglès

que es tradueix com a
“dades massives”.

personalitzat per als seus clients actuals amb aquestes característiques. Amb l’objectiu
de prevenir el comportament dels nous clients es va dissenyar un sistema de predicció
basat en la quantitat de dades que es podia obtenir dels nous clients en comparació amb
el comportament de clients anteriors.

Font: Molina Fèlix, L. C. (2002). “Data mining: torturant les dades fins que confessin”. UOC
(goo.gl/7CvvMR).

Big data

El big data es defineix com el conjunt d’eines informàtiques que permeten la
manipulació, la gestió i l’anàlisi de grans volums de dades que no poden ser
gestionades de la manera convencional ja que superen els límits i les capacitats
de les eines informàtiques tradicionals.

El Big Data Analyzer té per objectiu analitzar les dades i la informació de manera
intel·ligent. En aquest sentit, el big data permet convertir les dades en informació
i després en coneixement de tal manera que ens ajudi a prendre decisions de forma
correcta en temps real. Per tant, el Big Data Analyzer és una oportunitat de negoci
per a tota empresa.

El big data dota d’infraestructura tecnològica a les empreses, cosa que permet
emmagatzemar, tractar i analitzar de manera econòmica, ràpida i flexible la gran
quantitat de dades que es generen cada dia en l’entorn de l’empresa.

Moltes empreses ja utilitzen el Big Data Analyzer per comprendre el perfil, les
necessitats i l’opinió dels seus clients en relació amb els seus productes o serveis.

Aquesta informació permet una interacció en temps real entre l’empresa i el client
cosa que permet a l’empresa oferir un producte o un servei més adaptat a les
necessitats que demana el client.

Exemple de la presència del big data en la nostra vida

Si visualitzeu el vídeo següent, podreu observar fins a quin punt les dades estan a l’abast de
qualsevol i, que si per una banda poden millorar l’eficiència en l’organització de l’empresa i
el millor coneixement del client, per una altra poden revelar aspectes interns i personals de
les persones compromesos i confidencials:

https://www.youtube.com/embed/lVvfx0GT5sk?controls=1

Exemple d’ús del big data: el cas d’Abertis

Un exemple molt descriptiu del big data és el que té implantat Abertis (concessionària
d’autopistes).

Aquesta empresa té un sistema que li permet comptar el cotxes que passen i tornen
a través d’un punt de l’autopista capturant a través del senyal de bluetooth del cotxe.
D’aquesta manera identifiquen el vehicle i poden analitzar les dades (gràcies al Big Data
Analyzer ). Poden, doncs, saber si el cotxe que passa torna a passar el mateix dia o no,

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&id=252:mineria-de-datos-data-mining-ique-es-ipara-que-sirve-1o-parte-dv00105a&Itemid=164
http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/molina1102/molina1102.html
https://www.youtube.com/embed/lVvfx0GT5sk?controls=1
https://www.youtube.com/embed/lVvfx0GT5sk?controls=1
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cosa que els permet determinar els fluxos de cotxes que es produeixen per tal de preveure
i donar solucions en cada moment. Lògicament, és un procés de big data per la quantitat
de dades (en aquest cas, cotxes) que es recopilen i l’anàlisi que se’n fa.

Exemple d’ús del big data en els supermercats

La hazaña de Target al detectar el embarazo de una adolescente por los cambios en sus
hábitos de compra –un caso revelado por el premio Pulitzer Charles Duhigg en su libro
The power of habit– se ha convertido en la piedra filosofal del manejo de datos aunque
algunos expertos, como Esteban Moro, aseguran que también tiene algo de mito, que los
algoritmos acertaron en esa ocasión pero que seguramente también fracasaron en otros
casos. Aparte del uso generalizado de tarjetas de fidelización y de la oferta de cupones
ofreciendo descuentos no solo en los productos que se compran habitualmente sino en
los que se podrían comprar, los supermercados utilizan todo tipo de trucos para extraer
datos de los consumidores. Esteban Moro explica el sistema llamado Scan & Go, que
utilizan algunos supermercados, también en España. Algunos clientes van con un carrito
de la compra especial dotado de un lector de códigos de barras, escanean ellos mismos
los productos y pagan automáticamente, sin pasar por caja (pueden ser sometidos a un
control aleatorio para comprobar que han pagado todo lo que llevan la cesta). Aparte
de ahorrarse colas y ganar tiempo (bueno para el cliente), el sistema ofrece una enorme
ventaja al comercio: saber en qué orden hacen la compra sus clientes, una información
muy valiosa a la hora de ordenar los productos.

Font: Altares G. (2014). “Comprar en la era de Big Data”. El País (goo.gl/B6xWgB).

Finalment, podem dir que totes aquestes aplicacions permeten a les empreses
obtenir informació útil i immediata que els permet gestionar d’una manera molt
eficient el seu negoci.

goo.gl/qUqwNE.

goo.gl/41f8PA

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/13/actualidad/1410618299_290408.html
http://elpais.com/elpais/2015/03/26/buenavida/1427382655_646798.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/13/actualidad/1410618299_290408.html
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