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Introducció

En aquesta unitat, “Distribució d’espais comercials”, es fa una introducció al
màrqueting en el punt de venda, que es coneix com a marxandatge, i s’analitzen
els diferents tipus de marxandatge que s’apliquen en els establiments comercials.
El coneixement del client i del seu comportament és una qüestió essencial per als
professionals del marxandatge, ja que aquest és el primer pas per saber com és el
seu comportament de compra i quins són els determinants, interns i externs, que
el fan actuar en els seus processos de decisió de compra.

L’exterior de l’establiment comercial és essencial per captar l’atenció dels clients
potencials i aconseguir que s’hi apropin i hi entrin. Per això, tots els elements
externs del punt de venda s’han de treballar a fons i de forma adequada perquè
esdevinguin un autèntic reclam que atregui els possibles compradors. Tanmateix,
no serveix de res aconseguir que els clients potencials entrin a l’establiment si, un
cop a dins, no s’aconsegueix satisfer les seves expectatives. Així doncs, l’interior
de l’establiment comercial ha d’estar en consonància amb el missatge que s’ha
transmès des de l’exterior.

En aquesta unitat veurem com ho fan els professionals del marxandatge i de
l’animació del punt de venda per aconseguir despertar l’interès dels clients
potencials i fer que entrin a l’establiment.

La implantació d’espais comercials s’ha de portar a terme tenint en compte
diversos aspectes relacionats amb els elements exteriors i interiors del punt de
venda que determinen, en gran mesura, el comportament de compra de la majoria
de clients. Per això s’han d’aplicar les tècniques que s’ha constatat que són més
efectives per captar l’interès i motivar el desig de compra dels clients potencials.

En el primer apartat, “Introducció al màrqueting en el punt de venda”, es
desenvolupen aspectes relacionats amb el comportament del consumidor en el
punt de venda i amb els processos de compra que és essencial conèixer abans
d’aplicar qualsevol estratègia de marxandatge o màrqueting en el punt de venda.
S’analitzen quin són els determinants, interns i externs, que incideixen en el
comportament dels consumidors i les diferències entre el comerç tradicional i el
comerç en règim de lliure servei, així com la normativa principal que afecta el
disseny d’espais comercials.

En el segon apartat, “Disseny exterior i interior del punt de venda”, s’estudien
els diferents elements del punt de venda, tant interns com externs, que contribu-
eixen a la creació d’un espai comercial atractiu i agradable, on el client se senti
còmode i rebi els estímuls adequats, amb l’objectiu d’aconseguir incrementar les
vendes i la rendibilitat de l’establiment comercial. Les diferents zones del punt de
venda i la forma en què es distribueixen els espais són essencials per a la creació
d’un flux de circulació adequat que afavoreixi la visita del client al màxim nombre
possible de seccions; per això, en aquest apartat s’analitzen les diferents zones i la
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forma d’organitzar el punt de venda per aconseguir els objectius de l’establiment.
També s’analitzen algunes qüestions normatives bàsiques relacionades amb la
seguretat, la higiene i la prevenció de riscos.

Finalment, en el tercer apartat, “Projectes d’implantació d’espais comercials”,
s’exposen les diferents fases de la implantació d’un espai comercial, des de
l’estudi de mercat, passant per la concepció del punt de venda i la distribució
de les diferents zones, fins a arribar a la fase final, que es concreta amb una
determinada implantació. Tot aquest procés s’ha de fer tenint en compte criteris
econòmics i comercials, fent una planificació prèvia, així com un seguiment i
control posteriors, que han de servir per determinar l’efectivitat i l’adequació de
la implantació. Finalment, en aquest apartat també es repassen la normativa i els
tràmits administratius necessaris per a la implantació d’espais comercials.

Per assolir els resultats d’aprenentatge corresponents a aquesta unitat cal que
treballeu a fons els continguts i que resolgueu els exercicis i les activitats que
s’hi proposen.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Realitza el disseny de la distribució i l’organització d’un espai comercial,
analitzant els elements que el conformen.

• Analitza la informació de l’empresa, la competència, el consumidor i
el producte o servei que resulta rellevant per a la definició d’un espai
comercial.

• Utilitza les fonts d’informació, en línia i fora de línia, necessàries per a la
realització d’un projecte d’implantació.

• Identifica les principals tècniques de distribució d’espais comercials, interi-
ors i exteriors.

• Determina els efectes psicològics que produeixen en el consumidor les
diferents tècniques de distribució d’espais comercials.

• Valora l’existència de zones fredes i el seu tractament.

• Dissenya espais comercials respectant la normativa vigent.

2. Selecciona els elements interiors i exteriors determinats per la implantació,
adequant-los als objectius proposats i a l’espai disponible.

• Identifica els paràmetres essencials per a la definició i implantació dels
elements interiors i exteriors, així com la seva distribució.

• Elabora la informació de base per a la implantació d’elements en l’interior
i l’exterior de l’espai comercial.

• Valora els elements interiors i exteriors de l’establiment d’acord amb criteris
de rendibilitat i imatge d’empresa.

• Determina els elements interiors i exteriors de la implantació per assolir les
funcions i els objectius establerts.

• Determina la implantació dels elements del punt de venda per afavorir la
circulació òptima de la clientela.

• Elabora propostes per escalfar les zones fredes detectades a l’establiment
comercial.

3. Elabora els projectes d’implantació d’un espai comercial, aplicant criteris
econòmics i comercials.
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• Planifica el projecte d’implantació d’un espai comercial.

• Determina els recursos humans i materials necessaris per portar a terme la
implantació.

• Elabora els pressupostos total i parcial d’implantació, valorant econòmica-
ment els elements interns i externs.

• Confecciona cronogrames per organitzar els temps i les tasques que s’han
de realitzar.

• Aplica criteris econòmics i comercials per a l’execució de l’espai comercial.

• Determina el seguiment i els controls del procés d’execució de la implanta-
ció i detecta possibles desviacions.

• Proposa mesures correctores de les possibles incidències sorgides en el
procés d’organització i execució de la implantació.
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1. Introducció al màrqueting en el punt de venda

El punt de venda és molt més que un espai físic en el qual s’intercanvien productes
per diners. Els professionals del sector comercial són conscients que cada
establiment per si mateix és capaç de generar i transmetre emocions, sensacions,
sentiments i experiències, crear ambients amb l’objectiu últim d’afavorir la
compra, l’hàbit de consum o, fins i tot, la lleialtat cap a la marca del distribuïdor.

En la definició del punt de venda següent, proposada pels experts J. Saint-Cricq i
O. Bruel, es fa palesa la seva importància:

“L’establiment comercial no és simplement un lloc on es pot trobar el producte que es
busca i que satisfà determinades necessitats. També, i sobretot, és un lloc on es troben
idees sobre l’organització material de la vida, el lloc capaç d’aportar transformacions a
aquesta, l’enclavament que ajuda, a través de suggeriments i temptacions, a viure millor.
En resum, és el lloc on es poden adquirir satisfaccions sempre noves.”

J. Saint-Cricq i O. Bruel (1975). Merchandising (pàg. 35).

El punt de venda en la seva globalitat actua com un poderós mitjà de comunicació
que transmet informacions de forma ininterrompuda i que és capaç d’influir en el
seu públic. El client no només compra a l’establiment, sinó que també s’informa,
s’educa, es distreu i, sobretot, rep tot tipus d’estímuls.

Client, comprador, consumidor i usuari

Habitualment, aquests termes s’utilitzen de forma indistinta, però cal tenir en compte que
no signifiquen exactament el mateix.

Client: és qui estableix una relació, puntual o duradora, amb una marca o un producte.
Per exemple, els clients d’una empresa són persones o organitzacions que adquireixen i
utilitzen habitualment els productes d’aquesta. És equivalent a customer en anglès.

Comprador: és qui realitza l’acte de compra, és a dir, qui adquireix un producte o un
servei a canvi d’uns diners. Per exemple, una persona que compra aliments en una botiga
per consumir-los ella mateixa o altres persones. És equivalent a buyer en anglès.

Consumidor: és qui fa ús d’un producte o servei per satisfer una necessitat. Per exemple,
un bebè consumeix les farinetes que han comprat els seus pares. És equivalent a
consumer en anglès.

Usuari: és qui té dret a usar una cosa que no és de la seva propietat i, normalment,
s’aplica als serveis; per tant, és qui rep o utilitza un servei. Per exemple, els usuaris de
serveis públics o d’Internet. És equivalent a user en anglès.

Cal tenir en compte que el comprador i el consumidor poden ser una mateixa persona.
D’altra banda, se sol parlar dels clients d’una empresa o d’una marca i dels consumidors
d’un producte. Així mateix, els usuaris d’un servei també són clients de l’empresa que
presta el servei.

En el punt de venda hi convergeixen tots els actors implicats en l’acció comercial,
és a dir, la indústria, els distribuïdors i els compradors o consumidors finals. És el
lloc on sovint es prenen les decisions finals de compra, per això tots els esforços
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de comunicació han d’arribar al punt de venda, ja que és el punt de trobada amb
el consumidor.

El màrqueting que s’aplica en el punt de venda s’anomena marxandatge i està for-
mat per diverses tècniques i estratègies que tenen per objectiu crear experiències
positives als clients i afavorir la venda de productes.

1.1 Estudi i coneixement del client

L’aplicació de les tècniques de marxandatge requereix un coneixement previ del
consumidor per tal de definir amb exactitud qui és, com compra, com es comporta
al punt de venda i com consumeix.

L’estudi del consumidor és bàsic, ja que les necessitats i els desitjos dels consumi-
dors canvien i els experts en marxandatge han de conèixer els clients i adaptar-s’hi
per aconseguir atraure’ls i fer que se sentin còmodes en el punt de venda.

Segons Schiffman i Kanur, professors en diverses escoles universitàries de negocis als
EUA, “el comportament del consumidor és el que es mostra en buscar, comprar, utilitzar,
avaluar i rebutjar els productes i serveis que considera que satisfaran les seves necessitats.
El comportament del consumidor se centra en la forma com els individus prenen decisions
per gastar els seus recursos disponibles (temps, diners i esforços) en articles relacionats
amb el consum”.

Leon G. Schiffman / Leslie Lazar Kanuk (2010). Comportament del consumidor.

A partir de la dècada dels cinquanta del segle XX, el màrqueting se centra en
l’estudi del comportament del consumidor. Aquest estudi és interdisciplinari, és a
dir, es basa en conceptes i teories sobre l’ésser humà que han estat desenvolupats
per científics de disciplines tan diverses com la psicologia, la sociologia, la
psicologia social, l’antropologia cultural i l’economia. D’aquesta manera es van
establir les bases d’aquesta nova àrea del màrqueting, el màrqueting en el punt de
venda o marxandatge.

Els primers estudis del consumidor des de la perspectiva de la psicologia com
a disciplina del màrqueting van recórrer a fonts com el conductisme; les teories
sobre la forma i la percepció de l’escola de la Gestalt; l’escola psicodinàmica, en
la qual destaquen Freud i la psicoanàlisi, i l’enfocament motivacional de Maslow.

Des del vessant de la sociologia, l’anàlisi del consumidor s’emmarca en els grups
dels quals formen part els individus, els grups de referència, la família, la cultura,
etc. El vessant sociològic del màrqueting estudia com el consumidor processa la
informació, quins són els seus processos de decisió i les influències socials sobre
el seu comportament.

Les principals teories aplicades a l’estudi del consumidor han estat:

a) Conductisme

El conductisme neix el 1913 a partir de la teoria de l’estímul-resposta creada
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per John B. Watson i se centra en l’estudi científic de la conducta observable.
Se sintetitza en el concepte que tota acció té una reacció en la conducta de
l’individu. Amb relació al consumidor, el conductisme s’ha aplicat en les
polítiques de màrqueting de les empreses i marques amb l’objectiu d’estimular
l’afecte, l’empatia o la fidelitat cap a elles. Per exemple, si en una botiga hi ha
un paquet de cafè que està trencat o malmès, el consumidor que vol comprar-lo
rebrà estímuls negatius i buscarà un paquet que no estigui malmès, però si tots
els paquets tenen el mateix defecte és molt probable que el consumidor opti per
adquirir el cafè d’una altra marca.

Els conceptes fonamentals del conductisme, com la connexió entre estímul i
resposta, el reflex condicionat i el reforçament, han estat la font d’alimentació
teòrica sobre la qual s’han construït moltes campanyes publicitàries basades en la
repetició massiva i interminable de missatges dels productes.

Un altre concepte del conductisme que s’ha aplicat a l’estudi del consumidor és el
de la conducta operant, que és aquella conducta a la qual estem tan acostumats que
no ens n’adonem quan la portem a terme. Per exemple, això passa quan caminem
pel costat dret dins d’un centre comercial o quan comprem la mateixa pasta de
dents quan s’ha acabat. Des del punt de vista d’aquesta teoria, un consumidor
fidel a la marca no necessita estímuls per continuar consumint-la, ja que té una
conducta operant.

Estímuls per reforçar el vincle del consumidor amb la marca

La cadena de cafeteries Starbucks sap que la seva millor publicitat és ella mateixa i, aplicant
les teories del reforçament de Skinner, sap que qualsevol estímul pot contribuir a reforçar
el vincle entre el consumidor i la marca. Per això en els seus establiments es creen
atmosferes, es dissenyen escenaris, suports, ambients, etc. Tot el que hi ha en els seus
establiments està pensat perquè sigui un element reforçador que influeixi en la conducta
del consumidor.

b) Escola de la Gestalt

La Gestalt és un corrent de pensament de la psicologia moderna fundat a Alemanya
a principis del segle XX i posteriorment traslladat als Estats Units, als anys trenta,
com a oposició a l’estructuralisme i al conductisme. Es va dedicar a l’estudi de la
percepció, l’aprenentatge i la cognició. De fet, gestalt vol dir ‘forma’ en alemany,
i la seva teoria es fonamenta en el fet que el tot és més que la suma de les seves
parts. A través de les lleis de la percepció s’explica com es configura “la millor
organització possible”.

En la figura 1.1 es poden observar diferents composicions sobre les lleis de la
Gestalt. Aquestes composicions bidimensionals es basen en les lleis de la Gestalt.
Ajuden a entendre com percebem el món que ens envolta i la tendència dels
humans a percebre les relacions entre els diferents elements com un tot indivisible.
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Figura 1.1. Composicions de la Gestalt

Els principis i les lleis d’aquest corrent s’han aplicat a la publicitat i al màrqueting
amb l’objectiu que el consumidor percebi a través de la forma el missatge que es
vol transmetre d’una marca, una empresa, un producte o un establiment comercial.
Tots els elements de comunicació especialment visuals i sonors, però també
olfactius i tàctils, serveixen perquè el consumidor elabori en la seva ment una
imatge d’un tot de la marca, de l’empresa o del producte en qüestió.

c) Escola psicodinàmica i de la psicoanàlisi

L’escola psicodinàmica es refereix a les forces inconscients que motiven el com-
portament humà. Sorgeix al segle XIX, quan el neuròleg austríac Sigmund Freud
va desenvolupar la psicoanàlisi, és a dir, un enfocament terapèutic que rastreja els
conflictes inconscients de les persones, els quals provenen de la infantesa i afecten
els seus comportaments i emocions.

Un dels principals beneficis derivats de la teoria psicoanalítica envers l’estudi del
consumidor és el treball realitzat en la investigació de les motivacions. Els inves-
tigadors són capaços d’incrementar les possibilitats d’èxit d’un producte o d’un
servei, abans de fer una inversió substancial, recorrent a la teoria analítica, així
com a alguns mètodes pràctics per descobrir les motivacions dels consumidors.

d) Teoria de la motivació de Maslow

L’any 1943 el psicòleg Abraham Maslow va publicar l’obra A Theory of Human
Motivation, en la qual defineix una jerarquia de necessitats humanes i argumenta
que a mesura que els individus van satisfent les necessitats més bàsiques desenvo-
lupen necessitats i desitjos més elevats.

Maslow va representar aquesta jerarquia a través d’una piràmide. Per una banda,
hi ha forces de creixement que empenyen l’individu cap a les necessitats superiors,
com per exemple l’ascens en la categoria social. Per una altra, també hi ha
forces regressives, que són aquelles que eliminen necessitats superiors i empenyen
l’individu cap a les necessitats més bàsiques, com per exemple una guerra o una
crisi econòmica, situacions en què l’individu se centra a cobrir les seves necessitats
més bàsiques.

Maslow agrupa les diferents necessitats de l’individu en els cinc nivells següents:
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• Necessitats bàsiques. S’inclouen les necessitats fisiològiques bàsiques
per mantenir la vida humana i la supervivència de l’espècie, com ara
l’alimentació, la respiració, la hidratació, el descans i el sexe, així com la
necessitat de benestar físic i d’evitar el dolor.

• Necessitats de seguretat i protecció. Un cop cobertes i compensades les
necessitats bàsiques, apareixen en els individus les necessitats de seguretat
i protecció. Per exemple, la seguretat física, la salut, la necessitat de
cobertura de treball, el manteniment d’ingressos o l’obtenció de recursos.
També s’inclouen dins d’aquestes necessitats la seguretat moral, el nucli
familiar i la necessitat de la propietat privada. Els conceptes de llar i de
propietat, lligats a les necessitats anteriors, expliquen gran part de la nostra
organització social.

• Necessitats d’afiliació i afecte. En el tercer nivell hi ha el desenvolupament
afectiu de les persones i els aspectes relacionals de la societat. Per
exemple, l’associació, la participació en col·lectius, el sentiment de sentir-
se acceptat i integrat, entre d’altres. Aquest grup de necessitats queda
cobert mitjançant la realització d’activitats esportives, culturals, recreatives,
etc. L’ésser humà per naturalesa té la necessitat de relacionar-se, de sentir-
se part d’una comunitat, d’agrupar-se en famílies, amb grups d’amistats
o en organitzacions socials. Per això són necessitats d’aquesta categoria
l’amistat, la companyonia, l’afecte i l’amor.

• Necessitats d’estima. Maslow diferencia entre la necessitat d’estima alta i
la necessitat d’estima baixa. La primera fa referència al respecte a un mateix,
la cura d’un mateix i les necessitats de comunicació interna i autocom-
prensió que tenim els individus sobre nosaltres mateixos. Dins d’aquests
sentiments propis hi trobem la confiança, la competència, l’habilitat, els
assoliments, la independència i la llibertat. D’altra banda, l’estima baixa fa
referència al respecte a les altres persones i a la translació de les necessitats
d’estima alta a la resta d’interaccions socials. En aquesta escala hi ha
la necessitat d’atenció, estima, reconeixement, reputació, estatus, dignitat,
èxit, fama, glòria i, fins i tot, el domini sobre la resta dels individus.
La carència d’aquestes necessitats es reflecteix en una autoestima baixa
i el complex d’inferioritat. Així mateix, l’excés d’algunes d’aquestes
necessitats també és l’origen de psicopatologies greus en molts individus.

• Autorealització o autoactualització. Aquest darrer nivell és una mica
diferent i Maslow utilitza diferents termes per denominar-lo al llarg de
tota la seva vida, com ara motivació de creixement, necessitat de ser i
autorealització. Es refereix a les necessitats més elevades, que es troben
al cim de la jerarquia, i a través de la seva satisfacció es troba un sentit a
la vida mitjançant el desenvolupament potencial d’una activitat. Podem in-
cloure conceptes de necessitats relacionades amb la moralitat, la creativitat,
l’espontaneïtat, la manca de prejudicis, l’acceptació de fets o la resolució
de problemes. Per assolir aquest nivell més alt, tots els individus necessiten
haver assolit i completat fins al millor punt possible la resta de necessitats
inferiors.
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En la figura 1.2 es representen els cinc nivells de la piràmide de Maslow.

Figura 1.2. Piràmide de Maslow

La piràmide de la jerarquia de les necessitats explica com ens comporten els
consumidors, és a dir, perquè comprem uns productes i no uns altres. Segons
Maslow, les persones tendim a satisfer les necessitats en sentit ascendent, per això
no comprem un producte que ens pugui aportar seguretat o reconeixement social
si abans no tenim cobertes les necessitats bàsiques.

Les empreses han d’adequar el seu producte i el seu missatge a l’esglaó de
la necessitat que creuen que poden cobrir. Així, la persona que adquireix un
cotxe utilitari de la majoria de marques del mercat està motivada per satisfer una
necessitat bàsica de desplaçar-se; en canvi, la persona que adquireix un BMW, a
més de satisfer la necessitat de desplaçar-se en satisfà d’altres com l’autoestima i
l’acceptació social.

1.2 Comportament del consumidor a l’establiment comercial

Des del punt de vista del marxandatge, com a conjunt de tècniques que afavoreixen
la compra en el punt de venda, es poden diferenciar dos conceptes importants
entorn del consumidor: el comprador i el públic objectiu.

• Comprador: és a qui es pretén influir de forma directa a través de
les tècniques de marxandatge. A vegades el comprador pot ser diferent
del consumidor. Per exemple, si analitzem la compra de bolquers, el
consumidor i el comprador són persones diferents: el comprador seria la
persona adulta que fa la compra i el consumidor seria el nadó.

• Públic objectiu o target: és el segment de possibles compradors o consu-
midors als quals es dirigeix una campanya. Cal tenir en compte que no totes
les campanyes van dirigides a tots els possibles clients, perquè a vegades es
focalitzen només en una part o segment.

Qualsevol acció de marxandatge ha de tenir en compte el comportament dels
consumidors i dels compradors en relació amb el punt de venda i procurar cobrir
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les seves necessitats per tal d’aconseguir la seva satisfacció durant tot el procés de
compra.

1.2.1 Necessitats i desitjos com a base del comportament

Només les necessitats no satisfetes influeixen en el comportament de les persones,
ja que la necessitat satisfeta no genera cap tipus de comportament.

Les necessitats fisiològiques neixen amb la persona; en canvi, la resta de les
necessitats sorgeixen amb el pas del temps. A mesura que la persona aconsegueix
controlar les seves necessitats bàsiques apareixen de forma gradual les necessitats
d’ordre superior, que originen en certa manera les diferències jeràrquiques pròpies
de cada individu perquè, per exemple, no totes les persones senten la necessitat
d’autorealització.

Les necessitats més elevades no sorgeixen en la mesura en què les més baixes es
van satisfent. Per exemple, un individu pot tenir problemes d’ingressos o recursos
i no per això deixa de sentir la necessitat d’integració en un col·lectiu, que és una
necessitat situada a un nivell superior.

Finalment, les necessitats bàsiques requereixen per a la seva satisfacció un cicle
motivador relativament curt, en contraposició a les necessitats superiors, que
requereixen un cicle més llarg.

Tot i que és una teoria psicològica, l’aplicació de la jerarquia de les necessitats
de Maslow al món dels negocis o del màrqueting és bastant actual i es pot
trobar en multitud de situacions empresarials. Destaquen, per exemple, les seves
aplicacions en el desenvolupament corporatiu dels recursos humans en empreses
i institucions. Els departaments de recursos humans es basen en un sistema
motivador orientat a la cobertura de les necessitats dels treballadors, establint
sistemes de millora i ambient laboral més enllà de la simple retribució econòmica.
De la mateixa manera, les tècniques de comunicació pretenen transmetre neces-
sitats no cobertes mitjançant productes substitutius. Per exemple, alguns anuncis
publicitaris de grans marques de roba esportiva transmeten sensacions de llibertat
i autocontrol amb l’ús de les seves peces.

En definitiva, el pas previ a qualsevol compra és la generació d’una necessitat
en la ment del consumidor. Els productes es fabriquen amb la intenció de cobrir
alguna necessitat humana. I com més nivells de necessitats de la piràmide cobreixi
un producte, més rendible és la seva producció, sempre tenint en compte que les
necessitats poden ser diferents d’un país a un altre.

Segons la teoria de jerarquia de les necessitats de Maslow, es pot distingir entre
les necessitats següents:

• Individuals. Corresponen a una persona o a petits nuclis, com la família,
que tenen necessitats que se satisfan de forma individual.
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• Col·lectives. Són necessitats de tipus social, com un hospital que dóna
servei a un col·lectiu ampli de persones.

• Elàstiques. Es tracta de necessitats que van variant al llarg de la vida a
mesura que els individus es fan grans.

• Rígides. Són les necessitats que es mantenen inalterables davant dels canvis
econòmics; un exemple d’aquest tipus de necessitat podria ser l’afició per
la lectura.

Las personas tenemos curiosidad innata, necesidad de conocer y comprender el
mundo y nos sentimos atraidos por lo misterioso y lo desconocido. Esta necesidad
no se presenta igual en todos, pero para sentirla y desarrollarla es necesario
tener cubiertas las necesidades fisiológicas, las de seguridad, afecto y una buena
autoestima.

• Intel·lectuals. Les persones som curioses de forma innata, tenim la
necessitat de conèixer i comprendre el món que ens envolta i sentim atracció
per les coses misterioses o desconegudes. Aquesta necessitat es manifesta
amb diferents intensitats segons la persona però, per sentir-la i desenvolupar-
la, cal tenir cobertes totes les necessitats de rang inferior.Es poden referir
a:

– Noves experiències. Els joves són més sensibles a aquest tipus de
necessitats, tot i que cada vegada aquesta franja d’edat es considera
més àmplia.

– Tractaments de la seguretat. Poden cobrir aquesta necessitat els
esports d’aventura (inseguretat controlada) o les inversions financeres.

– Integració social. El reconeixement social entra en joc en tots els
determinants del consumidor.

1.2.2 Els models de comportament del consumidor

Des de principis del segle XX diferents estudiosos han investigat el comportament
del consumidor proposant diferents models, amb la intenció de simplificar la
complexitat d’aquest fenomen. En destaquen els models següents:

a) Model Nicosia

Francesco Nicosia fou, durant la dècada dels seixanta del segle XX, un dels
primers estudiosos del comportament del consumidor a fer un avenç substancial
amb relació als estudis anteriors. Es va centrar en la complexitat del procés de
decisió de compra dels consumidors i el seu model analitza la relació existent
entre les empreses i els consumidors. La relació es manté a través d’un flux de
comunicació circular, en el qual les empreses intenten influir en el consumidor a
través dels seus missatges, i el consumidor respon a aquesta influència a través de
la compra o no-compra del producte. Nicosia identifica altres factors que també
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influeixen en la decisió final del consumidor, com la seva experiència i la seva
motivació en la compra, tot i que no posa suficientment en relleu les influències
de l’entorn social de l’individu ni les seves circumstàncies econòmiques.

b) Model de Howard i Sheth

El model d’anàlisi científica del consumidor elaborat per Howard i Sheth l’any
1969, amb la publicació de La teoria del comportament del comprador, pretén
explicar com es comporta el consumidor des del moment en què percep un estímul
fins que reacciona. És un model que suposa que la conducta del consumidor és
racional i, en línies generals, considera que el procés de compra es desenvolupa
com el procés seqüencial d’un ordinador. Al consumidor se li introdueixen certes
dades d’entrada i, mitjançant els processos interns, realitza els seus càlculs i
operacions per obtenir, finalment, uns resultats de sortida o respostes.

c) Model d’Engel, Blackwell i Kollat

El model d’Engel, Blackwell i Kollat té una orientació preferentment sociològica,
sense oblidar diversos aspectes de la conducta de compra. Aquest model ha
esdevingut una eina molt efectiva d’aplicació en les polítiques comercials de les
empreses.

En aquest model es diferencia el comportament del consumidor en dues categories,
la d’alta complexitat i la de baixa complexitat. El procés d’alta complexitat és
aquell en què la compra té una gran importància o rellevància personal, passant el
contrari en el cas del procés de baixa complexitat.

En el model d’alta complexitat se segueixen cinc etapes molt diferenciades del
procés de compra i, en canvi, en el model de baixa complexitat es distingeixen
menys etapes.

1.2.3 Tendències en el comportament del consumidor a l’establiment
comercial

Alguns estudis recents han constatat que el 60% de la compra dels consumidors és
prevista abans d’entrar a l’establiment. El 40% restant de la compra no és prevista
i és el resultat dels efectes de les accions de marxandatge i l’animació del punt de
venda.

Generalment, el cistell d’anar a comprar de la majoria de persones es divideix de
la forma següent:

• El 5% són marques decidides, però modificades en el punt de venda. És a
dir, el client ha decidit comprar un producte concret abans d’arribar al punt
de venda però pot acabar comprant una marca o un model diferent.

• Un 18% són aquelles de les quals es coneix el producte que es vol comprar
però no la marca, que es decideix en el mateix punt de venda.

Segons AC Nielsen, el 60%
de les compres de les
categories de productes de
consum es planifiquen
abans que el client entri a
l’establiment. Vegeu:
goo.gl/YHJzBJ.

https://www.nielsen.com/es/es/solutions.html
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• El 22% es decideix per endavant, tant el producte com la marca. Succeeix
en els casos en què el client consumeix amb freqüència el producte d’una
determinada marca i hi està fidelitzat.

• El 55% es decideix en el mateix moment de l’acte de compra. Es tracta
d’articles que no eren previstos o anotats a la llista de la compra, però el
consumidor recorda la necessitat en veure’ls o bé perquè els compra de
forma impulsiva.

• El 20% es considera compra impulsiva pura, és a dir, la compra que es
decideix dins de l’establiment comercial de forma espontània.

Alguns estudis que han analitzat el temps de permanència mitjà en un hipermercat
conclouen que el client hi roman al voltant de 55 minuts. Tot i que el disseny
de l’espai comercial pot condicionar i allargar la permanència a l’establiment
comercial, amb l’objectiu d’incrementar les possibilitats de venda, cal tenir en
compte que quan un consumidor passa més d’una hora en el punt de venda s’esgota
i redueix la seva atenció, la qual cosa no afavoreix la compra.

A més, el 60% dels compradors solen anar de compres acompanyats, amb la qual
cosa poden rebre influències externes. D’altra banda, el 74% dels consumidors
passa per gairebé tots els passadissos del centre comercial i prop del 54% fa una
despesa superior a la prevista.

Totes aquestes dades es desprenen de diversos estudis i, evidentment, poden variar
segons el tipus d’establiment comercial, factors culturals, influències externes,
etc. Però cal destacar la gran importància del punt de venda com a incitador de
compres no planificades, constituint-se en el lloc idoni per tal de desenvolupar
la millor gestió, l’administració i les estratègies per a la consecució dels objectius
comercials. Alguns autors consideren que tres de cada quatre decisions de compra
produïdes dins de l’establiment es decideixen en el mateix punt de venda.

A més, hi ha una creixent fidelitat del consumidor cap al comerç detallista de
proximitat. Estudis recents han demostrat que el 44% dels compradors prefereixen
un determinat supermercat, ja sigui per la seva proximitat, per la imatge i filosofia
de la cadena o per altres motius.

Totes aquestes dades posen en relleu la importància del punt de venda tant per
als fabricants com per als distribuïdors. Es tracta del lloc on convergeixen els
tres actors principals del comerç, és a dir, la indústria, els distribuïdors i els
compradors o consumidors finals. A través de les seves accions en el punt de venda,
el fabricant pretén vendre més productes de la seva marca, el distribuïdor vol
aconseguir la rendibilitat més gran possible i el client busca una millor informació,
més qualitat, més bon preu, més serveis, etc. Com que moltes decisions de compra
s’acaben prenent a la mateixa botiga, les accions de comunicació que es porten a
terme dins del punt de venda poden influir molt en aquesta decisió final.
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1.3 Procés i tipus de compra

La realització del procés de compra implica que el consumidor hagi de passar
per una sèrie d’etapes abans, durant i després. Aquestes etapes poden ser més o
menys llargues i de diferent intensitat segons el tipus de producte o servei que es
vol adquirir, el tipus de compra i el seu grau de complexitat.

Vegem a continuació les fases del procés de compra i els diferents tipus de compra
que es poden distingir.

1.3.1 Fases del procés de compra

En general, es distingeixen cinc fases en el procés de compra que seran més o
menys llargues segons la importància que tingui la compra per al client. Aquestes
cinc fases són les següents:

a) Reconeixement d’una necessitat. En aquesta fase el consumidor descobreix
que té una necessitat que vol satisfer, és a dir, que el seu estat real no es correspon
amb l’estat ideal. Per exemple, quan la rentadora s’espatlla i necessitem fer la
bugada hem d’avisar un tècnic perquè l’arregli o bé comprar-ne una altra. En
aquesta primera fase es posa de manifest el motiu o el perquè de la compra.

b) Cerca d’informació. En aquesta fase el consumidor busca la manera de satisfer
la necessitat a través de la informació, que pot ser:

• Interna: informació que es basa en els coneixements i les experiències
propis de cada individu.

• Extern: opinions que s’obtenen dels amics, els familiars, els mitjans de
comunicació, etc.

La intensitat en la cerca d’informació pot variar d’uns consumidors a uns altres
i ve determinada per la percepció de les diferències entre els seus avantatges i
inconvenients.

En el cas de la rentadora, si decidim comprar-ne una de nova, el més habitual és
pensar primer en l’experiència que ens ha proporcionat la que teníem, i també
preguntar a familiars o amics sobre la rentadora que tenen i sobre les seves
prestacions.

Quan es tracta de productes amb un cost més elevat, aquesta cerca d’informació és
més exhaustiva i el procés és molt més reflexiu. En canvi, si el cost és baix, com
que el risc d’equivocar-se no té tantes conseqüències negatives, el procés sol ser
menys reflexiu.

c) Avaluació d’alternatives. Per avaluar la informació obtinguda en la segona
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fase, el consumidor pot tenir en compte, entre d’altres, els criteris següents:

• imatge

• preu

• qualitat

• relació qualitat-preu

• vida útil del producte

• ubicació de l’establiment comercial

• possibilitats de finançament

• serveis postvenda

• Etc.

La comparació d’aquests criteris amb la informació obtinguda dóna com a resultat
la formació o modificació d’una opinió sobre les característiques del producte que
es vol comprar. L’actitud envers cada marca o model evoluciona cap a una intenció
de compra, que és el pas següent al procés d’avaluació d’alternatives i abans de
l’elecció.

d) Decisió i acte de compra. L’elecció es produeix en funció de determinades
característiques que el consumidor hagi considerat. Una part de les dues fases
anteriors es produeix en el mateix moment de l’acte de compra, per això és molt
important la informació i orientació que ofereix el venedor en el mateix punt de
venda. La decisió de compra pot ser impulsiva o planejada.

e) Consum i valoració postcompra. El comportament posterior a la compra pot
concretar-se en la satisfacció o insatisfacció i en la dissonància. La satisfacció
és el grau de correspondència entre les conseqüències reals de la compra d’un
article i les que s’esperaven obtenir en el moment que ha tingut lloc. Aquest
grau de satisfacció condiciona molt les valoracions i les intencions futures. La
dissonància cognitiva es relaciona amb l’ansietat posterior a la compra i és la
manca d’harmonia entre els coneixements que té el comprador del producte
adquirit i les alternatives anteriors. La tensió que produeix la dissonància porta el
comprador a intentar reduir-la buscant la confirmació d’haver encertat la decisió.
Per exemple, quan portem un vestit nou i preguntem als altres si els agrada per
confirmar que l’hem encertat amb la compra.

1.3.2 Tipus de compra en relació amb la conducta del consumidor

El tipus de compra varia en funció del tipus de client que la realitza. Un altre
condicionant molt important és el tipus de necessitat, la urgència per cobrir-la i
tot el ventall de productes, marques o serveis que s’ofereixen per cobrir aquesta
necessitat.
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En relació amb la tipologia de clients cal tenir en compte que un client no es pot
classificar en una única tipologia, ja que la complexitat de la combinació de factors
que el poden condicionar en cada moment és molt gran. El consumidor pot variar
la seva conducta segons l’entorn i el moment en què es troba. Tanmateix, hi ha
diverses classificacions de tipus de clients, que en el context de punt venda es
poden classificar de la forma següent:

• Client shopper. És aquell que necessita una sèrie d’arguments per anar a
un establiment i no a un altre. Vol saber el lloc on ha de comprar i no tant
el que ha de comprar.

• Client buyer. És aquell que ja es troba en el punt de venda i basa les seves
decisions de compra en els preus, la qualitat dels productes, les diferents
ofertes, les promocions, la gamma de productes i el tracte rebut pel personal
de vendes.

Identificar els clients shopper i els clients buyer és de molta utilitat a l’hora de
dissenyar les accions de marxandatge i comunicació, tant a dins com a fora del
punt de venda.

D’altra banda, segons la forma en què es pren la decisió de compra es poden
distingir diversos tipus de compra. Hi ha dos grans grups en els quals s’engloben
totes les compres:

a) Compra planificada. Programada prèviament pel consumidor, fent una
mínima anàlisi del producte, del preu i de les diferents alternatives. En els
hipermercats inclou tots aquells productes inclosos en la llista de la compra i
representa al voltant del 45% de les compres dels clients.

Es poden distingir els tipus de compra planificada següents:

• Repetitiva. Compra habitual en què anteriorment el consumidor ja ha
passat per totes les etapes del procés de compra i, com que ja coneix el
producte, la repeteix sense que sigui necessari tornar a passar-hi. Per tant,
es converteix en un acte gairebé mecànic que es fa per rutina o costum. Per
exemple, la compra de productes de consum habitual com els iogurts és una
compra repetitiva, ja que el consumidor és fidel a una determinada marca i
varietat.

• Deliberada. Compra en la qual el consumidor passa per les cinc etapes del
procés de compra. Aquest tipus es pot classificar en:

– Racional. Es realitza després d’haver estat planificada prèviament
i s’avaluen tots els factors de compra, com el preu, la qualitat, la
necessitat de compra, els avantatges i els inconvenients, etc. Aquest
tipus de compra es pot classificar en els tipus següents:

∗ Realitzada. El client compra el producte i la marca decidits
prèviament.

∗ Necessària. El consumidor és conscient de la necessitat i pren la
decisió de comprar el producte, tot i que no es decanta per una
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determinada marca i la decideix en el punt de venda. Per això, la
compra necessària es pot classificar en:

∗ Modificada. El client compra el producte que havia previst,
però canvia de marca davant d’una oferta que considera més
interessant.

– Suggerida. Compra en la qual el consumidor és conscient d’una
necessitat i busca un producte per satisfer-la, però no decideix exac-
tament quin és el producte que comprarà i deixa que sigui un venedor
professional el que l’assessori.

– Prescriptiva. Compra per prescripció, per exemple d’un metge que
prescriu un medicament. En aquest cas el màrqueting actua sobre el
metge, ja que és qui indica al consumidor el producte o medicament
que ha d’adquirir.

b) Compra impulsiva. Compra que es realitza espontàniament, de forma no
premeditada i amb un procés de compra molt curt. La compra per impuls està
relacionada amb productes petits, de baix preu i ràpid consum, i no solen suposar
un risc alt per al consumidor. Mitjançant diferents estímuls aplicats correctament
en el punt de venda es pot despertar el desig de comprar articles que no són
estrictament necessaris. Aquest tipus de compra és clau en els establiments de
lliure servei, perquè representa al voltant del 55% de les compres del client.

Es poden distingir quatre tipus de compra impulsiva:

• Planificada. Compra que es té previst fer en el moment en què es trobi una
bona ocasió per fer-la.

• Recordada. Compra que no estava prevista o no es portava anotada a la
llista de la compra, però que, en veure el producte al punt de venda, es
recorda la seva necessitat.

• Suggerida. Compra en la qual el client té una necessitat determinada i, en
veure el producte en el lineal, creu que li pot anar bé per cobrir-la. Per
exemple, si el client s’ha tacat els pantalons i, un cop al supermercat, veu
un nou producte que promet l’eliminació de qualsevol tipus de taca.

• Pura. Compra totalment imprevista, tant pel que fa al producte com a
la marca i la qualitat, fins i tot pot trencar hàbits de compra anteriors.
Normalment el client veu el producte exposat i decideix comprar-lo. Per
exemple, quan veiem un croissant de xocolata a la secció de rebosteria.

1.4 Determinants interns i externs del comportament del consumidor

Qualsevol compra està condicionada per factors interns, és a dir, per influències
intrínseques en el consumidor com a ésser racional i autònom, i també per factors
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externs, que són influències alienes al consumidor que l’animen a consumir d’una
determinada forma.

En la taula 1.1 hi figuren els principals factors interns i externs que condicionen
el comportament del consumidor.

Taula 1.1. Factors interns i externs condicionants del comportament del consumidor

Factors interns Factors externs

Personalitat Ubicació

Motivació Variables demogràfiques

Atenció Característiques socioeconòmiques

Percepció Estil de vida

Actituds Cultura

Experiència Moda

Aprenentatge Família i amics

Grups de pertinença

Grups d’aspiració

Prescriptors

Publicitat

Tècniques de marxandatge

Avenços tecnològics

Vegem a continuació quins són els factors que condicionen el comportament de
compra del consumidor.

1.4.1 Factors externs del comportament del consumidor

Els condicionants externs són aliens al consumidor, però formen part del seu
entorn i l’animen a consumir en una determinada direcció.

Entre els principals factors externs hi ha:

a) Ubicació. Lloc de residència del consumidor i distància entre el seu domicili
i el punt de venda. Majoritàriament, els clients tendeixen a fer les seves compres
en establiments pròxims al lloc on viuen.

b) Variables demogràfiques. Nivell d’estudis, ocupació, tipus d’unitat familiar
de l’individu o cicle de vida. Així, es poden trobar productes dirigits a persones
solteres, famílies petites o grans, pares i mares, etc.

c) Característiques socioeconòmiques. Nivell de formació acadèmica, tipus
de professió, situació laboral o ingressos econòmics, que permeten segmentar la
població en classes segons el seu poder adquisitiu. En general, com més educació
té una persona, més ampli és el seu ventall de necessitats i de consum. De la
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mateixa manera, l’augment de renda o dels ingressos familiars provoca la compra
de més varietat de productes i, evidentment, també passa a la inversa.

d) Estil de vida. Tot el que defineix de quina manera viu una persona, com ocupa
el seu temps lliure, quines són les seves conviccions polítiques i religioses, si
practica algun esport, els seus valors, etc. Per exemple, la necessitat de viatjar
es produeix només en països desenvolupats i amb rendes altes.

e) Cultura. En la societat on hem nascut i hem estat educats es comparteixen
uns determinats valors, normes, actituds, creences i costums que determinen la
forma de consumir. Evidentment, no es consumeix de la mateixa manera en uns
països que en uns altres, per això els factors culturals influeixen decisivament
en el consum. Avui dia, com a conseqüència de la immigració, és habitual que
convisquin en un mateix entorn diferents cultures i subcultures amb hàbits de
consum molt diferenciats.

f) Moda. Les modes formen part de la nostra societat i de la nostra cultura i
constitueixen una font d’inspiració per al llançament de nous productes al mercat.
Una moda, per poder ser considerada així, ha de complir les característiques
següents:

• Universalitat. Les modes es propaguen per tots els grups socials.

• Intensitat. Les modes, un cop implantades, es fan molt desitjables. Creixen
com l’escuma, tot i que cada vegada el seu cicle de vida és més curt.

• Velocitat de propagació. Les modes s’estenen molt ràpidament gràcies a
la intervenció dels mitjans de comunicació de masses.

• Internacionalització. Les modes cada vegada són més globals, especial-
ment en els països molt similars.

g) Família i amics. Les persones més properes a l’individu tenen molt poder sobre
la seva presa de decisions. Les opinions de les persones més properes i els seus
hàbits determinen moltes vegades les tendències de compra.

h) Grups de pertinença. Diversos grups socials als quals pot pertànyer una
persona. Per exemple, un veïnat, una associació esportiva, un partit polític, una
comunitat religiosa, etc.

i) Grups d’aspiració. Grup social al qual un individu aspira a pertànyer. Cada
persona, d’acord amb la seva ocupació, gustos, estils de vida, aficions i classe
social, es relaciona amb persones amb les quals té característiques similars,
interessos comuns i els mateixos objectius. El consum i les compres solen estar
orientades a demostrar la pertinença de l’individu a aquests grups de referència.

j) Grups de dissonància. Grups amb els quals les persones no volen ser
associades de cap de les maneres.

k) Líders d’opinió. Persones o organitzacions que es perceben com una autoritat
confiable i amb la capacitat d’influir sobre les actituds o la conducta d’altres
individus (en el cas dels consumidors, sobre les seves compres). Són líders
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d’opinió els anomenats influencers de les xarxes socials, les universitats, les
organitzacions de consumidors, etc.

l) Prescriptors. Persones que influeixen en la decisió de compra del consumidor
en aconsellar-li o prescriure-li el consum d’un determinat producte o servei. Són
exemples de prescriptors els metges, els mecànics, els professors, etc.

m) Publicitat. Com a mitjà de comunicació de masses, pretén influir sobre
la conducta dels individus. La forma atractiva amb què la publicitat presenta
els productes i les marques facilita el seu bon posicionament en la ment del
consumidor i aconsegueix que les vendes augmentin.

o) Tècniques de marxandatge. Pràctiques especialment dissenyades per tal de
condicionar o maximitzar les compres dels clients en el punt de venda.

p) Avenços tecnològics. Totes les novetats tecnològiques generen noves necessi-
tats, ja que sempre es busquen eines que millorin l’eficàcia i l’eficiència en la vida
laboral i personal.

1.4.2 Factors interns del comportament del consumidor

Els condicionants interns formen part de l’experiència de cada persona, del seu
esperit interior, i l’afecten a l’hora de determinar les seves preferències.

Aquests condicionants o factors interns estan determinats pel caràcter de cada
persona, per la seva edat o gènere i per algunes característiques psicològiques i
cognitives, que són aspectes que permeten explicar com persones amb un mateix
perfil sociodemogràfic poden arribar a tenir comportaments de compra molt
diferents.

Entre els principals factors interns del consumidor destaquen:

a) Personalitat. Esquema de comportament estable i continu d’un individu. Hi
ha consumidors atrevits, apassionats i extravertits, que no tenen por de provar
productes nous. D’altra banda, hi ha consumidors melangiosos, introvertits i
prudents, que es prenen el seu temps a l’hora de materialitzar una compra. També
hi ha consumidors passius, tranquils i pacients, que són molt fidels a la marca
escollida, i consumidors optimistes, als quals no els importa pagar més a canvi de
més qualitat.

Els principals components que determinen la personalitat són els següents:

• Temperament. Conjunt de pulsions biològiques, que mai no es poden
anul·lar però sí controlar a través del caràcter, que impulsen l’ésser humà
tant a la seva pròpia conservació com a la de la seva espècie i l’empenyen a
satisfer els estímuls bàsics.

• Caràcter. Mecanisme psíquic que dirigeix, controla i modela el tempera-
ment d’una persona i dóna la capacitat als éssers humans d’esdevenir lliures.
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En la comunicació comercial
s’han de considerar tots

aquells aspectes capaços
de despertar l’atenció del

consumidor: la forma dels
envasos, el color d’un

cartell, el moviment d’un
rètol exterior o la novetat

d’un aparador.

El caràcter es materialitza en la manera com una persona encara la vida i en
com pren decisions.

b) Motivació. Força interior que mou l’individu cap a l’acció. Un consumidor
compra tot allò que necessita mogut per un tipus de motivació de més o menys
intensitat. Busca resoldre un problema personal fent un esforç econòmic a canvi.
Entre les principals motivacions que mouen un individu a comprar hi trobem
l’estalvi, la seguretat o la imatge i el vincle que té amb la marca.

c) Atenció. Procés d’activitat mental selectiva i voluntària que marca l’execució
de les funcions psíquiques, com són la percepció, la representació i el pensament.
L’atenció dóna un significat a allò que percep i ordena la informació provinent dels
sentits de forma jeràrquica, de manera que la ment la pugui elaborar. Es relaciona
amb la memòria, ja que aquesta aporta el context per fer significatiu el que percep
i alhora cal atenció per poder retenir una dada.

Els factors externs que condicionen l’atenció són:

• Potència de l’estímul. Per exemple, un soroll fort atreu l’atenció de forma
més immediata que un de molt fluix.

• Canvi. Per exemple, una interferència a la ràdio atreu més l’atenció perquè
canvia l’estímul.

• Repetició. Per exemple, repetir el nom del producte o el telèfon de
l’establiment facilita que s’acabi fixant a la memòria.

• Estructura. Per exemple, és més senzill buscar una informació en un
esquema que en una llista caòtica.

Entre els factors interns que modifiquen l’atenció destaquen:

• Motivació. Per exemple, un aficionat a la lectura llegeix amb més atenció
una novel·la que no pas un fulletó comercial.

• Necessitats del moment. Quan una persona té una necessitat com saciar la
set és més sensible als estímuls relacionats amb la beguda.

• Connexió. Per exemple, un estudiant copsa millor allò que té a veure
amb els seus esquemes i estructures prèvies, assolint així un aprenentatge
significatiu, tot al contrari que amb l’aprenentatge memorístic.

d) Percepció. Procés neurocognitiu a través del qual rebem la realitat física
mitjançant els sentits. El mateix objecte pot ser percebut de manera diferent,
perquè la percepció és selectiva en funció de les necessitats de cadascú. A més,
tendim a retenir els estímuls que van en consonància amb els nostres valors,
principis, creences i perjudicis pel que fa a aspectes interns. Els aspectes externs
com l’educació, les aficions del consumidor o els seus hàbits també condicionen
els estímuls percebuts. En definitiva, la gent veu allò que vol i no veu allò que
no vol veure. A vegades, fins i tot, es distorsiona la realitat per adaptar-la a les
creences i opinions pròpies. En aquest sentit, és molt més fàcil impactar en el
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públic objectiu si parlem el seu llenguatge, si utilitzem el seu argot, si incloem
imatges familiars, etc.

e) Memòria. La memòria és la capacitat de conservar fets percebuts durant
períodes, més o menys llargs, i de reproduir-los de forma voluntària o involuntària.
La publicitat evoca el record del producte. Per tal de conservar un anunci en la
memòria, aquest ha de ser efectiu a l’hora de captar l’atenció de l’audiència, ha
de despertar l’interès, ha de ser emocionant i també fàcil de comprendre. Així
mateix, repetir la percepció de l’anunci diverses vegades també ajuda a retenir-
lo i a recordar-lo. El punt de venda es converteix en el lloc idoni per enviar
estímuls relacionats amb els productes als compradors en el mateix espai on es
poden adquirir. Així es pot activar el record de la necessitat d’un article que no
s’havia apuntat a la llista de la compra.

f) Actituds. Conjunt de creences duradores, amb una elevada dosi de càrrega
afectiva, que presenten una predisposició determinada a l’acció i estan dirigides
a un determinat objecte social. El que pretenen les marques és que l’actitud dels
consumidors sigui positiva.

g) Experiència. Es pot produir un canvi de conducta com a conseqüència d’una
bona experiència de compra o al contrari. Totes les experiències positives de com-
pra alimenten el nostre desig de voler tornar a comprar, per això molts establiments
comercials es proposen convertir les compres en una forma d’entreteniment.

h) Aprenentatge. La informació prèvia a la compra que el consumidor busca o
rep sobre el producte o la marca que té intenció de comprar li permet posicionar-
s’hi a favor o en contra. En els mercats on el consumidor no és expert, aquest
tendeix a pensar que tot el que fa la seva marca preferida és bo; en canvi, passa el
contrari quan el consumidor coneix millor el mercat i n’és expert.

1.5 Distribució comercial i estratègies

La distribució comercial soluciona el problema de la distància geogràfica que
separa els consumidors dels venedors. El producte, des que es fabrica fins que
arriba a l’establiment comercial on el compra el consumidor final, passa per
diferents intermediaris que constitueixen les diverses fases del canal de distribució.

Bàsicament es diferencien quatre tipus de canals de distribució, segons el nombre
d’intermediaris que hi intervenen verticalment, que són els que figuren a la taula
1.2:

Taula 1.2. Tipus de canals segons la seva verticalitat

Canal Característiques Exemple

Directe No hi ha cap intermediari, el
producte arriba directament al
consumidor des del fabricant.

Productes d’entitats bancàries
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Taula 1.2 (continuació)

Canal Característiques Exemple

Curt Hi ha un intermediari detallista
que adquireix el producte al
fabricant i l’ofereix al consumidor
final.

Mobles

Llarg Hi ha dos intermediaris entre el
fabricant i el consumidor,
normalment un majorista i un
detallista

Productes agrícoles

Molt llarg Hi ha més de dos intermediaris,
diversos majoristes i detallistes.

Productes de consum massiu

Els canals de distribució també es poden analitzar tenint en compte la seva
horitzontalitat, és a dir, identificant el nombre de detallistes que ofereixen el
producte en l’última etapa del canal.

Es poden distingir tres tipus de polítiques de distribució:

• Intensiva. Implica aconseguir, per part del fabricant, que el producte estigui
en el nombre més gran de punts de venda possible a través de diferents
majoristes i detallistes. Comporta un control menor i una coordinació més
important del canal. És habitual en el cas de productes de compra freqüent,
de primera necessitat, poc diferenciats i entre els quals hi ha una forta
competència de preus. Per exemple, la pasta de dents.

• Selectiva. El fabricant restringeix el nombre de punts de distribució
amb els quals vol arribar al consumidor. En una mateixa zona n’hi pot
haver diversos, però el fabricant exerceix un cert control sobre el canal de
distribució. Per exemple, sabates d’una marca reconeguda, com Panama
Jack o Camper.

• Exclusiva. El fabricant escull un nombre mínim d’establiments i els conver-
teix en els detallistes exclusius d’una zona geogràfica concreta. La relació es
formalitza amb un contracte amb el qual el fabricant garanteix l’exclusivitat
i el detallista es compromet a no vendre altres marques de la competència.
D’aquesta manera es dóna prestigi al producte i s’aconsegueixen marges
superiors. És una pràctica habitual en el cas de productes d’imatge i amb
serveis addicionals, articles de disseny o productes industrials de mercat
limitat. Per exemple, les càpsules de cafè Nespresso.

1.6 Formes de distribució comercial

El comerç va començar fa milers d’anys quan les persones intercanviaven uns
béns materials per uns altres. Des de llavors, les formes comercials han anat
evolucionant amb els canvis socioculturals i tecnològics. Primer, amb els mercats;
després, amb els comerços tradicionals en els quals el venedor ofereix al client els
productes des de darrere d’un taulell, fins a arribar a les formes de lliure servei,
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on el consumidor escull lliurement els articles que vol directament del lineal on
estan exposats.

Les formes de distribució comercial es poden dividir en dos grans grups: el comerç
tradicional i el lliure servei.

1.6.1 Comerç tradicional

El comerç tradicional és el sistema de venda personal en què el comprador és atès
per un venedor que mostra, ofereix i entrega els productes que demanen els clients.
L’element que ens ajuda a determinar si un establiment és tradicional o no és el
taulell que separa el comprador i del venedor. En l’actualitat encara hi ha una gran
quantitat d’establiments de venda clàssica que conformen el sistema tradicional,
així com hi ha molts establiments que mantenen l’atenció personal com a eina
imprescindible per a la venda.

Les característiques principals del comerç tradicional són:

• Els productes es despatxen personalment per un o dos venedors que estan a
disposició dels clients.

• Ofereix serveis de lliurament a domicili.

• L’establiment té aparadors o vitrines on s’exposen els productes.

• De vegades hi ha mercaderies exposades a l’exterior de la botiga per atraure
els clients.

• Alguns productes poden ser escollits pel mateix client, que s’encarrega de
portar-los fins al taulell.

• La superfície de la botiga és reduïda, la qual cosa limita el nombre de
referències de les quals pot disposar l’establiment.

• Els clients acostumen a ser de l’àrea més pròxima a l’establiment.

• L’instrument de comunicació més important per a aquesta forma de venda
és el diàleg entre el venedor i el comprador.

Els principals avantatges del comerç tradicional són:

• El comerciant coneix el seu client i hi manté una relació personal, responent
així a la necessitat de reconeixement que té el client.

• La seva política de servei es pot adaptar a les necessitats específiques dels
clients gràcies al coneixement dels seus gustos i preferències.

Entre els principals inconvenients del comerç tradicional destaquen:
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• Es generen despeses d’explotació elevades com a conseqüència de la forma
de venda.

• La rendibilitat és baixa per l’escassa rotació de productes i el cost elevat.

• Acostumen a ser negocis familiars amb certa vulnerabilitat per la manca
d’aplicació de criteris empresarials en la planificació, la gestió i el control
de l’establiment.

Algunes d’aquestes dificultats o inconvenients es poden resoldre amb cadenes i
organitzacions de comerç associat, com per exemple les franquícies.

1.6.2 Lliure servei

El comerç de lliure servei és una tècnica de venda en la qual el comprador escull
els productes sense la intervenció del venedor, encara que ocasionalment pugui ser
necessària l’atenció d’algun assistent. El client agafa directament els productes de
les prestatgeries o dels expositors i paga l’import de la compra a les caixes situades
a la sortida de l’establiment.

Per tant, les diferències principals amb el comerç tradicional són:

• El venedor no és una figura tan important perquè no intervé directament en
la compra.

• No hi ha taulell que separi el client dels productes.

• La majoria de productes estan exposats a la sala de vendes amb la indicació
del seu preu.

• Proporcionalment, el magatzem no és tan gran com en el cas del comerç
tradicional, ja que la major part dels productes estan exposats a la sala de
vendes.

En els establiments en règim de lliure servei són especialment importants:

• L’envàs i l’embalatge.

• El lineal, és a dir, les prestatgeries i els expositors per als productes.

• La presentació i la col·locació dels productes.

• La ubicació dels productes en les diferents zones del punt de venda i segons
el recorregut del client.

Els principals avantatges del comerç en règim de lliure servei són:

• Permet reduir costos de mà d’obra.
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• Afavoreix les compres per impuls.

El principal inconvenient és:

• Desapareixen la relació personal i el coneixement entre el venedor i el client.
Aquest inconvenient es pot resoldre aplicant tècniques de venda modernes
i de màrqueting relacional.

Algunes formes comercials combinen característiques del comerç tradicional amb
altres del lliure servei, donant lloc al comerç mixt.

1.6.3 Desenvolupament dels diferents formats comercials

Durant la segona meitat del segle XIX van aparèixer els primers establiments de
lliure servei amb els anomenats grans magatzems a França (1852) i els magatzems
populars als Estats Units (1878). Per primera vegada, els productes surten de
darrere del taulell i es col·loquen en prestatgeries situades en línia per tota la
superfície comercial. A poc a poc, aquest lliure servei incipient va reduint el
nombre de referències, comença a incloure productes de gran consum, busca
aconseguir una alta rotació de tots els articles, simplifica la venda i el cobrament
i desenvolupa una relació més estreta entre el producte i el comprador.

En l’actualitat hi ha múltiples formes de distribució comercial, les principals de
les quals figuren en la taula 1.3.
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Taula 1.3. Classificació dels formats comercials

Amb establiment Sense establiment

Amb contacte Sense contacte Amb contacte Sense contacte

Autoservei Venda automàtica Fires Comerç electrònic

Supermercat Mercats ambulants Venda per correu

Hipermercat Venda a domicili Venda per telèfon

Botiga de descompte Venda per televisió

Gran magatzem

Mercat municipal

Botiga de conveniència

Botiga especialitzada

Gran superfície especialitzada

Centre comercial

Botiga d’estocs

Autoservei majorista

Pop up store

Botiga conceptual

La classificació de formats comercials es pot fer tenint en compte diversos criteris. En aquesta classificació es té en compte si disposa d’un establiment o local fix i si s’estableix un
contacte físic amb el client o no.

Entre els establiments amb un espai físic destaquen l’autoservei, el supermercat
i l’hipermercat, que es diferencien en tres aspectes fonamentals: les dimensions,
les seccions i el nombre de caixes. Els autoserveis són superfícies més petites,
tenen menys seccions i una única caixa. En canvi, els hipermercats són més grans,
tenen moltes seccions i moltes caixes. En aquest primer bloc s’hi poden afegir les
botigues de descompte, supermercats que es caracteritzen per la seva política de
reducció de costos per disminuir el preu final dels productes.

Els grans magatzems i els centres comercials són establiments de gran super-
fície. El primer està format per diverses plantes dividides en seccions, ofereix
productes d’alta qualitat i una gran quantitat de serveis complementaris. En canvi,
el segon aglutina un conjunt de petits establiments comercials i una gamma àmplia
i variada de productes, oci i serveis. Ambdós establiments solen incloure un
hipermercat o un supermercat que actua com a reclam.

També es poden trobar aliments frescos i peribles d’alta qualitat als mercats
municipals, que concentren diferents parades independents de comerç tradicional
en un sol local.

Les botigues a l’abast o de conveniència són una variant de l’autoservei o del
supermercat amb un horari d’obertura ampli, ja que obren almenys 18 hores al dia,
els dies festius inclosos. La superfície de venda no supera els 500 metres quadrats
i la seva oferta és molt variada: llibres, diaris, revistes, productes d’alimentació,
discos, vídeos, joguines, regals i articles diversos.

Com a establiments especialitzats en una línia de productes o categoria hi ha les
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botigues especialitzades i els anomenats category killers o establiments rebenta-
preus especialitzats, és a dir, grans superfícies que ofereixen un assortiment ampli
i molt profund d’una determinada categoria de productes. Per exemple, material
esportiu, bricolatge, mobiliari, electrodomèstics, informàtica, manteniment de
l’automòbil, etc.

’Outlet’: denominació impròpia

Les botigues on es venen productes sobrants d’una o diverses marques a un preu rebaixat
sovint es designen, de forma impròpia, amb la denominació anglesa outlet (estrictament és
qualsevol punt de venda o qualsevol lloc físic on es poden adquirir productes o serveis al
detall). Les formes utilitzades en català per designar aquest tipus d’establiment són: botiga
d’estocs, botiga d’excedents, botiga d’oportunitats, botiga de gangues i botiga de saldos.

A banda de les botigues d’estocs o d’excedents (designades impròpiament com
a outlets), les botigues de preu únic (o basars) i els autoserveis adreçats a
professionals i detallistes, recentment han aparegut formats comercials molt
innovadors, com ara els pop up stores, que són espais temporals on, a més d’oferir
productes o serveis, es pretén impactar i sorprendre el públic objectiu i atorgar
un valor afegit i prestigi a la marca. Un altre format innovador és el de concept
store, un establiment permanent però que canvia de contingut periòdicament per
mantenir viu l’interès dels consumidors cap a la botiga.

Mar de Cava: exemple d’un nou concepte de botiga

Mar de Cava (www.mardecava.com) és el projecte personal de la jove dissenyadora Mar
Gómez Espriu, que ha creat un nou espai eclèctic en els baixos d’un emblemàtic edifici
modernista de l’Eixample barceloní amb molta personalitat i dedicat al disseny d’autor, a
l’art i l’arquitectura d’interiors.

Es tracta d’un espai amb encant i personalitat on les senyes d’identitat són els colors,
l’originalitat, la creativitat i l’exclusivitat. S’hi exposen peces artesanes de joves
dissenyadors, amb peces atrevides, contemporànies i gairebé úniques dissenyades per
construir i completar espais.

Aquest concepte de botiga s’emmarca en la fórmula de botiga conceptual (concept store) i,
tal com podeu veure al seu web www.mardecava.com/premsa.php, és un espai comercial
ple de colors, creativitat i originalitat.

Quant als formats amb establiment però sense contacte personal, hi ha el de venda
automàtica o vending, és a dir, la venda a través de màquines expenedores on
s’acostumen a oferir productes d’ús freqüent i preu baix, com begudes, tabac,
pel·lícules, etc.

En el format sense un establiment fix però sí amb contacte personal hi trobem
els mercats o fires al carrer i la venda porta a porta, tot i que aquesta última
fórmula comercial està en la fase de declivi per la desconfiança que genera. Això
no obstant, en la venda a domicili destaca la venda en reunions, que és molt més
efectiva que la venda porta a porta.

En la distribució sense establiment comercial i sense contacte destaca, a banda de
la venda per correu, per telèfon o a través de programes de televisió, el comerç
electrònic o la venda a través d’Internet, que cada vegada és més important perquè
facilita la venda de productes en el mercat global, tant a través de les pàgines web
d’empreses com també mitjançant distribuïdors com Amazon o Wallapop.

http://www.mardecava.com
http://www.mardecava.com/premsa.php
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1.7 Funció i tipus de marxandatge

Malgrat l’activitat comercial en les antigues civilitzacions i la seva proliferació,
especialment durant l’edat mitjana, no es comença a parlar de marxandatge o
màrqueting en el punt de venda fins a l’aparició del comerç en règim de lliure
servei, durant la segona meitat del segle XIX.

I és que les tècniques i accions que es porten a terme en el punt de venda amb
l’objectiu d’augmentar el poder d’atracció dels productes exposats i estimular-ne
la venda es comencen a aplicar amb l’aparició del comerç en règim de lliure servei
que va sorgir com a conseqüència de:

• L’encariment dels costos d’estructura i de personal.

• L’increment constant de la competència.

• Les guerres de preus.

• L’augment del nombre de productes i de referències.

1.7.1 Concepte i funció del marxandatge

El marxandatge és la part del màrqueting que s’ocupa del conjunt de
tècniques de comunicació persuasiva que es porten a terme pels distribuïdors
i fabricants, de forma conjunta o separada, amb l’objectiu de satisfer les
necessitats dels clients i d’optimitzar la rendibilitat del punt de venda, en
general, i de cada referència, en particular.

Els quatre eixos d’activitat en què es fonamenta el marxandatge són:

• Anàlisi de l’assortiment.

• Presentació dels productes.

• Animació del punt de venda.

• Gestió de l’establiment.

En el punt de venda convergeixen interessos diferents. D’una banda, l’interès dels
fabricants és vendre els seus productes, i l’interès dels distribuïdors és aconseguir
la màxima rendibilitat del seu negoci. Per altra banda, l’interès dels consumidors
és satisfer les seves necessitats i desitjos mitjançant l’adquisició de productes o
serveis de la màxima qualitat possible i al preu més econòmic.

Per tal de vendre més i obtenir més beneficis, el fabricant utilitza el màrqueting i
el distribuïdor utilitza el marxandatge, però com que ambdós pretenen aconseguir
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el mateix, que en síntesi és la màxima rendibilitat possible, es fa imprescindible
la màxima col·laboració entre el fabricant i el distribuïdor per aplicar estratègies
que afavoreixin la venda de productes.

El trade màrqueting és la cooperació estratègica entre fabricant i
distribuïdor quant a polítiques, objectius i procediments relacionats amb la
distribució física, la gestió de vendes, les promocions, el marxandatge, la
publicitat, etc., a fi d’obtenir un benefici per a ambdues parts.

Com que el consumidor no necessàriament és la mateixa persona que fa la compra,
per al distribuïdor és molt important centrar-se en el client i aplicar els estímuls
que afavoreixin la compra en el punt de venda.

Per als distribuïdors és convenient distingir entre el client shopper i el client buyer.
El client shopper és aquell que decideix on ha de comprar segons la proximitat
de la botiga, la facilitat d’accés i d’aparcament, la imatge de l’establiment, el
nivell de preus, els serveis addicionals que s’ofereixen, etc. En aquest cas cal
aplicar tècniques de màrqueting d’entrada que permetin atraure i seduir el client
perquè es desplaci i entri a l’establiment. En canvi, el client buyer és el que
reacciona, amb més o menys intensitat, als estímuls de l’interior del punt de
venda. Aquest tipus de client acaba comprant segons el nombre de referències
disponibles, les promocions, les novetats i les ofertes, la facilitat de localització
dels productes gràcies a una correcta senyalització, l’ambient del punt de venda o
el tracte del personal de vendes. En aquest cas s’apliquen tècniques de màrqueting
de sortida que pretenen millorar la circulació del client en l’establiment, fomentar
les compres per impuls i augmentar la freqüència de compra.

1.7.2 Classificació del marxandatge segons la seva evolució

Henrik Salen (1994) proposa tres tipus de marxandatge que comprenen tres
èpoques comercials. En la primera època, sota el clar domini del fabricant sobre
el canal de distribució, es desenvolupa el marxandatge de presentació o visual; en
la segona època, sota el domini del distribuïdor, es desenvolupa el marxandatge de
gestió, i en la tercera època es desenvolupa el marxandatge de seducció. Uns anys
més tard, José Martínez (1999) afegeix una quarta etapa més avançada anomenada
marxandatge de fidelització.

Primera etapa: marxandatge de presentació o visual

El marxandatge de presentació o visual es caracteritza pel protagonisme del
producte i la necessitat que aquest es vengui per si mateix, davant l’absència
de venedors i la creixent competència. Aquest tipus de marxandatge potencia el
desenvolupament de tècniques que tenen per objectiu optimitzar la circulació dels
clients i fomentar les compres per impuls.
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El marxandatge de presentació o visual se centra en la promoció de les
compres a partir de la col·locació i l’estètica en el punt de venda.

La màxima del marxandatge o visual és que tot allò que no es veu, no es compra.
Per tant, l’objectiu principal d’aquest tipus de marxandatge és la cerca de la
rendibilitat comercial a través d’estratègies de comunicació que fomentin l’atractiu
visual de la presentació dels productes.

Altres objectius que es desprenen d’aquest objectiu general són:

• Captar quota de mercat, oferint als clients comoditat i rapidesa en les
compres.

• Facilitar la venda del producte per si mateix. Per part del fabricant, aquest
objectiu s’aconsegueix a través de l’embalatge (packaging), fent el producte
més atractiu i desitjable. Per part del distribuïdor, escollint per al producte
una ubicació adequada en el lineal i fàcilment accessible per al client, en el
millor entorn possible.

• Potenciar les compres per impuls. Si a un adequat repartiment de l’espai
disponible, estructurat en seccions, famílies i subfamílies, se li afegeixen
accions d’animació i de publicitat en el punt de venda, les compres per
impuls estan garantides.

• Optimitzar la circulació del punt de venda. L’ambient, la disposició interna
del mobiliari i el repartiment de l’espai faciliten un major recorregut del
client en el punt de venda, incrementant les possibilitats que rebi més
impactes visuals i, en conseqüència, es produeixin més vendes.

Aquesta primera etapa del marxandatge es caracteritza per la regla de les 6 A,
que consisteix a orientar les accions de marxandatge per presentar el producte
adequat, en el lloc adequat, durant el temps adequat, en la quantitat adequada, al
preu adequat i en la forma adequada.

Tenint en compte les característiques d’aquest tipus de marxandatge, és fonamen-
tal l’aplicació de les tècniques següents:

• Optimització del disseny i traçat interior de la superfície de vendes.

• Gestió de les zones fredes i calentes, delimitades per la naturalesa de la
circulació natural, en sentit contrari a les agulles del rellotge (de dreta a
esquerra).

• Repartiment equilibrat de l’espai.

• Adequada selecció, ubicació i presentació de l’assortiment en el lineal.
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Segona etapa: marxandatge de gestió o estratègic

El marxandatge de gestió o estratègic, a més d’aplicar les tècniques de presentació,
també se centra en la gestió de la informació generada en el punt de venda com a
criteri fonamental per optimitzar i rendibilitzar l’establiment comercial.

El marxandatge de gestió o estratègic combina tècniques de presentació i
tècniques orientades a millorar la rotació dels productes i la rendibilitat del
punt de venda.

Aquest tipus de marxandatge es comença a desenvolupar durant els anys vuitanta
del segle XX en establiments que comencen a crear i potenciar les seves pròpies
marques, a posar l’accent en la gestió de la botiga i l’optimització de les góndoles
i dels metres quadrats, a aplicar un rigorós control d’estocs i a informatitzar la
gestió de la informació.

El marxandatge de gestió o estratègic té els objectius següents:

• Rendibilitzar la superfície de vendes. Aquest objectiu s’assoleix gràcies
a la utilització de tècniques i eines d’anàlisi de la informació, mitjançant
tècniques estadístiques i matemàtiques.

• Gestió de la informació interna. Tot i que els panells de distribució
ofereixen dades que cal tenir en compte per a la presa de decisions, la
informació més important per a una botiga és la que prové del mateix
establiment. Els informes sobre el lineal, les estadístiques de vendes pròpies
i dels proveïdors suposen una font d’informació fonamental per a la gestió
del marxandatge.

• Rendiment eficaç del lineal. L’anàlisi quantitativa de l’assortiment tenint
en compte els marges, la rotació, el benefici, o la rendibilitat de cada
referència permet prendre decisions encertades sobre quines referències
cal eliminar del lineal. L’anàlisi qualitativa facilita l’entrada de noves
referències que millorin la satisfacció dels clients actuals o n’atreguin de
nous. Tècniques com l’anàlisi ABC per a les vendes i els marges o l’anàlisi
de la rendibilitat directe del producte (DPP, direct product profitability) són
molt útils per assolir aquest objectiu.

Rendibilitat directa del producte

El càlcul de la rendibilitat directa del producte s’obté mitjançant les eines de gestió CDP,
cost directe del producte (DPC, direct product cost) i el BDP, benefici directe del producte
(DPP, direct product profitability ).

El CDP és la suma dels costos inicials del producte (incloent-hi les despeses de distribució,
venda, promoció, etc.), i el BDP és la rendibilitat real, que s’obté restant al benefici brut el
CDP.

El BDP permet calcular les tres ràtios següents:

1. BDP unitari: és la rendibilitat directa per unitat venuda i es pot emprar per identificar els
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Els panells de detallistes
proporcionen informació
sobre què compren els
distribuïdors. Per tant,

ofereixen dades sobre la
demanda dels distribuïdors

que conformen la
competència: la seva

participació en el mercat, la
demanda de cada producte
i la participació en el lineal.

productes que maximitzen els beneficis. Així es poden portar a terme accions per incentivar
les vendes.

2. BDP setmanal: és la rendibilitat setmanal del producte i incorpora el concepte de rotació.
Serveix per identificar els productes que han de tenir prioritat en l’exposició i evitar que es
produeixin ruptures d’estoc. D’altra banda, també es poden identificar els productes que no
aporten prou benefici i que s’han de modificar o eliminar.

3. BDP lineal: relaciona la rendibilitat directa amb l’espai que ocupa cada producte en el lineal.
S’utilitza per identificar les seccions a les quals s’ha de donar més o menys espai i identificar
els productes que es poden utilitzar per omplir l’espai lliure un cop s’ha distribuït la gamma de
productes de l’establiment.

Exemple de càlcul de la rendibilitat directa

Suposem que s’han venut 900 unitats d’un determinat producte que ha estat en oferta
durant 15 dies a un preu de venda de 6,65 AC/u. Se’n varen adquirir 1.000 unitats a 3,80
AC/u., amb un descompte del 10%.

Les despeses ocasionades foren: 150 AC (cartells i expositors) i 500 AC (personal de
promoció).

La rendibilitat directa del producte durant el període en què ha estat en oferta es calcula
de la forma següent:

CDP total = unitats x (preu de cost - descompte) = 900 x [3,80 · (3,80 · 10 / 100)] = 3.078 AC
(1)

CDP unitari = CDP total / unitats = 3.078 / 900 = 3,42 AC

BDP total = benefici brut - CDP = (900 · 6,65) - (3.078 + 150 + 500) = 2.257 AC

BDP unitari = BDP total / unitats = 2.257 / 900 = 2,51 AC

(1) Cal tenir en compte que, encara que se’n varen adquirir 1.000 unitats, el cost només es
calcula per a les unitats venudes si se suposa que després es podran vendre les unitats
sobrants. Si el producte sobrant s’ha de destruir, cal considerar-lo com un cost més.

• Gestió eficaç de l’espai. Els programes informàtics de gestió de l’espai
del lineal ajuden a prendre decisions encertades sobre la disposició dels
productes en el lineal i l’espai que s’ha d’assignar a cadascun, tenint en
compte també l’estil visual i creatiu, tan important també per al marxan-
datge de presentació. Programes informàtics de gestió de l’espai com
Spaceman, d’AC Nielsen, han facilitat molt aquesta tasca, oferint, per
exemple, solucions visualment atractives i òptimes a través planogrames,
que són la representació gràfica de la distribució dels productes en una àrea
específica (una prestatgeria, un expositor...) de l’establiment comercial.

En definitiva, els trets característics del marxandatge de gestió o estratègic són:

• Anàlisi del punt de venda: tipus de clients, públic objectiu, competència,
etc.

• Gestió del lineal: rotació, rendibilitat, optimització de l’espai, etc.

• Gestió de l’assortiment: selecció, anàlisi, imatge, complementarietat, etc.
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Tercera etapa: marxandatge de seducció

El marxandatge de seducció sorgeix durant la dècada dels noranta del segle XX i
centra la seva atenció en l’animació del punt de venda, a més d’aplicar tècniques
del marxandatge de gestió, amb la peculiaritat que el fabricant i el distribuïdor
col·laboren activament per a la consecució d’un objectiu: intentar arribar al
consumidor final a través de la seducció i aportar valor a través dels productes
oferts.

El marxandatge de seducció apel·la els sentiments del comprador a través
d’elements o productes que destaquen les activitats promocionals que es
porten a terme en el punt de venda. Mitjançant tècniques que actuen sobre
els sentits (vista, oïda, olfacte, gust i tacte) es pretén captivar els visitants i
animar-los a comprar.

Els objectius del marxandatge de seducció són:

• Optimitzar la rendibilitat de la superfície comercial. Igual que en
el marxandatge de gestió, es tracta de treure el màxim profit de l’espai
disponible.

• Organització de l’assortiment per categories. L’organització de l’assor-
timent evoluciona cap a la gestió per categories de producte mitjançant
programari informàtic específic, com Spaceman. Una categoria és un
grup homogeni i manejable de productes i serveis que els consumidors
perceben com a interrelacionats entre si i/o substitutius en la satisfacció
d’una determinada necessitat. Són exemples de categories de productes els
vins, els làctics, les camises, els pantalons, etc. Així, la secció de roba
de dona d’uns grans magatzems pot incloure les categories de pantalons,
camises, vestits, complements, etc.

• Seduir i atraure el consumidor a través d’un marxandatge sociocul-
tural. El marxandatge de seducció té una dimensió sociocultural, ja que
crea esdeveniments dins del punt de venda amb un elevat poder d’atracció
per a determinats segments de clients. Aquests esdeveniments permeten
conèixer millor els clients i les seves necessitats específiques i aporten una
diferenciació real enfront d’altres establiments.

Per tal de convertir el punt de venda en una botiga espectacle, l’animació exterior
i interior, les promocions i la publicitat en el lloc de venda representen l’eix
fonamental d’aquest tipus de marxandatge.

Els mitjans i les tècniques més utilitzats que permeten seduir els clients són:

• Mitjans físics de presentació dels productes. Tenen especial importància
l’adequació del mobiliari a cada tipus de producte, segons quin sigui el seu
objectiu.
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• Mitjans psicològics. Inclouen les promocions, sovint sofisticades, i la
publicitat en el lloc de venda.

• Mitjans d’estímul. Són els que s’utilitzen per crear decorats, ambients
especials, il·luminació, megafonia i aquells en els quals el component estètic
adquireix especial rellevància.

• Mitjans personals. Estan relacionats amb tracte personal al client a través
d’estands de demostració i degustació o a través de personatges famosos que
actuen com a prescriptors del producte i animadors del punt de venda.

En definitiva, el marxandatge de seducció considera que el mateix establiment és el
millor lloc per comunicar-se amb els clients, de forma que la botiga es converteixi
en un espectacle on el client buyer experimenta emocions i el sentiment que el
distribuïdor ha encertat els seus gustos i desitjos.

Quarta etapa: marxandatge de fidelització

El marxandatge de fidelització pretén que el punt de venda suggereixi un conjunt
de valors per aconseguir que el comprador actual o potencial esculli, en la majoria
de les ocasions, l’establiment i senti la suficient confiança per desenvolupar el
paper de prescriptor entre les seves amistats o coneguts.

El marxandatge de fidelització consisteix a complaure el consumidor,
guanyant-se la seva confiança al llarg del temps, i crear una experiència de
compra de valor afegit basada en un coneixement profund del client.

El coneixement del client permet tractar de forma individualitzada les seves
necessitats i superar les seves expectatives, de manera que s’aconsegueix un client
content que recomana l’establiment a altres persones.

L’objectiu d’aquest tipus de marxandatge és obtenir la màxima rendibilitat a llarg
termini que garanteixi la supervivència de l’establiment a través de la fidelització
dels clients. Per aconseguir-ho, el fabricant i el distribuïdor esdevenen aliats.

La fidelitat es genera a llarg termini i hi contribueixen tant causes tècniques (el
cost de desplaçament cap a la botiga, la incertesa sobre la qualitat de l’oferta,
els incentius promocionals, etc.) com causes psicològiques (tracte rebut del
personal, informació prèvia i pertinent d’ofertes i serveis, disposició per part dels
treballadors, percepció de la marca, etc.).

El marxandatge de fidelització utilitza les tècniques següents:

• Gestió de bases de dades, amb l’anàlisi posterior per emprendre accions de
màrqueting relacional per construir un clima de confiança dels clients cap a
l’empresa.

• Anàlisi de la cadena de valor, amb l’objectiu de generar una major
percepció de valor per part dels clients.
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• Sistemes de gestió de les relacions amb clients (CRM, customer relations-
hip management). Es tracta d’un sistema de gestió de dades que, gràcies a
la tecnologia, permet crear un context de proximitat necessari per establir
relacions a llarg termini amb els clients. L’objectiu d’un CRM és utilitzar la
informació per conèixer millor les necessitats dels clients, construir fidelitat
a la marca i incrementar l’eficàcia dels negocis.

• Anàlisi del benefici directe que aporta cada client al negoci (DPC, direct
profit costumer).

S’ha de considerar que els quatre tipus de marxandatge desenvolupats fins ara
poden actuar de forma independent, però els resultats en relació amb la consecució
de la màxima rendibilitat del punt de venda són majors quan s’apliquen de forma
conjunta. Apostar més per un tipus de marxandatge que per un altre depèn de la
imatge que es vol projectar de l’establiment, dels objectius que es volen aconseguir
i del tipus d’establiment.

D’altra banda, com que no hi ha una relació directa entre els tipus de marxandatge i
els formats comercials, cada punt de venda ha de dissenyar el mix de marxandatge
tenint en compte les característiques i les tècniques de les diferents etapes que més
s’adeqüin als seus interessos comercials.

1.8 Normativa aplicable al disseny d’espais comercials

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu l’article 121.1, atribueix a la
Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de comerç.

Per desenvolupar aquestes competències, el Parlament de Catalunya va aprovar el
Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials,
seguint les orientacions marcades en la Llei 7/1996, d’àmbit estatal, de 15 de gener,
d’ordenació del comerç detallista.

A més, hi ha altres normatives i lleis d’àmbit autonòmic i municipal que s’han de
tenir en compte a l’hora de dissenyar i implantar un espai comercial.

Les més importants són:

• Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior de Catalunya.

• Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

• Reglament de la CE número 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell,
de 29 d’abril de 2004, sobre la higiene dels productes alimentaris.

• Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a
determinades activitats de promoció.

• Ordenances municipals com l’Ordenança d’establiments i centres de co-
merç alimentari de Barcelona (2011).
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1.8.1 Normativa comercial bàsica

El Decret llei 1/2009, del 22 de setembre, d’ordenació dels equipaments comerci-
als estableix el marc jurídic al qual s’han d’adequar els establiments comercials
dels municipis de Catalunya. S’hi defineix el concepte d’establiment comercial
de la manera següent:

“Es considera establiment comercial els locals, les construccions, les instal·lacions o
els espais coberts o sense cobrir, individuals o col·lectius, en els quals es desenvolupin
activitats comercials, tant si aquestes es fan de manera continuada, periòdica o ocasional,
i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics.
Queden exclosos d’aquesta consideració els espais situats a la via pública en què es duguin
a terme mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals, degudament autoritzats
per l’ajuntament corresponent.”

Decret llei 1/2009, del 22 de setembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya.

En funció dels metres quadrats de l’establiment es distingeixen els tipus d’establi-
ments comercials següents:

• Petits establiments comercials (PEC). Tenen menys de 800 m2 i es poden
implantar en sòl urbà i urbanitzable on l’ús residencial sigui dominant,
sempre que no configurin un gran establiment comercial col·lectiu o un gran
establiment comercial territorial. També poden implantar-se en estacions de
ferrocarril, ports, aeroports o equipaments de caràcter turístic.

• Mitjans establiments comercials (MEC). Tenen entre 800 i 1.300 m2 i
només es poden implantar a la trama urbana consolidada dels municipis de
més de 5.000 habitants o que siguin capital de comarca.

• Grans establiments comercials (GEC). Tenen entre 1.300 i 2.500 m2 i es
poden implantar únicament a la trama urbana consolidada dels municipis
de més de 50.000 habitants, o assimilables a aquests, o que siguin capital
de comarca.

• Establiments comercials singulars (ECS). Poden implantar-se en tots els
àmbits on el planejament urbanístic vigent admet l’ús comercial. Són els
establiments de venda a l’engròs, els establiments dedicats essencialment
a la venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de
maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de
pirotècnia, i els centres de jardineria i els vivers.

Els ajuntaments han de concretar, en el seu planejament urbanístic general, el
sòl destinat a l’ús comercial d’acord amb la delimitació de la trama urbana
consolidada aprovada del seu municipi, així com el règim de compatibilitats amb
altres usos.
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1.8.2 Ordenances municipals en relació amb els espais comercials

Les diferents normatives sobre el disseny d’espais comercials han de considerar
aspectes tan importants com la seguretat i la higiene, però, sobretot, han de
garantir, en la mesura que sigui possible, l’accessibilitat a totes les persones.

Cada municipi confecciona la seva pròpia ordenança, adaptada a les característi-
ques intrínseques de la població en qüestió a partir de la normativa estatal. Les
principals condicions de desenvolupament de l’activitat que la majoria d’ordenan-
ces d’establiments i centres de comerç municipals tenen en consideració són:

1. Emplaçament

Sempre que sigui possible, un espai comercial s’ha d’instal·lar a la planta baixa
dels edificis.

2. Accessos

Els accessos s’han d’ajustar a les normes següents:

• S’han de fer necessàriament per les façanes exteriors dels edificis, sense que
en cap cas es puguin efectuar per portals o vestíbuls d’accés a habitatges,
oficines o altres usos, ni a través de cap altre local.

• Es pot autoritzar l’accés a través d’una galeria o passatge comercial, sempre
que la porta de comunicació entre l’establiment i la galeria hagi estat
construïda d’acord amb la normativa d’incendis vigent, i que a més disposi
d’un altre accés independent per alguna de les façanes de l’edifici.

• Els accessos s’han d’adaptar a la normativa sobre accessibilitat i supressió
de barreres arquitectòniques quan calgui.

3. Incomunicació amb la finca

Quan una part de la finca es destini a usos no comercials, l’establiment comercial
amb una superfície neta de venda superior a 150 m2 ha d’estar incomunicat amb la
resta de l’edifici, fins i tot amb els patis de parcel·la (propis i d’altri) que existeixin,
dels quals solament pot rebre la claror però en cap cas ventilació natural.

4. Alçada

Amb independència de les condicions de caràcter específic, l’alçada lliure mínima
dels locals ha de ser de 2,5 metres, que es pot reduir a 2,1 metres en zones de
magatzem, serveis sanitaris i altres dependències no utilitzades pel personal de
l’establiment o pel públic de forma permanent.

5. Amplada dels passadissos

L’amplada mínima del passadís lliure entre prestatgeries s’ha d’ajustar a les
especificacions de cada tipus d’establiment.
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6. Zona de sortida

La zona compresa entre les caixes de cobrament i les portes de sortida no es pot
utilitzar per a cap activitat comercial ni de serveis.

8. Desnivells

En el cas que els passos hi hagi un desnivell, aquest es pot resoldre mitjançant
una escala o una rampa, que s’ha d’ajustar a la normativa de condicions de
protecció contra incendis i a la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.

9. Escombraries

Cal seguir la normativa de medi ambient urbà quant a capacitat, accessibilitat, con-
dicions higièniques i ventilació de les escombraries. Els establiments comercials,
especialment els alimentaris, han de fer una recollida selectiva dels residus que
generin, si més no amb la diferenciació de les cinc fraccions següents: matèria
orgànica, paper i cartró, vidre, envasos (metàl·lics, plàstics i, en particular, els
brics) i de rebuig. Per a cada una d’aquestes fraccions, els establiments han de
disposar de contenidors de recollida independent.

10. Comptadors i quadres de comandament

Cal establir cambres per a comptadors diferents per a cadascun dels serveis
d’aigua, gas, electricitat, telefonia, etc., i complir amb les normes de seguretat
de les diferents instal·lacions.

11. Magatzems i cambres frigorífiques

Els magatzems han d’estar situats en un local tancat i independent, contigu o
proper a la zona de càrrega i descàrrega, relacionat funcionalment, de forma
exclusiva, amb el lloc de venda.

El paviment del local d’emmagatzematge, i també els seus passos i voreres, ha
de ser antilliscant, però llis i amb el pendent necessari per facilitar el desguàs, si
escau.

Les cambres frigorífiques s’han d’ajustar a allò que disposa la normativa sobre
condicions higienicosanitàries que han de complir els aliments i els establiments
alimentaris.

Els magatzems ubicats al local es poden substituir per magatzems situats a curta
distància de l’establiment de forma que, per a la distribució de les mercaderies, no
calgui circular per la calçada.

12. Serveis sanitaris i vestidors

Cal disposar de serveis sanitaris per al públic. Els locals amb una superfície neta
de venda de fins a 400 m2 poden tenir-ne un de sol. En empreses de fins a nou
treballadors, els serveis sanitaris poden ser comuns per al personal de l’establiment
i per al públic. Els locals amb una superfície neta de venda superior a 400 m2 han
de tenir dos serveis sanitaris, independents per a homes i dones, que han d’estar
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proveïts de lavabo i vàter. A aquests cal afegir-ne dos més per cada 1.000 metres
quadrats de superfície o fracció.

13. Aparcament

Els aparcaments es regeixen, en cada cas, per les seves disposicions específiques.
En tot cas, s’hauran de tenir en compte les places accessibles per a persones amb
mobilitat reduïda marcades per la llei.

14. Identificació

La denominació de l’espai comercial ha de figurar, amb caràcters destacats, en
rètols col·locats damunt de les portes d’accés d’acord amb les disposicions de
l’ordenança d’instal·lacions i activitats publicitàries.

1.8.3 Accessibilitat als espais comercials

L’accés físic a un establiment comercial ha de ser possible per a tothom, indepen-
dentment que l’accés es realitzi caminant, amb cotxet o amb cadira de rodes. Un
establiment comercial d’obra nova ha de complir estrictament la normativa. Però
en el cas de tractar-se de l’adaptació d’un edifici existent, de vegades és necessari
adoptar solucions alternatives, sempre que es justifiqui la necessitat, la idoneïtat i
la proporcionalitat entre els costos i la millora en l’accessibilitat aconseguida.

Alguns aspectes relacionats amb diferents formes d’accedir a un espai comercial
són:

a) Accés amb cadira de rodes

En la figura 1.3 es resumeix la informació essencial sobre les dimensions que cal
tenir en compte perquè l’accés amb cadira de rodes sigui possible i el moviment
interior sigui operatiu.

Figura 1.3. Paràmetres per a l’accés amb cadira de
rodes

Pel que fa a l’accés, l’amplada mínima necessària és de 80 centímetres, tant per
a cadira de rodes com per a cotxet doble. Un cop a l’interior, la zona de confort
per a una persona discapacitada amb cadira de rodes oscil·la entre els 80 i els
120 centímetres d’alçada, i queda molt limitat l’accés als productes situats tant
al nivell dels peus com al nivell dels ulls. Pel que fa al mobiliari d’atenció
al públic, ha de tenir, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al
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terra de 85 centímetres. Sempre que sigui possible, s’ha d’habilitar un espai
lliure d’obstacles innecessaris, respectant les dimensions mínimes, per afavorir
un moviment còmode i agradable per a tots els clients.

b) Accés a peu

Per proporcionar l’amplada suficient per atendre el flux de visitants, s’aconsella
que les voreres tinguin com a mínim una amplada útil de 2,5 metres. La distància
que s’ha de fixar hauria de permetre que passessin de costat dues persones
carregades amb bosses de compra, el pas de persones amb cadira de rodes o el
de persones amb cotxets.

c) Accés amb bicicleta

La bicicleta és un mitjà de transport cada vegada més utilitzat. És per això que
s’aconsella garantir que com a mínim un accés a l’establiment comercial estigui
adaptat per a la circulació de bicicletes i connectat amb la xarxa urbana de carrils
bici, si n’hi ha.

Guia d’accessibilitat al petit comerç

Podeu ampliar la informació sobre accessibilitat als establiments comercials a la
Guia d’accessibilitat al petit comerç de la Confederació de Comerç de Catalunya:
goo.gl/smTD1g.

http://estatic.bcn.cat/Mobilitat/Continguts/Guia_AccessibilitatBotigues.pdf
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2. Disseny exterior i interior del punt de venda

El marxandatge extern i intern del punt de venda, entès com el conjunt de
tècniques, accions i elements de comunicació persuasives, es complementen a la
perfecció per aconseguir l’objectiu últim d’assolir la màxima rendibilitat del punt
de venda.

Per una banda, el marxandatge extern permet l’atracció i la seducció de nous
clients (shopper) a l’establiment i, per l’altra, el marxandatge intern contribueix i
ajuda a fidelitzar els clients.

Per tant, s’han de conèixer els elements externs dels quals disposa l’establiment
i les seves característiques per poder adequar el punt de venda al públic objectiu
i a la imatge que es vol projectar i assolir els objectius proposats. La ubicació i
localització de l’establiment, els indicadors exteriors, l’aparador, el rètol, la façana
o la zona d’accés, entre d’altres, són elements essencials per conferir una identitat
i personalitat única a cada establiment.

També és clau conèixer la manera més efectiva de distribuir els espais interiors
de la botiga per aconseguir una circulació fluida, mitjançant els passadissos i la
ubicació de les seccions o les zones fredes i calentes, i la selecció del tipus de
mobiliari més adequat segons els productes que s’han d’exposar i la il·luminació
correcta per crear un ambient agradable. Diverses investigacions constaten que el
82% dels clients que entren a una botiga no tenen decidida la marca dels productes
que compraran i una bona part no saben ni tan sols quins són els productes que
necessiten.

L’aplicació correcta de tècniques de marxandatge intern permet optimitzar la
circulació dels clients i afavorir les compres per impuls, la rotació dels productes
i, en definitiva, incrementar la rendibilitat i el benefici de l’establiment comercial.

2.1 Elements i tècniques de comunicació del marxandatge extern

L’objectiu de la comunicació externa de l’establiment és atraure els clients
shopper, és a dir, aquells que encara no han decidit l’establiment concret on volen
comprar.

A través dels elements exteriors del punt de venda es pot aconseguir una visua-
lització destacada de l’establiment, facilitar el record de la seva ubicació i donar
a conèixer la seva oferta. Mitjançant els elements exteriors també es pot afavorir
l’aproximació dels clients potencials, és a dir, es tracta d’aconseguir que vegin
l’establiment, l’ubiquin, s’hi apropin i hi entrin.
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Isòcron és un terme
d’origen grec que significa

‘temps igual’.

És molt importat treballar perquè la imatge exterior de l’establiment projecti el que
realment hi ha a l’interior, això evita que els clients atrets per la imatge exterior
se sentin decebuts un cop hi hagin entrat. A través dels elements de comunicació
exteriors s’aconsegueix un determinat posicionament de l’establiment en la ment
del consumidor en relació amb el seu estil, la seva capacitat de generar confiança,
els productes que s’ofereixen i el nivell de preus. Tot aquest conjunt d’elements
exteriors ha de ser harmònic amb l’interior, ha d’estar cuidat, ha de ser molt
creatiu i ha de transmetre confiança, perquè només així poden complir amb la
seva finalitat.

Els diferents elements de comunicació exterior, amb tot el ventall de possibilitats
que contribueixen a projectar la imatge desitjada de l’establiment comercial, són
la ubicació, els indicadors exteriors, el rètol, la façana, la zona d’accés, l’aparador,
la vorera, l’aparcament i els tendals.

2.1.1 Ubicació i emplaçament

El lloc concret escollit per a la ubicació de l’establiment comercial és crucial
per incrementar la seva capacitat d’atracció. Abans de decidir la ubicació i
emplaçament definitius s’ha de realitzar un estudi i una anàlisi de l’àrea d’atracció
comercial per conèixer el potencial de vendes i la capacitat d’atracció del negoci
per a la població.

L’àrea d’atracció comercial (trade area) o la zona d’influència és l’àrea al
voltant d’un establiment comercial en la qual es troben els clients potencials.
Aquesta àrea està condicionada per la distància o el temps necessaris per
recórrer-la, i com més augmenta més disminueix l’atracció de l’establiment
comercial.

Determinar l’àrea d’influència d’un establiment comercial és una activitat crítica,
ja que aporta una idea de com els consumidors es relacionen amb el punt de venda,
amb el risc de no reflectir exactament la realitat.

Hi ha diversos mètodes per a la determinació de l’àrea d’influència d’un
establiment o centre comercial. Els més senzills s’expliquen a continuació:

• Àrea circular. És el mètode d’aproximació simple però poc precís, perquè
no té en compte les possibles barreres, l’entrellat dels carrers o la xarxa
de carreteres per on es desplacen els clients. Un altre inconvenient és el
radi que ha de tenir el cercle: normalment se’n defineixen diversos per
identificar àrees d’atracció amb un poder diferent. Aquest procediment
sol donar bons resultats quan el nombre d’establiments comercials no és
gaire gran, i sempre s’ha d’assumir que la capacitat d’atracció és inversa a
la quantitat de competència.

• Àrea isòcrona. També es coneix com a drive time area i determina la zona
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d’influència establint un temps màxim per arribar al centre o establiment
comercial. Aquest mètode és una mica més realista i precís, tot i que és més
complicat de mesurar, perquè té en compte que el desplaçament es pot fer a
peu o amb transport, i a més preveu la resistència del client a desplaçar-se
fins al punt de venda quan considera que comporta més temps del que hi vol
dedicar.

• Àrea simple o múltiple. Consisteix a marcar diverses àrees d’influència
per a cada centre o establiment comercial i classificar-les en primària,
secundària i terciària. És un mètode adequat per a grans superfícies o
centres comercials que tenen un gran poder d’atracció per la diversitat de
l’oferta.

• Àrea empírica. Es basa en la procedència real dels clients i compara entre
la procedència real i una àrea teòrica. El principal inconvenient d’aquest
mètode és que requereix una gran precisió i una quantitat considerable de
dades dels clients.

Hi ha altres mètodes més complexos i més precisos basats en polígons, diagrames
i altres models matemàtics. Per determinar l’àrea d’atracció comercial d’un
establiment o centre comercial mitjançant el mètode empíric es fa a través de dues
aproximacions successives: una àrea teòrica i una àrea real.

L’àrea d’atracció teòrica és la zona d’influència que es determina a partir de
l’espai i el temps, és a dir, en funció de la distància que hi ha entre el domicili del
client i l’establiment comercial, o bé del temps que triga un client a desplaçar-se
fins a l’establiment comercial. Es poden distingir tres àrees teòriques, tal com es
mostra en la taula 2.1.

Taula 2.1. Àrees teòriques d’atracció d’un establiment o centre comercial

Zona Radi al voltant del punt de venda Temps de desplaçament Clientela potencial

Primària 600 m Màxim: 10 minuts caminant Gairebé la totalitat de la població
d’aquesta zona se sol considerar
client potencial.

Secundària Més de 600 m i fins a 1.200 m Màxim: 20 minuts caminant o 5
minuts en cotxe

Entre el 40 i el 60% de la població
d’aquesta zona se sol considerar
client potencial.

Terciària Més de 1.200 m i fins a 2 km Màxim: 30 minuts caminant o 10
minuts en cotxe

Entre el 20 i el 40% de la població
d’aquesta zona se sol considerar
client potencial.

Les tres àrees teòriques d’influència es representen mitjançant cercles concèntrics
al voltant del punt de venda.

L’àrea d’atracció real s’obté a partir d’estudis sobre les característiques de la
població que viu a la zona. Per tant, és la modificació de l’àrea d’atracció teòrica
tenint en compte els hàbits de consum i els estils de vida de la població de la zona.
Aquesta àrea d’atracció real es pot modificar a partir de circumstàncies favorables
o desfavorables.

Les circumstàncies favorables poden ser:
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• Proximitat de concentracions humanes (zones residencials, zones adminis-
tratives, zones industrials, etc.).

• Proximitat de zones comercials.

• Circulació natural dels vianants i dels vehicles (trajecte dels autobusos,
parades dels transports públics, pàrquings, oficines de correus, escoles,
centre de la ciutat, etc.).

• Circulació artificial (vies de circulació tipus autovies, autopistes, rondes,
etc.).

Les circumstàncies desfavorables poden ser:

• Proximitat de punts de venda competidors (per importància, superfície o
especialització).

• Proximitat de zones comercials importants i més pròximes a la població
(competència per una millor situació).

• Circulació natural i artificial de vianants i vehicles cap a les zones comerci-
als o els punts de venda competidors.

• Obstacles urbanístics (via ferroviària, carretera amb tràfic intens, carrer
d’un únic sentit de circulació desfavorable, perill per travessar una via, etc.).

Per tant, la determinació de la zona d’atracció real s’ha de fer a partir de la zona
d’atracció teòrica i l’especificació de les circumstàncies favorables i desfavorables
de la zona, que s’han de descriure detalladament.

La figura 2.1 mostra una representació gràfica de les zones d’atracció d’un
establiment comercial.

Figura 2.1. Representació gràfica de les zones d’atracció d’un establiment comercial
mitjançant cercles concèntrics

Els factors de l’entorn que cal tenir en compte per determinar la localització de
l’establiment comercial són:
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• Factors relacionats amb la demanda. Són la quantitat de clients poten-
cials susceptibles de ser clients reals i l’estimació de les vendes, és a dir,
del mercat potencial (àrees en què es divideix i segments), la participació
en les vendes (multiplicant el mercat potencial per la possible quota de
participació), el creixement esperat del mercat potencial i de les vendes,
els fluxos o trànsit de vianants (persones que circulen per la vorera de
l’establiment comercial: quantitat, estrat socioeconòmic i predisposició a
la compra).

• Factors de l’entorn. Són tots els elements que configuren l’entorn i el
condicionen de manera favorable o desfavorable. Per exemple, la dotació
de serveis (oferta comercial i complementària, bancs i altres institucions
públiques o privades, mitjans de transport públic, possibilitats d’aparcament
en llocs propers, etc.), la competència (com són i quants són els establi-
ments que poden fer competència directa o indirecta), els condicionants
arquitectònics i urbanístics (tipus de voreres, facilitat d’accés per als clients,
carrers de vianants i facilitats per al trànsit de vianants per les voreres,
entorn animat i atractiu, punts d’interès arquitectònic, trànsit i circulació
de vehicles, mobiliari urbà i elements de senyalització informativa d’interès
general que hi pugui haver a l’entorn).

• Factors de l’arquitectura exterior. La qualitat dels elements que formen
l’arquitectura des del punt de vista comercial (visibilitat i accessibilitat del
local comercial, dimensions de la façana, dimensions de la porta i dels
aparadors, visibilitat en la bifurcació dels carrers adjacents, etc.) també
determinen la ubicació de l’establiment.

• Factors relacionats amb el cost d’adquisició i manteniment. Les des-
peses derivades del lloguer o la compra de locals comercials i la seva
adequació, o la compra de terrenys per a l’edificació de locals comercials.

Actualment, gràcies als avenços de la geolocalització i el geomàrqueting es pot
obtenir informació útil per analitzar la ubicació d’un establiment comercial. Es
tracta d’un sistema integrat per dades, programes informàtics, mètodes estadístics,
representacions gràfiques i cartografia digital que ajuda a fer una anàlisi profunda
per poder prendre decisions encertades.

Geolocalització

La geolocalització és la capacitat per obtenir la ubicació geogràfica real d’un objecte, com
pot ser un radar, un telèfon mòbil o un ordinador amb accés a Internet. Quan s’aplica al
màrqueting es parla de geomàrqueting i permet localitzar exactament clients, punts de
venda, etc.
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OPI

S’anomena OPI l’objecte
publicitari il·luminat, un element

de mobiliari urbà consistent en
una caixa de llum col·locada

verticalment sobre un peu, que
habitualment exhibeix cartells

publicitaris.

El sistema de geolocalització més generalitzat és el GPS (Global Positioning System) o
sistema de posicionament global, un sofisticat sistema d’orientació i navegació que està
basat en la recepció i el processament de la informació emesa per diversos satèl·lits que
es troben en diferents òrbites a 20.000 km aproximadament per sobre de la superfície
terrestre.

L’origen d’aquest sistema és el departament de defensa dels Estats Units d’Amèrica, on
es va desenvolupar i que actualment gestiona aquest sistema. Cada satèl·lit fa dues
voltes diàries al planeta, de manera que configuren una mena de xarxa al voltant de la
Terra gràcies a la seva trajectòria i velocitat. Això permet que qualsevol receptor GPS, a
qualsevol hora del dia o de la nit i a qualsevol indret, amb independència de les condicions
meteorològiques, pugui facilitar la seva posició mitjançant la captació i el processament
dels senyals emesos.

2.1.2 Indicadors i senyalització exteriors

Els indicadors i la senyalització exteriors són els suports de publicitat exterior com
les tanques, els cartells lluminosos o les lones situats a les carreteres o a altres vies
públiques que permeten:

• Reconèixer l’establiment abans d’arribar-hi.

• Descobrir l’establiment entre un conjunt d’establiments similars.

• Informar de la proximitat de l’establiment uns quilòmetres abans d’arribar-
hi.

• Facilitar la localització exacta i la forma més fàcil d’accedir a l’establiment.

Tots els elements de senyalització situats a l’exterior del punt de venda, ja sigui
a la façana de l’establiment o en altres ubicacions, estan sotmesos a la normativa
que estableix cada municipi. Per això, abans de decidir la seva instal·lació cal
consultar la normativa vigent.

Els indicadors exteriors solen estar situats a la via pública (carrers, autovies,
rotondes, al terrat d’edificis, etc.) i n’existeixen de diferents tipus: rètols
lluminosos, tanques publicitàries, lones que cobreixen un edifici en obres, OPI,
etc.
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2.1.3 Rètol

El rètol és un element extern molt important del punt de venda, ja que és el que
diferencia un establiment de la resta a través d’un nom, sovint acompanyat d’un
logotip i dissenyat seguint les directrius de la imatge corporativa de l’empresa i la
imatge que es vol projectar.

La Llei 32/1988, de 10 de novembre, de marques, una normativa d’àmbit estatal,
defineix rètol com “el signe o denominació que serveix per poder donar a conèixer
al públic un establiment i per distingir-lo d’altres destinats a activitats idèntiques
o similars”. Segons aquesta llei, en el rètol hi poden constar:

• Noms patronímics: noms de persones, ciutats, països, planetes o qualsevol
objecte que es vulgui diferenciar amb un nom propi dels altres objectes de
la seva mateixa naturalesa.

• Denominacions de fantasia: noms inventats.

• Denominacions al·lusives a l’activitat de l’establiment.

• Anagrames: paraules formades per la transposició de les lletres d’una altra
paraula o seqüència de paraules. Per exemple, l’eslògan “Roma és amor” és
un anagrama.

• Qualsevol combinació de les quatre opcions anteriors.

Les lletres corpòries, de tres
dimensions, són molt utilitzades en
els rètols comercials. Font: MB3D
(Flickr)

Els aspectes que s’han de tenir en compte en la creació del rètol d’un establiment
comercial són el disseny, la instal·lació i el material. Qualsevol decisió s’ha de
prendre sense perdre de vista la imatge que es pretén projectar. Cal tenir en compte
els aspectes següents:

• Disseny. El disseny d’un rètol implica combinar de forma creativa i
harmoniosa els seus elements, com el tipus de lletra, la mida, la combinació
de colors i les formes o imatges.

• Instal·lació. El rètol ha d’estar situat en una zona perfectament visible per
als vianants. Normalment se situa a una alçada de 2,30 metres. També s’ha
de poder llegir de forma obliqua, és a dir, des d’un costat. La disposició del
rètol pot ser en forma vertical o horitzontal i pot estar il·luminat de forma
permanent o amb llums intermitents.

• Material. Avui dia són moltes les opcions disponibles per a la construcció
de rètols comercials. Algunes de les més habituals són:

– Vidre serigrafiat amb il·luminació superior. Format modern, fàcil
de netejar i de gran versatilitat pel que fa al disseny. Les entitats
bancàries acostumen a utilitzar aquest tipus de rètol.

– Lletres buides amb neó interior. Sistema car, però capaç de trans-
metre sofisticació i elegància.
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– Lletres buides amb tub fluorescent interior. Requereix la utilització
de lletres grans, millor translúcides que opaques, per facilitar el pas de
la llum i la seva visibilitat.

– Rètols de plàstic amb il·luminació interior. Un dels sistemes més
utilitzats per la seva resistència, facilitat per ser serigrafiat, cost
d’instal·lació no gaire elevat i manteniment fàcil.

– Neons amb la forma del símbol comercial. Format molt atractiu pel
que fa a les formes i els colors, però que requereix un alt manteniment
i és molt fràgil als impactes.

– Rètols sense il·luminació pròpia. Poden ser de qualsevol material,
que s’ha d’escollir segons l’estètica que es vol transmetre. Qualsevol
material que s’utilitzi a l’exterior ha de ser mínimament resistent a la
intempèrie i als fenòmens atmosfèrics de la zona (el sol, la pluja, el
vent, etc.).

– Rètols verticals o tòtems. Solen penjar-se a la paret de la façana, de
dalt a baix, i permeten una major identificació de l’establiment, alhora
que decoren la façana.

– Banderoles amb caixa de llum. Sobresurten perpendicularment a la
paret de la façana i faciliten una millor visualització des dels laterals.

2.1.4 Façana

El disseny de la façana d’un establiment comercial ha de complir dues funcions
principals:

• Atraure l’atenció dels vianants i els clients potencials.

• Projectar la imatge de la botiga que es vol transmetre.

Aconseguir un disseny atractiu no depèn tant dels materials emprats, sinó de
buscar la diferència a través de la creativitat. Tanmateix, la tendència actual en
les façanes d’establiments comercials és dissenyar façanes formades per grans
estructures de vidre que fusionen l’exterior amb l’interior de la botiga. D’aquesta
manera, s’aprofita comunicativament tota la superfície frontal de l’establiment
perquè els vianants percebin amb claredat l’activitat que s’hi desenvolupa, la
qual cosa es potencia quan es fa fosc, gràcies a la il·luminació de l’interior de
l’establiment.

A banda del tipus de façana i de l’estil, com més gran sigui la façana de
l’establiment més fàcil serà la seva identificació, especialment si es troba en
un encreuament de carrers. Així, la seva capacitat comunicativa i de persuasió
incrementa.



Aparadorisme i disseny d’espais comercials 55 Distribució d'espais comercials

2.1.5 Zona d’accés

La zona d’accés a l’establiment és l’encarregada de rebre el client, donar-li la
benvinguda i convidar-lo a entrar. Per al client la porta és un límit psicològic, un
límit que es veu capaç de superar quan s’ha sentit atret per la imatge projectada de
la botiga i decideix establir un contacte més directe amb l’establiment. Per tant,
la porta ha de contribuir a facilitar l’accés al punt de venda.

La ubicació de la porta pot ser decisiva en la determinació del recorregut dels
clients per l’establiment, i depèn de si la venda a l’interior és personal o en règim
de lliure servei. Així doncs, segons el tipus d’establiment comercial, les qüestions
que cal tenir en compte amb relació a la porta d’accés són:

• En els establiments de venda personal o tradicional, la porta s’ha d’ubicar
a l’esquerra o al centre de la façana, de manera que el taulell quedi ubicat
al fons o a la dreta de l’establiment.

• En els establiments de lliure servei, la porta s’ha d’ubicar al centre o a la
dreta de l’aparador. Això afavoreix la circulació natural de la clientela i
assegura que el client realitzi el màxim recorregut possible per la superfície
de vendes, ja que la tendència natural és caminar en sentit contrari a les
busques del rellotge.

D’altra banda, la porta té una doble funció paradoxal, perquè, d’una banda, serveix
per protegir i actuar com a element de seguretat davant de possibles delinqüents,
com sol passar a moltes joieries, i, de l’altra, ha de convidar a entrar.

Segons la naturalesa dels productes que comercialitza l’establiment comercial,
s’ha de donar prioritat a una de les dues alternatives, ja que no és el mateix la
porta d’una joieria o d’una botiga de productes de molt valor que la porta d’un
forn de pa o d’una botiga de roba.

Així doncs, tenint en compte aquesta doble funció de seguretat i facilitat d’accés
de la porta d’un establiment comercial, es pot optar per alguna de les opcions
següents:

• Portes automàtiques. És un sistema amb una seqüència d’obertura i tanca-
ment ràpida que s’acostuma a utilitzar en establiments de gran afluència, on
els clients entren amb carretons i surten amb grans volums de mercaderia.

• Portes abatibles manualment. És un sistema que implica un cert grau
d’iniciativa per part del client, que en l’acte de girar la maneta i obrir o
empènyer la porta demostra la seva voluntat clara d’entrar. És recomanable
que les portes siguin totalment o parcialment de vidre per facilitar la visió
i l’accés. Si són totalment de vidre han de dur un adhesiu de seguretat que
adverteixi de l’existència de la porta de vidre i faciliti la seva visibilitat. Hi
ha dos tipus de portes abatibles:
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Establiments ’shopping
good’

Comerços de venda de productes
que els consumidors

generalment comparen
prèviament per la seva idoneïtat,

qualitat, cost i característiques.
Tendeixen a dedicar més temps a

la compra d’aquest tipus de
productes i, fins i tot, estan

disposats a desplaçar-se més per
trobar el producte més adequat.

L’aparador i les tècniques
d’aparadorisme es

treballen més a fons a les
unitats “Aparadorisme
comercial” i “Disseny i
muntatge d’aparadors”

d’aquest mateix mòdul.

– Portes d’una fulla. Tenen l’avantatge de dirigir el sentit de la
circulació, però tenen menys capacitat d’incentivar l’accés.

– Portes de dues fulles. Tenen la capacitat d’admetre més flux de clients
i, per tant, són adequades en locals comercials de grans dimensions.
Com a contrapartida, no orienten tan bé el sentit de la circulació.

• Portes giratòries. És un tipus de porta que s’utilitza per alentir l’accés i per
evitar que la temperatura de l’exterior afecti la de l’interior. Generalment,
al seu costat s’hi col·loquen dues portes abatibles. Són molt utilitzades en
els aeroports i els hotels de luxe. Com que no són tan habituals, les portes
giratòries poden representar el fet diferencial de la façana d’un establiment
comercial.

• Portals. Són accessos cap a l’interior que funcionen com a avantsala de
l’establiment. Acostumen a tenir un aparador en cada lateral. També
serveixen per mostrar el contingut del comerç i denoten el seu estil: nou,
antic, recarregat, senzill, harmoniós o contrastat. Poden conferir una potent
personalitat a l’establiment.

• Ocultació de portes. És un tipus d’accés que, a través d’un sistema
d’elevació o ocultació, elimina la porta durant els horaris comercials. Es
tracta d’un sistema molt utilitzat en comerços amb molt flux de clients, és
molt còmode per als clients i amb grans possibilitats de fer visible l’interior
de la botiga.

Porta giratòria. Font: Roberto
Marcos (Flickr)

La porta i la zona d’accés també contribueixen a la projecció de la imatge desitjada
de l’establiment i han de conformar un tot coherent i harmoniós amb la resta
d’elements de marxandatge extern.

2.1.6 Aparador

L’aparador és un dels elements de comunicació externa més importants d’un
establiment comercial. Ha de ser la promesa del que els clients poden trobar a
l’interior de l’establiment i proporciona la informació prèvia que el client necessita
abans de la seva decisió de compra, com ara el preu o la presència del producte
o servei. Aquesta informació inicial del producte és especialment important en
els establiments amb un assortiment compost per articles shopping good, és a dir,
aquells dels quals els clients necessiten comparar preus, qualitat i estil en diverses
botigues abans de prendre una decisió definitiva.

La funció de l’aparador és atraure l’atenció dels vianants, seduint i provocant
sensacions que estiguin en consonància amb la imatge que es vol projectar de
l’establiment.

Les estratègies artístiques, com la que es pot veure en la figura 2.2, i la correcta
planificació temporal de l’aparador són clau per a la consecució dels objectius
d’un establiment comercial.
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Figura 2.2

L’aparador és un mitjà de comunicació clau per cridar l’atenció dels vianants i incentivar-los a entrar a la botiga.
Font: eitb.eus (Flickr)

2.1.7 Vorera

La zona de trànsit externa a l’establiment actua com un indicador del potencial
de les vendes d’un establiment comercial. Així, la vorera es converteix en un
excel·lent element de comunicació on es poden aplicar les tècniques d’ambientació
i animació de carrers comercials.

Entre els sistemes principals que es poden utilitzar per a l’animació de la vorera
destaquen:

• moquetes o encatifats

• torretes

• cavallets o suports amb cartells

• ninots o figures de suport d’informació com, per exemple, el menú d’un
restaurant

• displays amb fullets promocionals

• ambientació musical

• ambientació olfactiva

A la vorera s’hi poden implementar estratègies de marxandatge extern conjuntes
amb la resta de botigues dels carrers dels centres comercials de les ciutats, i
afavorir així la imatge dels petits comerços ubicats en aquestes zones i l’atracció
de clients.
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2.1.8 Aparcament

La zona d’aparcament d’un establiment, sigui interna o externa, és un suport de
comunicació més on es poden col·locar tanques per a l’orientació dels clients,
cartells informatius sobre els accessos a l’establiment, missatges de benvinguda
i de comiat, etc. Tots aquests elements de comunicació són fonamentals en la
percepció i la imatge que es desprèn de l’establiment.

Ús de l’aparcament com a espai de comunicació

Ikea, una empresa internacional d’origen suec líder en el mercat de la distribució de
mobiliari i objectes de decoració per a la llar, ofereix un ampli assortiment de productes
funcionals, de qualitat i disseny, a preus assequibles. Aquesta empresa és un exemple de
l’explotació de l’aparcament com a element de comunicació, perquè hi ha grans tanques
on s’explica com s’ha de comprar a la botiga o cartells promocionals d’alguns productes.
També hi ha cartells amb l’horari d’obertura i tancament i, fins i tot, especificant els festius
de l’any en què l’establiment està obert.

Un altre aspecte que cal destacar és l’àmplia zona d’aparcament reservada per a
les famílies que porten cotxets o la zona reservada per a persones amb discapacitat,
especialment diferenciada i amb barreres protectores que garanteixen la disponibilitat per
a aquest tipus de clients.

2.1.9 Tendals

Hi ha diversos models de tendal, que
també poden incloure el rètol de

l’establiment comercial.

A vegades l’ús de tendal és necessari per normativa municipal, però d’altres
només és per criteris estètics o de protecció de la llum solar. Sigui com sigui,
el tendal esdevé un suport comunicatiu tan potent com el d’una tanca publicitària
i ha d’estar perfectament integrat en la façana de l’establiment. Evidentment, ha
d’estar col·locat de manera que no dificulti la circulació dels vianants i s’ha de
mantenir en condicions òptimes d’integritat i neteja.

2.2 Elements i tècniques de comunicació del marxandatge intern

Tot i que cada fabricant realitza el seu propi màrqueting de marca, és en el punt
de venda on les accions de comunicació del fabricant es completen amb les
tècniques, les accions i els elements de comunicació persuasiva que conformen
el marxandatge i el màrqueting de sortida del distribuïdor.

Si es realitza una correcta planificació de la disposició de l’espai de la sala
de vendes, l’ambientació general, els passadissos de circulació, les seccions, el
mobiliari, les zones fredes i calentes i la direcció del flux de circulació dels
clients per tota la superfície de vendes, s’aconseguirà incrementar la rotació
dels productes, estimular les compres per impuls, facilitar la rendibilitat de
cada producte i, en definitiva, incrementar el benefici total del negoci. Si es
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tenen en compte totes aquestes qüestions, de ben segur que tant fabricants dels
productes exposats en el lineal com distribuïdors i consumidors obtindran les seves
recompenses.

2.2.1 Disseny de la superfície comercial

El repartiment de la superfície de vendes entre els diferents sectors d’activitat de
l’establiment respon a la necessitat de complir dos objectius que d’entrada poden
semblar contradictoris.

Per una banda, el que s’ha de procurar en qualsevol distribució interior del punt de
venda és l’optimització del flux de clientela, que s’aconsegueix orientant el flux
de circulació i procurant que passi pel màxim nombre possible de passadissos.

D’altra banda, en qualsevol disseny de la superfície d’un establiment comercial
s’han de facilitar les compres, oferint una impressió de rapidesa, comoditat i
diversió.

Així mateix, a més d’aquests dos objectius principals, se’n desprenen altres de
secundaris, com:

• Atraure clientela i crear un flux de circulació per l’interior de la sala de
vendes per aconseguir que la major part de clients estigui el màxim de temps
possible en contacte amb la majoria de productes exposats.

• Proporcionar satisfaccions a la clientela.

• Aconseguir grans volums de vendes i equilibrar la venda de productes de
compra racional i meditada amb la venda de productes de compra impulsiva.

• Optimitzar els costos produïts per la inversió en les instal·lacions.

La disposició general de l’espai és la primera fase del procés, en la qual es
distribueix l’espai entre les diferents àrees d’activitat de l’establiment.

La distribució de l’espai varia segons si es tracta d’un establiment comercial
tradicional o un establiment en règim de lliure servei.

En el cas del comerç tradicional, habitualment la distribució de l’espai del local
sol ser:

• Magatzem i rebotiga: 50% de la superfície del local.

• Zona d’exposició dels productes i taulell: 30% de la superfície del local.

• Sala d’espera i zona d’atenció al client: 20% de la superfície del local.

En la figura 2.3 podeu observar la distribució dels espais en els establiments de
comerç tradicional.
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Figura 2.3. Distribució de l’espai en el comerç tradicional

En canvi, en els establiments comercials en règim de lliure servei la distribució
de l’espai disponible és molt diferent, perquè la major part es destina a la sala de
vendes, és a dir, a la zona on s’exposen els productes. Normalment, la distribució
de l’espai en els establiments comercials en règim de lliure servei és:

• Àrea d’accés a la botiga i a la zona de caixes de sortida: sol ocupar entre
un 5 i un 10% de l’espai de la sala de vendes.

• Àrea d’emmagatzematge, oficines i altres serveis: sol ocupar entre un 10
i un 15%.

• Sala de vendes: normalment ocupa al voltant del 80% de l’espai.

En la figura 2.4 podeu observar la distribució dels espais en els establiments de
comerç en règim de lliure servei.

Figura 2.4. Distribució de l’espai en règim de lliure servei

En els punts de venda en règim de lliure servei es fan inversions importants en el
condicionament del local per assolir els seus objectius. El cost del metre quadrat
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s’encareix i l’espai es converteix en el recurs més car i escàs; per aquest motiu
s’ha d’aprofitar al màxim, destinant la major part del local a la venda per treure’n
el màxim rendiment.

Comparant el tractament de l’ús de l’espai en el comerç tradicional amb el del
lliure servei, es poden destacar les qüestions següents:

• En el punt de venda tradicional s’infrautilitza l’espai, mentre que en el lliure
servei es rendibilitza.

• En el comerç en règim de lliure servei es ven molt més perquè es potencia
la compra per impuls.

• Les vendes per metre quadrat són molt superiors en els establiments en
règim de lliure servei.

• L’estoc es renova amb més freqüència en el lliure servei, la qual cosa suposa
més rendibilitat.

En general, a l’hora de distribuir la superfície comercial és recomanable tenir en
compte els aspectes següents:

• Arquitectura interior del local. S’ha d’evitar, sempre que sigui possible,
la presència d’envans i columnes, aprofitar la il·luminació natural i preveure
la instal·lació de sistemes de ventilació.

• Espai assignat a la sala de vendes. Ha de ser proporcional a l’espai
disponible, al nombre de caixes de sortida i al nombre de carretons de
compra.

• Espai assignat al magatzem. Està condicionat pel volum d’estocs emma-
gatzemats requerits i la necessitat de disposar de cambres frigorífiques o de
sales de preparació d’aliments (carn, peix, etc.). És preferible que la zona de
magatzem tingui un accés directe per a les mercaderies des del carrer. Si no
és així, s’ha de minimitzar l’espai de la sala de vendes que s’ha de travessar
i la descàrrega de mercaderies s’ha de fer fora de l’horari comercial. D’altra
banda, hi ha d’haver un accés fàcil des del magatzem fins a la sala de vendes
per facilitar el trasllat de mercaderies i la reposició dels lineals.

• Forma del local. La forma rectangular és idònia per a un local comercial,
ja que permet disposar en un extrem els accessos del públic i en l’altre
el magatzem, obtenint com a resultat una zona de vendes més o menys
quadrada que afavoreix l’aprofitament de l’espai i una millor circulació dels
clients.

• Llocs de difícil accés. Els espais com racons, baixos, altells, etc., s’han
de reservar per a oficines o magatzem, espais als quals no ha d’accedir la
clientela.
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2.2.2 Ambientació

Segons Pierre Martineau (1958), l’establiment comercial posseeix una imatge
única, de la mateixa manera que cada individu té una personalitat pròpia. La
imatge és la forma amb què l’establiment es defineix en la ment dels consumidors,
a través de qualitats funcionals i una aura d’atributs psicològics.

L’ambient que es vol transmetre de l’establiment comercial ha d’estar alineat
amb el de posicionament de l’empresa. A través dels elements físics (mobiliari
i distribució de l’espai), els estímuls sensorials (estímuls olfactius, auditius o
visuals) i els mitjans personals (venedors o personal que fa demostracions de l’ús
de productes o degustacions) es pot transmetre una imatge sofisticada, o bé de
preus econòmics o bé de botiga espectacle.

Els objectius en la creació de l’ambient de l’establiment són els següents:

• Diferenciar l’establiment de la competència.

• Oferir una imatge positiva de l’establiment als clients.

• Potenciar la funció comunicativa, animant el punt de venda.

• Augmentar les compres dels clients. Si el client se sent a gust, roman més
temps dins l’establiment i té més possibilitats de veure més productes.

Hi ha quatre mitjans fonamentals per a la creació d’ambients:

• Il·luminació. La llum és un element molt útil per a la creació ambients
agradables i ajuda a focalitzar l’atenció en determinats productes.

• Música. L’ambientació sonora pot afavorir una actitud positiva del client
i incentivar la compra. Una música lenta alenteix la marxa dels clients i
afavoreix la visualització de més articles del lineal. En canvi, la música
ràpida fa que els clients circulin més ràpidament, la qual cosa no afavoreix
les vendes. D’altra banda, s’ha demostrat que un establiment sense música
incrementa les possibilitats que el client surti abans.

• Color. Els efectes psicològics i emocionals del color poden ajudar a
transportar el client a un ambient càlid o fred. Els colors càlids són capaços
de provocar més compres per impuls, així com les sensacions d’alegria,
vitalitat o, fins i tot, ansietat. Els colors freds, en canvi, conviden a la calma
i poden fer que el client romangui més temps dins de l’establiment.

• Ordre. La disposició regular de les coses, les unes amb relació a les altres,
és a dir, l’ordre, és fonamental per crear ambients agradables. Quan tot està
ben col·locat i ordenat s’afavoreix que el client percebi un entorn agradable
i es facilita la compra.
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2.2.3 Entrada i distribució de passadissos

És molt important que l’establiment disposi d’un fàcil accés, que la circulació
sigui fluida i que la sortida sigui còmoda. Tots aquests aspectes influeixen en la
satisfacció dels clients i la imatge de l’establiment comercial.

En els grans establiments comercials cal distingir entre:

Porta oscil·lant d’accés a la sala de
vendes

Detectors d’alarmes antirobatori

Dispositius i etiquetes antifurt

• Entrada: és l’element físic, amb porta o sense, que separa l’interior de
l’exterior de l’establiment. Després de l’entrada a l’establiment i abans
d’accedir a la sala de vendes s’hi poden trobar diversos serveis (financers,
d’assegurances, consigna, etc.) i, fins i tot, altres petits establiments
(agències de viatges, reparació de calçat, duplicació de claus, etc.).

• Accés a la sala de vendes: és el punt a través del qual s’accedeix a la sala de
vendes o espai d’exposició de productes. A vegades, aquest accés disposa
de portes oscil·lants o detectors d’alarmes antirobatori, que serveixen per
detectar el pas dels diferents tipus d’alarmes que es poden incorporar als
productes per evitar el furt.

Les persones tendeixen a dirigir-se cap al centre del local comercial i girar cap
a l’esquerra. Per això, sempre que sigui possible, l’entrada o el punt d’accés a la
sala de vendes s’ha de situar a la dreta de la superfície. D’aquesta manera, el client
se situa al punt de partida que afavoreix el sentit del flux de circulació natural i
maximitza el recorregut pel punt de venda.

En els grans establiments comercials en règim de lliure servei es poden distingir
tres tipus de passadissos:

• Passadís d’aspiració. Té la funció d’introduir els clients cap a la sala de
vendes, absorbint un gran nombre de clients que es van distribuint per la
resta de passadissos, i comunica la zona interior d’accés a la sala de vendes
amb la part del fons. Habitualment, és el passadís més ample i llarg de
l’establiment. En les grans superfícies comercials, de 400 a 1.000 m2, pot
tenir una amplada d’entre 5 i 9 metres, i en superfícies més petites, fins a
100m2, pot ser de 2 a 3 metres d’amplada.

• Passadissos principals. Són els que permeten que el client travessi l’establi-
ment i tingui una panoràmica general de la ubicació de les seccions. Aquest
tipus de passadissos acostumen a trobar-se en el centre de l’establiment, al
fons i a la zona de caixes. La seva funció és dirigir, canalitzar i dividir
la circulació dels clients a les diferents seccions de l’establiment. En els
establiments comercials de 400 a 1.000 m2 de superfície es recomana que
els passadissos principals tinguin una amplada de 3 a 4 metres, mentre que
a les superfícies de fins a 100 m2 l’amplada recomanada és d’1,5 a 2 metres.

• Passadissos d’accés. Són els passadissos situats de forma transversal als
passadissos principals i donen accés a les diferents seccions. Han d’afavorir
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la circulació còmoda dels clients en sentit bidireccional, així com permetre
que els compradors tinguin una òptima visualització i accessibilitat als
productes del lineal. Segons les dimensions de l’establiment, la seva
amplada pot anar des d’1,80 fins a 3 metres, però cal evitar que es generin
dos sentits de flux de circulació que divideixin els lineals d’un costat i l’altre.

En la figura 2.5 es poden observar els diferents tipus de passadissos d’un establi-
ment comercial.

Figura 2.5. Tipus de passadissos d’un establiment
comercial

S’ha d’actuar amb cautela a l’hora de decidir la distribució i les dimensions dels
passadissos de l’establiment comercial. Si bé és cert que com més amples, més
còmodes se senten els clients, també cal tenir en compte que unes dimensions
excessives resten superfície de venda i, per tant, també disminueixen la rendibilitat.
Per això és fonamental trobar un bon equilibri entre l’espai destinat als passadissos
i l’espai destinat a l’exposició de productes.

2.3 Circulació del client en el punt de venda

És important analitzar les dues teories contraposades sobre la circulació dels
clients:

1. Teoria sobre la circulació de destinació. Aquesta teoria sosté que els
consumidors arriben al punt de venda amb uns objectius de compres clars
i precisos. Consideren la compra com una tasca que ha de complir dos
objectius: satisfer les seves necessitats i estalviar temps i energia per dedicar-
la a altres tasques. En definitiva, aquest perfil de consumidors busca poder
fer les compres de forma fàcil, ràpida i efectiva.

Les accions que ha de portar a terme el detallista per satisfer les necessitats
d’aquest tipus de clients són:

• Determinar una ubicació correcta i una visualització fàcil dels produc-
tes.
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• Afavorir la presentació conjunta dels productes complementaris, és
a dir, d’aquells en què el consum de l’un pot implicar el consum de
l’altre; per exemple, el cacau en pols i la llet.

• Distribuir les seccions de la forma més convenient.

• Agilitzar la circulació de la clientela per la superfície de venda.

2. Teoria sobre la circulació de l’impuls. Aquesta teoria afirma que el
recorregut del consumidor no és racional ni lògic, sinó que està orientat
per la ubicació del mobiliari i dels productes. Els clients compren per plaer;
per tant, la compra ha de ser divertida i ha de provocar interès. Les accions
que ha de desenvolupar el detallista per satisfer les necessitats d’aquest
tipus de clients es dirigeixen especialment a crear un ambient agradable
i adequat, perquè romanguin més temps a l’establiment i així s’incrementi
la possibilitat que comprin més productes.

Combinant les dues teories i adaptant-les a la realitat de cada establiment, el
detallista disposa d’un conjunt de tècniques per aconseguir maximitzar la facilitat
de circulació per l’establiment i, al mateix temps, estimular les compres per
impuls.

El disseny del punt de venda pot condicionar i molt el desplaçament dels clients
buyer a la sala de vendes. El detallista, si controla els tres eixos d’actuació que
afecten la circulació dels clients, com la configuració de l’itinerari, la velocitat
de circulació i el temps de permanència dels clients, pot dissenyar l’establiment
i adaptar-lo en funció de les característiques del client, del tipus de compra, del
tipus de producte i del tipus d’establiment.

2.3.1 Configuració de l’itinerari

L’itinerari és el camí que els clients segueixen des que entren fins que surten de
l’establiment comercial, és a dir, és el recorregut des de la porta d’entrada fins a
les caixes de sortida. L’itinerari depèn dels factors següents:

• Situació de la porta d’entrada i de les caixes de sortida.

• Disposició del mobiliari.

• Implantació de les seccions.

• Elements de senyalització.

Entrada i sortida de l’establiment

Amb l’objectiu d’afavorir que el client faci el màxim recorregut possible dins de
l’establiment, s’han de tenir en compte dues qüestions:
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• La majoria de persones tendeixen a moure’s en el sentit de circulació natural,
és a dir, en sentit antihorari (al contrari que les agulles o busques del
rellotge).

• Generalment, les persones acostumen a subjectar el carretó amb la mà
esquerra i deixen lliure la mà dreta, que és la que utilitzen per agafar els
productes. En el cas de les persones esquerranes, tot i que són minoria, això
és al revés.

Sentit de circulació natural

El més natural per a la majoria de persones que es mouen per un establiment és fer-ho en
sentit antihorari (d’esquerra a dreta, al contrari que les busques d’un rellotge).

A partir d’aquests dos fets constatats, és recomanable que la porta d’entrada a
l’establiment comercial se situï a la dreta de la façana, de manera que el 25%
de superfície de venda quedi a la dreta i les caixes de sortida a l’esquerra. Això
afavoreix que els clients facin un recorregut més ampli per tot l’establiment, tant
per la zona calenta com per la freda.

En la figura 2.6 podeu observar la distribució òptima del punt de venda, la ubicació
de la zona freda (amb menys potencial de venda) i la zona calenta (amb més
potencial de venda) i el sentit de circulació natural (antihorari).

Figura 2.6. Sentit de circulació natural
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Figura 2.7

Tipus de mobiliari

El tipus de mobiliari, la seva forma i la seva distribució en el punt de venda tenen
una gran incidència en l’orientació de la circulació de la clientela i conseqüències
importants sobre la imatge de l’establiment.

Abans de prendre qualsevol decisió, per a l’elecció del tipus de mobiliari cal tenir
en compte:

• La influència important que té sobre la imatge de l’establiment.

• La inversió inicial elevada que cal fer per a la seva adquisició i instal·lació.

• La necessitat que hi hagi una simbiosi perfecta entre el tipus de mobiliari,
els productes i el tipus de clientela.

El mobiliari és el suport físic per a l’exhibició de productes i ha de contribuir a
crear un ambient de compra agradable i coherent amb la filosofia de l’establiment
comercial, així com ajudar a diferenciar les diverses seccions del punt de venda.

Hi ha una gran varietat d’opcions i tipus de mobiliari comercial que es pot adaptar
a les diferents necessitats de cada establiment, amb una àmplia gamma de suports
que permeten adequar la presentació dels productes segons els seus atributs o la
imatge que es vol transmetre. Òbviament, el mobiliari no és el mateix si es tracta
d’una botiga de productes d’alimentació o drogueria que si es tracta d’una botiga
de productes exclusius o de prestigi. Tant el disseny com els materials poden ser
molt diferents.

A l’hora d’escollir el mobiliari del punt de venda s’han de tenir en compte les
característiques següents:

• Estabilitat. Qualitat de fermesa, que no es mou o canvia de posició
fàcilment. El mobiliari ha de ser adequat al pes dels productes que ha de
suportar i garantir-ne estabilitat.

• Estètica. El mobiliari s’ha d’adequar a l’estètica i la imatge que es vol
transmetre, ja que la seva funció principal és presentar els productes.
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• Capacitat de comunicació. Més enllà de la funció principal de suportar
el producte, el mobiliari també és un element de comunicació del punt
de venda; per tant, ha d’atraure l’atenció de la clientela sense distorsionar
l’atractiu del producte en si mateix.

• Susceptible de modificació. És molt recomanable que el mobiliari del
punt de venda sigui modular i fàcil de modificar, d’aquesta forma es pot
anar variant segons les necessitats de cada moment i transmetre una imatge
dinàmica del punt de venda.

• Originalitat. Aquest és un aspecte molt important perquè ajuda a
diferenciar-se dels competidors i a destacar.

• Uniformitat. Com a norma general, s’ha de procurar que hi hagi una certa
homogeneïtat en tot el mobiliari del punt de venda, és a dir, que sigui de la
mateixa forma, estil, materials, etc. Això contribueix a donar la sensació
d’ordre, la qual cosa és molt favorable per a la creació d’un ambient de
compra agradable.

• Mida. Les dimensions del mobiliari depenen de l’espai disponible en el
punt de venda i del volum dels productes que s’han d’exhibir.

A banda del mobiliari fet a mida, actualment hi ha diversos tipus de mobiliari de
format estàndard que es poden adaptar a les necessitats de diferents establiments
comercials. Normalment, el mobiliari fet a mida té un cost molt superior al
mobiliari estàndard que es pot adquirir als proveïdors especialitzats.

Entre els diferents tipus de mobiliari estàndard que hi ha, en destaquem els
següents:

• Góndoles. Són prestatgeries allargades de doble cara i formades per mòduls
amb diferents prestatgeries. Col·locades al mig de la sala de vendes,
permeten configurar els passadissos de circulació de l’establiment. Són
similars a les prestatgeries murals pel que fa a profunditat i mobilitat.

• Prestatgeries murals. Són prestatgeries d’una sola cara que es col·loquen
contra les parets laterals de l’establiment. Com que són modulars es poden
adaptar fàcilment a diferents productes i tipus d’establiments comercials.

• Capçaleres de góndola. Són prestatgeries situades als extrems de les
góndoles que permeten donar continuïtat a l’exposició dels productes, ja
que es troben en els encreuaments dels passadissos, una zona de molt trànsit
i major impacte visual, per la qual cosa són especialment indicades per a les
promocions o ofertes.

• Frigorífics i congeladors. S’utilitzen per a la conservació i exposició
dels productes frescos i congelats. La seva ubicació s’ha de planificar
adequadament, ja que requereixen la instal·lació elèctrica corresponent.

• Expositors (floor stand). Són mobles o suports similars, de mida gran
i durada limitada, generalment de cartró, que s’utilitzen per presentar
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productes en oferta o accions promocionals de curta duració. Es col·loquen
directament sobre el terra del punt de venda i, de vegades, a l’aparador.

• Expositors de peu. Són suports per a presentació de productes que
s’aguanten a terra amb un suport vertical.

• Expositors de sobretaula. Són suports, normalment petits, que s’utilitzen
especialment per a l’exposició d’articles de compra impulsiva. Poden ser
d’un sol ús, de materials com cartró o plàstic, o bé permanents, de mate-
rials més resistents com metall o metacrilat. Normalment, els fabricants
proporcionen els expositors amb la seva publicitat incorporada. Són molt
habituals en les farmàcies, les perfumeries, etc., on es venen productes de
dimensions reduïdes. Sovint, el mateix expositor incorpora un envàs de
prova que permet examinar o comprovar les característiques i els atributs
de l’article.

• Panells perforats (peg board). Són plafons o taulers que es col·loquen
sobre la paret, com a fons de les góndoles o murals, la superfície dels
quals està perforada per acoblar-hi diferents dispositius (ganxos, barres
metàl·liques, penjadors, suports de prestatges, cistells, etc.) per a la
presentació i exposició de productes.

• Panells de lamel·les. Són plafons o taulers similars als perforats però, en
comptes de tenir forats disposen de diferents lamel·les (làmines primes)
de materials com fusta o metall, entre les quals hi ha unes guies per
col·locar-hi diferents accessoris (penjadors, prestatgeries, etc.) per suportar
els productes. L’avantatge principal d’aquest tipus de mobiliari és la seva
versatilitat.

Góndola i mural

Capçalera de góndola

Expositor (’floor stand’)

Panell perforat (’peg board’)

Panell de lamel·les

• Vitrines (show case). Són mobles amb una o més parets de vidre a través
de les quals es poden veure els articles exposats. Normalment s’utilitzen per
exhibir-hi objectes de molt valor o productes amb els quals es vol transmetre
una certa imatge de sofisticació.

• Contenidors (bulk basket). Són exhibidors massius de mercaderia on
els productes apareixen desordenats, transmetent sensació d’oportunitat de
compra.

• Mobiliari i expositors de caixa (check out stand). Tenen doble funció:
d’una banda, serveixen per col·locar-hi la caixa registradora o el TPV
(terminal de punt de venda), i, de l’altra, s’utilitzen com a expositors per
als productes de compra per impuls. Com que les caixes de sortida són un
punt d’aturada de la clientela, és un bon moment per incitar a la compra.

• Taulells. Són taules estretes i allargades que serveixen per col·locar i
mostrar els productes que ofereix el venedor. Originàriament, en el comerç
tradicional els taulells eren molt grans i servien per exposar i mostrar al
client els productes que demanava, però amb el lliure servei la funció
del taulell és molt limitada i se sol reduir a les tasques de cobrament i
empaquetatge, per això no solen ser tan grans.
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• Taules. Poden ser de diferents formes i dimensions i se solen utilitzar a
les botigues de roba per exposar-hi la roba plegada i apilada. Es poden
completar amb altres complements com ara maniquins, catifes, làmpades
i accessoris que ajudin a millorar la imatge del producte exposat. També
és habitual agrupar diverses taules, de diferents alçades i volums, que
contribueixen a crear exposicions visualment més dinàmiques.

Contenidor (’bulk basket’)

A més del que es considera mobiliari, per les seves dimensions, hi ha altres tipus
de suports o formes de presentació de productes en el punt de venda. Els més
rellevants són:

Penjador horitzontal (’burro’)

• Penjadors horitzontals. Són un tipus de penjadors, coneguts popularment
com a “burros”, que s’utilitzen per penjar-hi roba amb penja-robes. Solen
disposar de rodes per facilitar la seva mobilitat. També n’hi ha de circulars,
coneguts com a veletas en espanyol.

• Tarimes. Són una zona del paviment, una mica més elevada que la resta de
la sala de vendes, que forma una plataforma on es poden muntar aparadors
interiors per a la presentació dels productes.

• Illes. Són una forma de presentació massiva i aïllada d’un producte o
conjunt de productes. Les illes se situen fora del lineal i sense cap contacte
amb altres productes, la qual cosa les fa ressaltar de la resta. Normalment
s’hi presenta una gran quantitat de productes col·locats sobre una petita
tarima perquè no estiguin en contacte amb el terra. És recomanable ubicar
les illes allunyades de la secció on normalment es troba el producte, fora del
lineal i en una zona calenta del punt de venda.

• Piles. Són una forma de presentació massiva d’un producte. A diferència
de les illes, les piles es presenten a la secció on hi ha el producte, i fins i tot
poden estar integrades en el mateix lineal. La presentació apilada només es
pot utilitzar quan es tracta de productes que es puguin apilar sense que es
malmetin. Sempre que es formin piles cal tenir en compte l’accessibilitat,
és a dir, que el client pugui agafar el producte sense que caigui la pila i
que, a mesura que es va retirant producte, no es perdi l’harmonia estètica.
L’èxit d’aquesta tècnica rau en el fet que la presentació de grans quantitats
de producte atrau l’atenció del client i li transmet sensacions positives i de
preu reduït.

Per a l’elecció del mobiliari i els altres elements de suport per a l’exhibició de
productes en el punt de venda s’ha de potenciar al màxim la funcionalitat i la
creativitat. L’objectiu és fer el producte atractiu i desitjable per al client; per tant,
com més atractiva sigui l’exposició, més possibilitats de venda hi ha.

Disposició del mobiliari

La disposició del mobiliari en el punt de venda és una qüestió molt important
perquè repercuteix sobre la imatge de l’establiment i, per tant, influeix sobre els
clients de forma positiva o negativa.
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Amb la distribució del mobiliari en la sala de vendes es defineixen els diferents
tipus de passadissos i es determina el recorregut que faran els clients. Les
dimensions de la sala de vendes condicionen el tipus i la quantitat de mobiliari
per a l’exposició de productes.

Així, la forma de col·locar les prestatgeries o qualsevol altre tipus de moble per a
l’exposició de productes no s’ha de deixar a l’atzar, perquè influeix decisivament
en l’èxit o el fracàs de la consecució dels objectius.

Cada tipus de disposició del mobiliari té uns avantatges i uns inconvenients que
s’han de tenir presents segons el tipus d’establiment comercial i els productes que
s’hi comercialitzen.

Els cinc tipus principals de disposició del mobiliari són:

Disposició en graella o recta. Consisteix a col·locar el mobiliari formant passa-
dissos amb angles rectes, de 90 graus. També s’anomena disposició recta perquè
es configuren passadissos rectes, horitzontals i verticals. Aquesta distribució dóna
molta llibertat al client per seleccionar el recorregut, i això pot provocar que no
accedeixi a algunes seccions.

S’acostuma a utilitzar en els establiments comercials que venen productes bàsics,
com els productes d’alimentació o drogueria, i que volen transmetre una imatge de
preus econòmics. Per això és el tipus de distribució més utilitzat per a establiments
com supermercats i hipermercats.

Els avantatges principals de la disposició en graella són:

• Optimització de l’espai, ja que aprofita al màxim l’espai disponible.

• Dóna molta llibertat als clients perquè escullin el recorregut que vulguin.

• Es tracta d’una configuració senzilla que facilita la compra perquè el client
pot recordar fàcilment la ubicació de les seccions en les pròximes visites.

• La seva instal·lació i el manteniment no són gaire costosos.

Entre els principals inconvenients destaquen:

• No garanteix que el client segueixi un recorregut determinat i pot ser que
esculli el recorregut més curt.

• És una disposició molt uniforme i poc atractiva; per tant, pot provocar
sensació de monotonia.

• No és recomanable per als productes de compra per plaer.

En la figura 2.8 hi ha una representació gràfica de la disposició en graella o recta.
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Figura 2.8. Disposició en graella o recta

Disposició en espiga o aspirada. Consisteix a col·locar el mobiliari de forma
obliqua a la circulació dels clients, creant passadissos rectes i en diagonal. És ideal
per als productes de compra per impuls. En aquesta disposició es crea un passadís
central d’aspiració des de l’entrada fins al fons de l’establiment i es combina la
circulació orientada amb la circulació lliure.

Els principals avantatges de la disposició en espiga són:

• Guia el recorregut del client pel punt de venda però deixa un cert marge de
llibertat.

• Afavoreix la visualització simultània de diverses góndoles.

• Incentiva la compra per impuls.

El seu principal inconvenient és que no s’optimitza l’espai perquè no s’aprofita
tant com en la disposició en graella.

En la figura 2.9 hi ha una representació gràfica de la disposició en espiga o
aspirada.

Figura 2.9. Disposició en espiga o aspirada

Disposició esbiaixada, obliqua, angular o inclinada. Consisteix a combinar
els dos tipus de distribució anteriors, amb un passadís central i una sèrie de
passadissos secundaris i terciaris que no són perpendiculars al principal.

Avantatges:



Aparadorisme i disseny d’espais comercials 73 Distribució d'espais comercials

• Fàcil accés al passadís principal des de qualsevol punt de l’establiment.

• Exposició i visualització simultània d’una major quantitat de productes.

El seu principal inconvenient és el desaprofitament de l’espai.

En la figura 2.10 hi ha una representació gràfica de la disposició esbiaixada.

Figura 2.10. Disposició esbiaixada

Disposició lliure. Consisteix a col·locar el mobiliari sense seguir una forma regu-
lar i permet donar a l’establiment un estil diferencial. Normalment, per a aquest
tipus de disposició s’utilitza mobiliari fet a mida, amb la qual cosa s’encareix
considerablement. Tot i això, és un tipus de disposició molt adequada per fomentar
la compra per plaer i quan es vol transmetre una imatge de singularitat.

En la figura 2.11 hi ha una representació gràfica de la disposició lliure.

Figura 2.11. Disposició lliure

Disposició mixta o combinada. Consisteix a utilitzar diferents tipus de disposició
del mobiliari en el punt de venda per a les diferents seccions o sectors d’activitat
de l’establiment. Les grans superfícies comercials sovint solen utilitzar aquest
tipus de disposició del mobiliari, de manera que en algunes seccions s’utilitza la
disposició en graella, en altres seccions es fa servir la disposició en espiga, etc.

En la figura 2.12 hi ha una representació gràfica de la disposició mixta on es
combina la disposició en graella, a l’esquerra, i la disposició aspirada, a la dreta.
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Figura 2.12. Disposició mixta o combinada

Aquests cinc tipus de disposició del mobiliari tenen en compte la distribució
en planta, però, a més, hi ha uns altres tipus de disposició segons l’alçada del
mobiliari i el camp visual que es pot tenir de tot l’establiment comercial. En
aquest sentit, es poden distingir les dues disposicions següents:

Disposició oberta. Font: Random
Retail (Flickr)

• Disposició oberta. Consisteix a crear un espai obert de la sala de vendes que
permet visualitzar la seva totalitat, sense obstacles visuals. Per aconseguir-
ho s’ha d’utilitzar mobiliari baix i evitar les separacions mitjançant envans
o plafons.

Això pot crear una certa confusió, perquè costa més d’identificar les dife-
rents seccions, però es pot solucionar utilitzant de forma correcta elements
de senyalització, com per exemple cartells suspesos del sostre o al damunt
de les prestatgeries, colors, etc.

En la imatge podeu veure un exemple de disposició oberta on s’utilitza
mobiliari de baixa alçada i on des de qualsevol punt es té accés visual a
tota la sala de vendes.

• Disposició tancada. Consisteix a dividir la sala de vendes en seccions amb
identitat pròpia. La divisió es pot fer amb mobiliari alt, per interrompre el
camp visual entre les diferents seccions, o mitjançant parets i plafons, etc.

La disposició tancada és molt útil per crear ambients diferenciats i coherents
amb el tipus de producte de cada secció.

Exemple de disposició tancada

En els hipermercats és habitual que a la secció de vins, caves i licors es recreï un
ambient similar al d’una bodega, aïllat visualment de les altres seccions. D’aquesta forma,
s’aconsegueix recrear un ambient més coherent amb el producte i provoca sensacions
agradables al client que busca aquest tipus de producte. Aquesta ambientació es pot
aconseguir amb materials com la fusta natural i envellida, la il·luminació tènue, l’aroma
de vi, etc.

En la figura 2.13 es mostra un exemple de disposició tancada.
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Figura 2.13. Disposició tancada

Font: Michael Kappel (Flickr)

Elements de senyalització

Els elements de senyalització faciliten l’orientació ràpida i eficaç dels compradors
a l’interior de l’establiment. Serveixen per identificar les diferents seccions i
serveis que s’ofereixen. També és habitual que proporcionin informació sobre
els productes, el seu origen, etc.

A més d’aquesta funció principal, els elements de senyalització també contribu-
eixen a la creació d’un ambient agradable i tenen una gran repercussió sobre la
imatge del punt de venda.

Alguns dels seus principals exponents són: cartells, rètols, plànols de superfície,
fletxes, línies contínues i discontínues a terra, fullets, indicadors de seccions, pro-
ductes, vestidors, escales, ascensor, serveis, telèfon, caixes, sortida d’emergència,
etc. També el sistema de megafonia pot actuar com a senyalística sonora per
orientar els clients cap a la ubicació de productes concrets.

Segons la seva finalitat, els cartells del punt de venda poden ser:

• Cartells ambientadors. S’utilitzen per a les accions d’animació del punt
de venda. Per exemple, per anunciar promocions o campanyes sense fer
referència a cap producte en concret.

• Cartells indicadors o orientatius. S’utilitzen per orientar la circulació
de la clientela dins del punt de venda i informen sobre la ubicació de les
seccions, les famílies de productes, les promocions, les ofertes, etc.

• Cartells de preu. S’utilitzen per informar del preu d’un determinat produc-
te. Són molt eficaços per atraure l’atenció de la clientela i augmentar les
vendes, ja que pel simple fet d’anunciar l’oferta d’un producte s’incrementen
les seves vendes. Cartells indicadors o orientatius
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2.3.2 Velocitat de circulació

Una vegada s’ha dissenyat l’itinerari del punt de venda, es poden utilitzar diferents
estratègies per influir en la velocitat de circulació de la clientela, aplicant tècniques
perquè disminueixi la marxa en els punts que interessi.

La velocitat de circulació dels clients a l’interior de la botiga depèn dels aspectes
següents:

• característiques dels passadissos

• colls d’ampolla

• elements de senyalització

• factors ambientals

L’amplada dels passadissos influeix en la velocitat de circulació dels clients.
Disposar de passadissos molt amples suposa renunciar a metres de lineal, és a
dir, espai per a l’exposició de productes, i dificulta la visibilitat dels productes
dels dos costats dels passadissos. Quan el client circula arran d’una prestatgeria,
si la prestatgeria de l’altre costat està molt allunyada té dificultats per veure
els productes que hi ha exposats. D’altra banda, els passadissos molt estrets
produeixen molèsties als clients, la qual cosa s’ha d’evitar.

Els passadissos s’han de dissenyar tenint en compte que s’ha d’afavorir la circula-
ció dels clients i facilitar-los l’accés a les diferents seccions.

L’amplada dels passadissos depèn de les dimensions de l’establiment, de la secció,
del tipus de productes i de la forma com es fa la compra. En general, si el client
fa una compra reflexiva, els passadissos han de ser més amples, per permetre que
s’aturi sense interrompre la marxa dels altres clients. En canvi, si la compra és
menys reflexiva, els passadissos poden ser més estrets, ja que no hi ha aturades
gaire perllongades dels clients.

L’amplada òptima d’un passadís depèn del tipus d’establiment comercial, de la
secció on es troba i de com es fa la compra. No és el mateix fer una compra amb
carretó que fer-la amb cistell o sense res, evidentment, i si pels passadissos hi han
de circular carretons de grans dimensions han de ser més amples.

En termes generals, es recomana que l’amplada dels passadissos sigui entre 1,80 i
2,40 metres, però en grans superfícies amb gran afluència de clients poden arribar
fins a 3,1 metres d’amplada.

La longitud o llargada dels passadissos també és una qüestió molt important
que cal tenir en compte en el disseny de la implantació del punt de venda. Si bé
la longitud dels passadissos s’ha de decidir segons la naturalesa dels productes
i del tipus d’establiment, s’ha de tenir present que si són molt llargs i sense
interrupcions obliguen el client a recórrer més espai, però també dificulten el flux
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de la circulació en el punt de venda i l’accés a les diferents seccions. Un aspecte
positiu dels passadissos llargs és que incrementen el temps d’exposició del client
als productes i, per tant, augmenten les possibilitats de venda.

Per regular la velocitat dels clients en el punt de venda també s’utilitzen els colls
d’ampolla, que es produeixen quan el passadís es fa més estret o hi ha algun obsta-
cle arquitectònic, com per exemple una columna, o es produeixen aglomeracions
de clients. Les aglomeracions poden ser provocades voluntàriament, per exemple,
mitjançant un expositor que conté productes en oferta o estands de degustació.

Normalment, els colls d’ampolla es produeixen en els llocs on els clients s’han
d’aturar, per exemple a les seccions on la venda no és en règim de lliure servei
i el client necessita l’atenció del personal de vendes (xarcuteria, carnisseria,
peixateria, etc.). A les caixes de sortida, on el client ha de fer cua per ser
atès, també es produeixen colls d’ampolla que influeixen molt negativament en
la imatge de l’establiment.

Els colls d’ampolla provocats per la gestió inadequada de cues d’espera són
un reflex de la mala gestió i donen una imatge molt negativa de l’establiment
comercial. Per tant, quan els costos generats siguin superiors als avantatges
obtinguts s’ha de procurar eliminar-los.

Actualment, a més dels tradicionals
expenedors de tiquets de torn, també
hi ha sistemes informàtics per a la
gestió de cues que serveixen per
organitzar i optimitzar els temps
d’espera dels clients.

Els problemes ocasionats per les aglomeracions de gent i les cues d’espera es
poden resoldre mitjançant les alternatives següents:

• Millora de la formació i flexibilitat del personal.

• Contractació de personal auxiliar per al temps amb més concentració de
clients.

• Implantació de tecnologies per a la gestió de cues.

• Autoescaneig dels productes per part del client.

Un altre aspecte que condiciona la velocitat de circulació del client en el punt
de venda és la informació i els elements de senyalització a l’establiment. Com
més visible sigui aquesta informació, més orientat està el client i, per tant, menys
desplaçaments innecessaris ha de fer, amb la qual cosa es millora el flux de
circulació.

Finalment, però no menys important, també hi ha una sèrie de factors ambientals
que condicionen la velocitat de circulació, com són la il·luminació, els colors i el
so. L’ambientació sonora, és a dir, la música i els missatges que s’emeten a través
de sistemes de megafonia, influeix decisivament en la velocitat de circulació del
client. Està demostrat que la música afecta el comportament de compra, perquè
incideix sobre les emocions, el moviment físic i la capacitat de raonament. Per
exemple, la roba de colors molt vius es ven millor en les botigues amb música
de discoteca i els articles més barats, normalment, es troben en entorns amb molt
soroll, perquè els clients dediquin menys temps a examinar-ne la qualitat.

Amb la il·luminació i els colors també es poden crear ambients més relaxats, que

A l’apartat “Annexos” hi
trobareu una mica més
d’informació sobre com
pot influir la música en les
compres.



Aparadorisme i disseny d’espais comercials 78 Distribució d'espais comercials

afavoreixen un ritme de circulació més lent, o ambients més tensos, que provoquen
moviments més ràpids i, per tant, una velocitat de circulació més ràpida.

2.3.3 Temps de permanència

El temps de permanència dels clients en el punt de venda depèn de la longitud del
recorregut i de la velocitat de circulació, és a dir, com més llarg és el recorregut que
ha de fer el client i més a poc a poc circula, més gran és el temps de permanència.

Està comprovat que hi ha una relació directa entre el temps de permanència
del client en un punt de venda i el volum de compres efectuat.

Com més gran és el temps de permanència del client en el punt de venda, està
exposat a més impactes i, per tant, més gran és la probabilitat que incrementi el
volum de la seva compra.

A part de la longitud del recorregut i la velocitat de circulació, també hi ha altres
qüestions que incideixen en el temps de permanència del client en el punt de
venda. Per exemple, la naturalesa dels productes o el tipus de productes: no és el
mateix un producte que té un cost baix que un producte que té un cost més elevat
i requereix un procés de compra més reflexiu. D’altra banda, també incideix en el
temps de permanència la quantitat de compres previstes i no previstes.

Sempre s’ha de procurar que hi hagi un equilibri raonable entre els interessos del
client i els interessos de l’establiment comercial. Un temps de permanència breu
genera poques vendes, però si és massa llarg pot ser un símptoma de problemes
i mala gestió, la qual cosa pot provocar la insatisfacció dels clients i una mala
imatge de l’establiment.

La permanència òptima és la que
permet recórrer tot l’establiment

sense provocar aturades o esperes
molt llargues que puguin provocar

molèsties a la clientela. Font: Flickr

El temps òptim de permanència és el que permet que el client pugui fer les seves
compres còmodament i surti satisfet de l’establiment, sense tenir la sensació que
hi ha hagut de dedicar més temps del que volia. Això s’aconsegueix amb una
circulació fluida i evitant els colls d’ampolla, les esperes o les cues innecessàries,
els retrocessos en l’itinerari provocats per una mala senyalització i la visualització
incorrecta dels productes.

2.4 Zones de l’establiment comercial

En el moment de determinar la divisió de la superfície de vendes s’han d’identi-
ficar les zones calentes i les zones fredes, així com els punts calents i els punts
freds. És important distingir entre una zona i un punt.
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Una zona és una superfície àmplia on s’exposen els productes i per la qual
circulen els clients i, en canvi, un punt és un espai reduït que es troba dins
d’una determinada zona.

El fet d’identificar les zones i els punts de l’establiment amb l’adjectiu fred o calent
serveix per diferenciar el grau d’atracció i la capacitat de vendes de les diferents
zones i punts.

2.4.1 Zona calenta i zona freda

Els elements que influeixen en la classificació teòrica de les zones calentes i fredes
del punt de venda són, bàsicament, la situació de l’entrada o accés, la disposició
del mobiliari, el sentit de circulació i l’estructura arquitectònica del local.

La zona calenta d’un establiment comercial és l’àrea més visitada pels
clients, perquè es troba dins del flux de circulació natural, a prop de l’entrada
i al costat de les caixes de sortida.

Evidentment, com més extensa sigui la zona calenta, molt millor. Però cal tenir
en compte que això depèn de múltiples factors.

En el moment en què el client accedeix al punt de venda és quan té més
predisposició per a la compra, per això la zona calenta és la més propera a l’entrada
i la que es troba a la primera part del recorregut, a la part dreta del local.

Aquesta zona és adequada per a productes de compra menys freqüent o de
baixa rotació, que generalment proporcionen un marge brut més elevat, o bé per
a productes dels quals es vol incrementar la venda.

En els locals de planta regular i amb un sol punt d’accés, la zona calenta sol ocupar
el 50%, mentre que si hi ha diversos punts d’accés la zona calenta tendeix a reduir-
se, ja que es creen dos fluxos de circulació diferents.

La zona freda és la superfície més allunyada de l’entrada o punt d’accés i
es troba fora de l’àrea de circulació natural. Es considera freda perquè és la
zona on arriba menys flux de clientela.

La zona freda se situa a la part superior esquerra del local i és la que el client
visita després de passar per la zona calenta. El seu potencial de vendes és més
baix perquè la predisposició del client per a la compra ja no és tan alta, per això
és una zona adequada per a productes de compra freqüent o de més rotació.
En aquesta zona hi sol haver productes de primera necessitat i les primeres
marques, que són els que tenen més capacitat per atraure o forçar la visita dels
clients. També és una zona adequada per a productes en oferta o promoció, amb
l’objectiu de dirigir la clientela cap a la zona menys concorreguda.
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En la figura 2.14 podeu veure la situació de la zona calenta i de la zona freda en
un establiment comercial de planta regular i amb una sola entrada, que coincideix
amb el punt d’accés a la sala de vendes.

Figura 2.14. Zona freda i zona calenta (planta regular i
una sola entrada)

En els establiments comercials de planta irregular o bé amb dos punts d’accés
oposats, la distribució de les zones calenta i freda és diferent. Això passa perquè
es generen dos fluxos de circulació diferenciats.

En la figura 2.15 podeu veure la situació de la zona calenta i de la zona freda en
un establiment comercial de planta regular i amb dues entrades, que coincideixen
amb el punt d’accés a la sala de vendes.

Figura 2.15. Zona freda i zona calenta (planta regular i
dues entrades oposades)

D’altra banda, són especialment ineficients els locals molt allargats, és a dir, que
formen una mena de tub i amb un únic punt d’accés, perquè es genera una extensa
zona freda que dificulta molt l’organització del punt de venda. Això sol passar
quan la longitud del local és igual o superior a cinc vegades la seva amplada.

Es calcula que aproximadament el 70% dels clients només recorren la zona calenta.
Per això és molt important intentar generar més trànsit cap a la zona freda de
l’establiment. Això es pot aconseguir de les formes següents:

• Cal procurar que l’entrada estigui situada a la dreta de la façana, perquè el
sentit de circulació natural afavoreix que els clients es desplacin de la dreta
cap a l’esquerra i cap al fons del local. Així recorren més seccions i, per
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tant, estan exposats a més impactes i visualitzen més productes.

• Quan es disposa de dos punts d’accés, és recomanable utilitzar-ne un com
a entrada i l’altre com a sortida. Això força que els clients recorrin tot
l’establiment per trobar la sortida.

Ikea: un exemple de definició del recorregut en el punt de venda

Les botigues Ikea tenen un recorregut definit que força la circulació de la clientela per
afavorir que passi per totes les seccions. Tot i que hi ha algunes dreceres, poc visibles, la
majoria de clients tendeixen a seguir el recorregut fixat, passant així per totes les seccions.

2.4.2 Punts calents i punts freds

De la mateixa manera que hi ha zones calentes i zones fredes, en l’establiment
comercial també es pot distingir entre punts calents i punts freds. El que diferencia
els punts calents i els punts freds és el grau de concurrència dels clients, la seva
visibilitat i el seu poder d’atracció.

Els punts calents són més transitats i visibles, mentre que els punts freds són menys
transitats i menys visibles per a la clientela.

Els punts calents són localitzacions concretes dins d’una determinada zona
de l’establiment que tenen una major afluència de públic i/o on el temps de
permanència és més elevat; en conseqüència, generen més oportunitats de
venda.

Les vendes per metre lineal d’un punt calent es troben per sobre de les vendes
mitjanes de l’establiment. Els productes que habitualment s’exposen en els punts
calents són marques del distribuïdor o de segones marques, que proporcionen un
marge comercial més alt per a l’establiment.

Es poden distingir dos tipus de punts calents:
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Els productes ganxo no
representen un benefici

considerable per a
l’establiment, però serveixen
per vendre altres productes.

Aquesta tècnica és utilitzada
per moltes empreses per

captar els clients potencials
i consisteix a publicitar

ofertes de preus per sota de
la mitjana, amb l’objectiu de
cridar l’atenció i provocar la

visita a l’establiment.

• Punts calents naturals. Estan determinats per la disposició del mobiliari,
pels productes que s’hi exposen, per la seva proximitat a l’entrada o per
l’estructura arquitectònica del local.

Les zones pròximes a les caixes, els encreuaments de passadissos, les
capçaleres de góndola, els emplaçaments de productes amb vendes elevades
i l’entorn de les seccions on s’ha d’esperar el torn per ser atès en són alguns
exemples.

• Punts calents artificials. Es creen mitjançant l’aplicació de diferents
tècniques d’animació del punt de venda amb l’objectiu d’atraure l’atenció
de la clientela.

La il·luminació, la decoració, els cartells publicitaris, els estands de de-
gustació, l’exposició massiva de productes (illes i piles) i les zones amb
una estudiada excitació sensorial (visual, sonora o olfactiva) són alguns
exemples de tècniques que s’utilitzen per a la creació de punts calents
artificials.

Els punts freds són localitzacions concretes dins d’una determinada zona de
l’establiment que tenen poca afluència de públic o bé els llocs on el temps de
permanència és molt baix i, en conseqüència, generen poques oportunitats
de venda.

Les vendes per metre lineal dels punts freds es troben per sota de la mitjana de
les vendes de l’establiment i, normalment, estan situats fora del flux de circulació
natural.

Els motius pels quals hi ha punts freds són els següents:

• Disposició inadequada del mobiliari.

• Implantació poc atractiva dels productes.

• Orientació deficient de la circulació dels clients.

• Zones molt pròximes a l’entrada i situades a la seva esquerra.

• Espais mal il·luminats, desordenats, caòtics, bruts, amb corrents d’aire, etc.

• Racons i passadissos sense sortida.

• Zones més altes i més baixes de les prestatgeries, que són menys visibles i
requereixen un esforç per agafar els productes.

Per als professionals del marxandatge és molt important conèixer la situació exacta
dels punts freds i calents de l’establiment, de manera que, amb l’aplicació de les
tècniques adequades, es puguin escalfar els punts freds per incrementar les vendes
i millorar la rendibilitat global del punt de venda.

Hi ha diversos mètodes per aconseguir fer atractius els punts freds, entre els quals
destaquen:

Els ’stoppers’ són un mitjà físic per
aconseguir atraure l’atenció dels

clients (Font: Flickr).
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• Mitjans físics. Consisteixen a presentar els productes de forma massiva,
donant una sensació d’abundància i de preu atractiu que provoqui l’eufòria,
amb l’objectiu d’afavorir les vendes. També es poden utilitzar indicadors
visuals i cartells per destacar els productes en promoció.

• Mitjans psicològics. Consisteixen en accions que pretenen motivar el
client potencial perquè compri i s’aconsegueix, per exemple, mitjançant la
presentació repetida d’un mateix producte en diferents punts per fer-lo més
visible i fixar l’atenció del client. L’organització de concursos o jocs, el
repartiment de mostres gratuïtes o regals i els productes ganxo també són
mitjans psicològics.

• Mitjans d’estímul. Consisteixen a crear un ambient general que propiciï
les compres per mitjà d’estímuls sensorials i una ambientació adequada del
punt de venda. A través de l’ambientació sonora, la il·luminació, les olors i
els estands de degustació o demostració de l’ús de productes que permeten
tastar i tocar els productes s’aconsegueix incentivar el client i provocar la
compra.

• Mitjans personals. Consisteixen a mantenir una comunicació dinàmica
i agradable amb el client a través del personal de vendes i de personal
aliè, com ara hostesses, artistes, animadors i personatges infantils, que
contribueixen a crear un ambient favorable per a les compres.

2.5 Implantació de seccions

Per a l’organització del punt de venda s’ha de fer una divisió de l’assortiment
de productes en diversos sectors, seccions, departaments o activitats de negoci,
que són essencials per a la imatge de l’establiment que es vol transmetre i per a
l’orientació del client en el punt de venda.

Una secció és l’agrupació de diferents famílies de producte amb algun
aspecte en comú que les unifica.

Per exemple, la matèria primera de la qual estan fets els productes (làctics), el
públic al qual es dirigeixen (roba infantil) o el seu origen (vins amb la denominació
d’origen Penedès).

La correcta distribució de les diferents seccions del punt de venda, la decisió de
l’espai que han d’ocupar i la diversitat de productes que ha de contenir són alguns
dels factors que influeixen en les xifres de vendes.

Cada secció es pot dividir en subseccions, categories, famílies, subfamílies, etc.

El nombre de seccions i les seves dimensions estan relacionats amb el coeficient
d’ocupació del sòl. Per això totes les decisions que es prenen en relació amb el
nombre de seccions i les seves dimensions influeixen directament en el COS.

COS

Coeficient d’ocupació del sòl. És
una mesura de densitat de l’espai
comercial que condiciona la
circulació del client en el punt de
venda i que influeix en les
sensacions que es transmeten.
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Mix de marxandatge

És la combinació de diferents
elements (productes/marques,

establiment, assortiment, preus i
comunicació) per crear uns

determinats estímuls en el punt
de venda amb l’objectiu

d’incrementar les vendes i
optimitzar la rendibilitat de

l’establiment comercial. Tot això
s’ha de fer tenint present la

satisfacció de la clientela per
aconseguir la seva fidelitat a llarg

termini.

La distribució de les seccions en el punt de venda s’ha de fer seguint un ordre lògic
i racional, procurant que les seccions contigües tinguin algun tipus de relació o,
com a mínim, que no siguin totalment incompatibles. Això facilita l’orientació i
les compres de la clientela.

2.5.1 Ubicació de les seccions

Com a forma d’organitzar i agrupar l’assortiment d’un establiment comercial, les
seccions determinen, d’una banda, l’esquelet de la sala de vendes i, de l’altra,
l’estratègia comercial de l’establiment, que es defineix amb el mix de marxandatge
i la política comercial de l’empresa a partir d’un estudi previ del mercat.

Per determinar l’emplaçament de les seccions en el punt de venda hi ha algunes
qüestions importants que cal considerar, i també algunes restriccions:

• Característiques dels productes. S’han de tenir en compte els diferents
tipus de productes que conformen l’assortiment. Per exemple, productes
d’atracció, de compra impulsiva, complementaris i productes que requerei-
xen una manipulació especial.

– Productes d’atracció. Són productes que tenen la capacitat de fer que
el client es desplaci fins al punt de venda per adquirir-los. S’han de
col·locar en diferents ubicacions del punt de venda per afavorir que els
clients es desplacin i recorrin la màxima superfície possible.

– Productes complementaris. Són productes que estan relacionats per
alguna característica comuna, perquè es consumeixen simultàniament
o bé perquè tenen una naturalesa similar. Són productes complemen-
taris la llet i el cacau en pols o el cafè. D’altra banda, també ho són
els productes frescos com els de carnisseria, peixateria, fruiteria, etc.
Aquestes consideracions també condicionen que una secció s’hagi de
situar al costat d’una altra.

– Productes de compra racional o impulsiva. Si una persona es
desplaça a una botiga per comprar uns determinats productes que
ha previst, se centrarà principalment a completar la seva llista de la
compra. Per això és recomanable situar els productes de compra
impulsiva a prop de les caixes de sortida, que és per on tothom ha
de passar un cop finalitzada la compra. En canvi, els productes de
compra esporàdica i d’alt cost, com poden ser els electrodomèstics,
s’han de situar en zones més àmplies i tranquil·les, on el client pugui
aturar-se per reflexionar i examinar el producte.

– Manipulació i conservació dels productes. El pes, el volum i la
fragilitat dels productes també condiciona la seva ubicació en les
diferents seccions. Si la compra es fa amb un carretó, es recomana
situar els productes més pesants a l’inici de l’itinerari perquè es puguin
col·locar a fons del carretó. En canvi, si la compra es fa amb cistells,
els productes més pesants s’han de situar al final del recorregut, per
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evitar que el client els hagi de transportar per tot l’establiment, la
qual cosa pot limitar el seu recorregut. D’altra banda, per al personal
del punt de venda és convenient que els productes més pesants i més
voluminosos es trobin a prop de la zona de magatzem, amb l’objectiu
de minimitzar els temps de manipulació i reposició del lineal.

• Comportament dels clients. S’ha d’analitzar com influeixen sobre els
clients els diferents estímuls que es poden aplicar en el punt de venda,
amb l’objectiu d’incrementar les vendes. El que inicialment condiciona la
circulació del client per la botiga és la llista de les compres planificades,
que són el motiu de la seva visita. Però amb l’aplicació adequada de
les tècniques de marxandatge s’aconsegueix que el client compri altres
productes, la qual cosa aporta beneficis addicionals a l’establiment.

• Capacitat d’atracció de la secció. S’ha de valorar la capacitat d’atraure
clients que té cada secció del punt de venda. Això depèn dels productes que
conté i de la seva ubicació en el punt de venda. Per mesurar la capacitat d’a-
tracció d’una secció es poden utilitzar diversos índexs que també s’utilitzen
per mesurar la capacitat d’atracció de l’establiment. Aquests són l’índex de
circulació, l’índex d’atracció i l’índex de compra.

Quan es disposa de dades sobre la proporció entre les compres previstes i les no
previstes, tant els fabricants com els distribuïdors poden portar a terme diveses
accions per millorar els resultats. Per exemple, els fabricants poden orientar
la seva política comercial cap al disseny de l’envàs o l’embalatge (packaging)
per fer-lo més atractiu, fent accions promocionals i col·laborant en accions de
marxandatge. D’altra banda, els distribuïdors poden incentivar les compres no
previstes analitzant les rotacions d’estoc i millorant la circulació dels clients en el
punt de venda.

2.5.2 Etapes per a la implantació de les seccions

Per a la implantació de les seccions en el punt de venda s’han de seguir els passos
o etapes següents:

1. Distribució de l’espai en les principals àrees d’activitat. S’han de decidir
els metres quadrats destinats a les oficines, el magatzem i la sala de vendes.
Això depèn del sistema de venda, és a dir, comerç tradicional o lliure servei.
Amb relació als metres quadrats de la sala de vendes, cal tenir en compte la
superfície necessària per a l’exposició adequada dels productes, però, com
més metres quadrats té la sala de vendes, més estoc inicial és necessari
exposar. La botiga s’ha de veure plena; per tant, com més metres quadrats
de superfície, més inversió es requereix.

2. Definició de les seccions i repartiment de l’espai disponible. La decisió
sobre quines han de ser les seccions que conformen l’oferta de l’establiment
és una qüestió estratègica que està condicionada pels objectius del pla de

Trobareu més informació
sobre els índexs de
circulació, atracció i compra
a l’apartat “Projectes
d’implantació d’espais
comercials” d’aquesta
mateixa unitat.
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màrqueting i pel públic objectiu al qual es pretén arribar. L’espai disponible
per a cada secció, a banda de criteris comercials, s’ha de decidir tenint
en compte criteris econòmics i considerant les xifres de venda de cada
secció, així com les quotes de mercat que es poden assolir, si es tracta d’un
establiment nou.

3. Ubicació de les seccions contigües. La ubicació de les seccions s’ha de
decidir tenint en compte les relacions que existeixen entre els diferents tipus
de productes que contenen, amb l’objectiu d’establir relacions correctes
entre les seccions més properes entre si. Això s’ha de fer tenint en compte
la rendibilitat de la sala de vendes i també la comoditat del client, per
aconseguir fidelitzar-lo.

4. Definició del coeficient d’ocupació del sòl. El coeficient d’ocupació
del sòl (COS) es pot calcular per a tot l’establiment o per a cadascuna
de les seccions que en formen part. Aquest coeficient depèn del tipus
d’establiment i de la forma com es fa la compra. En un mateix establiment
hi pot haver seccions amb diferents coeficients, segons el tipus de producte.

5. Selecció i distribució del mobiliari d’exposició. Tant el tipus com la forma
del mobiliari són qüestions clau que influeixen decisivament en la imatge
de l’establiment que es pretén projectar. A més d’aspectes estètics, també
s’han de considerar els aspectes tècnics com la capacitat, la resistència i
l’estabilitat, entre d’altres.

6. Repartiment del lineal de cada secció. De la mateixa forma que es
decideix l’espai destinat a cada secció, també cal determinar el repartiment
del lineal, és a dir, l’espai del lineal que ocuparà cada família de produc-
tes. Aquest repartiment s’ha de fer tenint en compte criteris comercials i
econòmics.

7. Ubicació de les famílies de productes. Un cop decidit l’espai del lineal
dedicat a cada família de productes, s’ha de determinar l’emplaçament de
les famílies de productes. Això s’ha de fer intentant relacionar-les de forma
lògica i funcional. Una secció pot tenir més o menys famílies de productes
en funció del nivell de cobertura de necessitats que l’establiment vol oferir
als seus clients.

8. Selecció i distribució dels articles i referències. El repartiment dels
articles en les diferents prestatgeries s’ha de fer de forma racional i amb
l’objectiu d’aconseguir la màxima rendibilitat. Dins de cada família hi
pot haver subfamílies i, a continuació, productes concrets per satisfer unes
determinades necessitats. Per exemple, dins de la família dels iogurts hi
pot haver la subfamília de desnatats, i un producte concret pot ser el iogurt
desnatat de maduixa. Una altra qüestió que cal decidir és el nombre de
marques incloses de cada producte concret: com més marques i varietats
s’ofereixen al client, més costosa és la gestió de l’assortiment.

9. Col·locació dels productes en el lineal. Quan ja s’ha decidit la composició
de l’assortiment d’una secció, s’han de col·locar les diferents referències a
l’espai assignat. Hi ha programes de gestió que, a partir d’una acurada gestió
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de la informació sobre les vendes de cada producte, permeten obtenir una
proposta de planograma del lineal més adequat. Aquesta distribució es pot
anar actualitzant en funció dels resultats.

10. Ubicació d’elements promocionals a la sala de vendes. L’última etapa
de la implantació de seccions en el punt de venda consisteix a decidir on
emplaçar els diferents elements per a la promoció o foment de la compra
per impuls (illes, piles, animacions, estands de degustació o demostració,
promocions, cartells, senyalització, etc.).

Figura 2.16. Planograma

Un planograma és la representació gràfica de la disposició dels prestatges i els estands que contenen els
productes d’un establiment comercial. Hi ha aplicacions informàtiques de gestió de l’espai que s’utilitzen per fer

aquest tipus gràfics. (Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ejemplo_Planograma_Textil.jpg)

Conjunt mínim de seccions

Els diferents formats comercials dedicats a la venda de productes de gran consum
i de compra habitual solen tenir una estructura de seccions molt definida i
estandarditzada.

La taula taula 2.2 recull les seccions més habituals de diferents tipus d’establi-
ments comercials.

Taula 2.2. Seccions més habituals en diferents tipus d’establiments comercials

Autoservei Supermercat Hipermercat

Alimentació en general Alimentació en general Alimentació en general

Begudes i licors Begudes i licors Begudes i licors

Làctics Làctics Làctics

Xarcuteria Xarcuteria Xarcuteria

Aliments congelats Aliments congelats Aliments congelats

Fruites i verdures Fruites i verdures Fruites i verdures

Drogueria i perfumeria Drogueria i perfumeria Drogueria i perfumeria

Carnisseria Carnisseria
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A la secció “Annexos”
trobareu un article que

amplia alguns conceptes
d’aquest apartat.

Taula 2.2 (continuació)

Autoservei Supermercat Hipermercat

Peixateria Peixateria

Fleca Fleca

Bricolatge Bricolatge

Parament de la llar Parament de la llar

Tèxtil Tèxtil

Papereria Papereria

Calçat

Articles d’esport

Llibreria

Joguines

Productes de l’automòbil

Regals

Música

Fotografia

Electrodomèstics

Informàtica

Mobiliari

Dimensions de les seccions

A més de tenir en compte el coeficient d’ocupació del sòl (COS), la mida de les
seccions en un establiment nou es determina a partir de la xifra de vendes prevista
i l’elecció de l’assortiment, caracteritzat per l’amplitud (nombre de famílies) i per
la profunditat (nombre de referències per família).

Quan es tracta d’un establiment que ja està en funcionament, per mantenir o
modificar la mida de les seccions cal tenir en compte el següent:

• Els índexs de rendiment de cada secció. Per obtenir aquest resultat s’ha de
dividir la xifra de vendes per metre quadrat entre el marge brut per metre
quadrat.

• La previsió de l’evolució a curt i mitjà termini de cada secció, amb la
incorporació de nous productes.

• Els gustos, les preferències i els desitjos de la clientela.

Si no es tenen en compte totes aquestes qüestions, poden aparèixer els problemes
següents:

• Manca de visibilitat dels productes.

• Continus trencaments d’estoc.
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• Mala col·locació dels productes.

• Sobredimensionament d’estocs en el lineal.

2.6 Esbós o esquema de l’establiment (’layout’)

Un dels primers passos essencials en el disseny d’un establiment comercial és fer
el layout o l’esbós com a representació gràfica preliminar dels diferents elements
que configuraran el punt de venda.

El layout és la representació gràfica i esquematitzada de la distribució i la
ubicació de les diferents seccions del punt de venda.

A l’hora de fer un esbós o un esquema de la distribució d’un establiment comercial
es pot fer amb més o amb menys detall, és a dir, amb un nivell de concreció baix o
més alt. En aquest sentit, podem trobar esbossos que només indiquen les seccions
i d’altres que, fins i tot, arriben a concretar les famílies, les categories de producte
i les referències.

L’esbós s’ha de fer tenint en compte els aspectes següents:

• Els paràmetres definits segons el format comercial.

• La participació en les vendes de cada referència, família i secció sobre el
total.

• La utilitat de les mercaderies.

• Les zones fredes i calentes.

• La classificació dels productes bàsics i de compra per impuls.

Fer un esbós del punt de venda consisteix a dissenyar, traçar o distribuir objectes
en un espai determinat. Actualment hi ha moltes empreses que contracten
especialistes del sector per poder millorar l’ambientació i la funcionalitat dels
espais, aconseguir una adequada disposició del mobiliari i oferir als seus clients
una atenció més càlida i propera a les seves necessitats.

D’altra banda, els professionals del sector solen anomenar layout a l’etapa del
disseny en la qual es concreten en un dibuix les àrees funcionals, les relacions
i les connexions entre les diverses àrees i la seva jerarquia. Es tracta de
ponderar les ubicacions i les mides aproximades, ja que quedaran dimensionades
definitivament en les etapes posteriors del treball.

Per aconseguir un layout encertat és important interpretar correctament quines
són les necessitats d’espai de cada establiment, detectar quines són les seves
limitacions i com es pot trobar la millor solució.
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D’altra banda, un bon layout també permet aconseguir una millor exhibició del
producte i més accessibilitat per als clients. Alguns elements del mobiliari, com
per exemple les cadires o els sofàs, s’han de provar i, per tant, s’ha de pensar en
l’espai necessari per poder fer-ho còmodament. També s’han d’incloure espais
amplis i adequats, si és necessari, a l’ús real de cada article. Per exemple, a les
botigues Ikea dissenyen espais gairebé tan reals com un habitatge, on el client pot
provar un sofà, un llit o una cadira com si fos realment a casa seva.

Tenint en compte que un bon layout millora l’espai de treball, fa que el client se
senti més còmode i permet augmentar considerablement les vendes, val la pena
invertir el temps i el pressupost necessaris per fer-lo.

Si un establiment que ja està en funcionament decideix fer un canvi en el layout
segurament és perquè pretén millorar la rendibilitat, aconseguir clients nous,
incrementar vendes i oferir més varietat de productes, millorant i optimitzant
l’espai d’exposició. Però a banda d’aprofitar millor l’espai i millorar l’experiència
del client en el punt de venda, també es fa per abaratir costos, perquè, per exemple,
quan s’optimitza la disposició física del punt de venda també és econòmic el seu
desplaçament de productes des del magatzem per a la reposició del lineal.

Un cas real en el qual el disseny del layout ha estat clau per a l’èxit comercial el
podem veure en el següent exemple:

Exemple de disseny de la superfície en els restaurants

La cadena americana de restaurants Tucson (www.tucsonrestaurante.com.ar/locales)
funciona des de fa més de 20 anys, té més de 450 treballadors i la seva facturació anual
ronda els 52 milions de dòlars. La gastronomia que ofereix ha anat evolucionant i, en els
últims 20 anys, s’ha treballat per aconseguir una identitat pròpia.

El layout ha esdevingut una peça clau per a l’èxit d’aquesta empresa. En el moment en què
es va decidir que l’objectiu de màrqueting era atorgar a l’establiment una personalitat pròpia,
els propietaris van consultar especialistes de cada àrea geogràfica on hi havia restaurants
de la cadena, van contractar professionals d’un estudi d’arquitectura, dissenyadors gràfics
per al disseny de la carta i el logotip, dissenyadors tèxtils per als uniformes i, finalment,
dissenyadors industrials per al disseny de les graelles.

Com a resultat de tot aquest procés es van aconseguir uns locals amb una escenografia de
teatre on destacava la cuina, que era l’escenari, oberta i totalment visible, revestida d’acer
inoxidable i amb una intensitat d’il·luminació que l’ajudava a destacar.

La necessitat de millorar la distribució de l’establiment i de fer més funcionals els
espais depèn del tipus de negoci i del producte o servei que s’ofereix. El que és
més important és saber què es pretén aconseguir amb el layout per, posteriorment,
dissenyar les estratègies més adequades.

Les principals qüestions que s’han de tenir en compte a l’hora de fer el layout d’un
establiment comercial són les següents:

• Posicionament. La distribució del punt de venda transmet una imatge del
seu posicionament. No és el mateix el layout d’una botiga de descompte
que el d’una botiga de roba exclusiva. En el primer cas s’ha de procurar
orientar la circulació de la clientela; en canvi, en el segon cas s’ha d’optar
per una disposició oberta i en la qual el client tingui una total llibertat

http://www.tucsonrestaurante.com.ar/locales
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de moviment. La primera impressió de l’interior de l’establiment és
fonamental per determinar la percepció que els clients en tenen i la posterior
imatge que s’enduran.

• Disseny d’una ruta programada. S’ha de decidir prèviament la ruta
que es vol que segueixin els clients, procurant que passin per totes les
seccions més importants. Per això és recomanable dissenyar una ruta
lleugerament forçada, per fomentar que els clients tinguin la sensació que
són ells mateixos qui decideixen com i quan recorren els passadissos.

• Creació d’ambients diferenciats. A l’entrada a l’establiment s’ha de
crear una atmosfera agradable i relaxant per convidar els clients a entrar
i aconseguir que s’emportin una imatge positiva. A mesura que avanci
el recorregut del client es poden dissenyar espais més incentivadors de
la compra i espais més relaxants. Al final dels passadissos es poden
incloure objectes que atreguin la seva atenció, com ara elements gràfics,
presentacions especials de productes, ofertes, etc. És recomanable que es
combinin i organitzin espais amb finalitats comercials diferents per mantenir
l’atenció del client al llarg de tot el recorregut.

• Equilibri entre els objectius del client i els de l’establiment. Trobar
l’equilibri entre la comoditat i la facilitat de compra que busca el client i
els objectius comercials de l’establiment és una tasca complexa, però cal
tenir presents les dues perspectives quan es dissenya el layout.

• Disseny en 2D però pensant en 3D. Un layout és bidimensional, però s’ha
de tenir en compte que les persones percebem la realitat en tres dimensions
(alçada de les prestatgeries, distribució de l’espai disponible, ubicació dels
productes, etc.).

• Manteniment al llarg del temps. Els canvis d’emplaçament d’articles o
seccions no agraden als clients. Per això, tot i que es pot variar la ubicació
dels articles, és recomanable fer els mínims canvis possibles.

• Condicionants estructurals. El layout sempre està condicionat per
elements que són difícils de canviar, com l’arquitectura del local, la
il·luminació natural i l’artificial, l’alçada del local, etc.

• De global a concret. El layout s’ha de dissenyar amb cura, pensant en
el concepte global de l’establiment i no tant en els detalls. Primer s’ha
de definir la distribució de l’espai disponible i assignar-lo a cada secció
del punt de venda per, posteriorment, concretar els detalls com les sortides
d’emergència o els pilars.

• Franquícies. Si es tracta d’un establiment franquiciat, s’han de seguir el
model estàndard i les directrius del franquiciador, tot i que també hi pot
haver aspectes que es poden adaptar, ja que difícilment tots els locals poden
ser exactament iguals.

En l’àmbit del disseny d’espais comercials també es parla de renders. Aquest
procés de creació se sotmet a diferents processos, utilitzant diverses tècniques
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de texturització de materials, il·luminació, distribució i fotografia, per aconseguir
diferents efectes òptics que fan possible crear un espai molt real, i dóna com a
resultat una fotografia realista, és a dir, que sembla una fotografia real.

El render és una imatge digital creada amb una aplicació informàtica
específica a partir d’un model o escenari en tres dimensions, l’objectiu de
la qual és mostrar una aparença realista des de qualsevol perspectiva.

La figura 2.17 mostra un exemple de render.

Figura 2.17. Render de l’interior d’una botiga

Font: Flickr

2.7 Normativa de seguretat i higiene

La normativa de seguretat i higiene requereix un compromís, tant per part dels
treballadors com dels empresaris o la direcció de l’empresa.

En relació amb aquesta normativa, els treballadors tenen reconeguts uns drets,
però també unes obligacions. Quant als drets, els treballadors han de poder
disposar dels materials, dels equips de protecció i de tota la informació necessària
per poder aplicar les mesures de prevenció de riscos.

D’altra banda, quant a les obligacions, han de posar en pràctica les recomanacions
següents:

• Vetllar per la seva pròpia seguretat i la salut en el treball, així com per la
de les persones a les quals pot afectar la seva activitat professional, com
podrien ser els clients i els proveïdors.

• Utilitzar de forma adequada la maquinària i els estris amb els quals es
desenvolupa l’activitat professional.
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• Utilitzar de manera correcta els equips de protecció individual que corres-
ponguin per garantir la seva seguretat segons el lloc de treball. Per exemple,
en les seccions d’un supermercat on s’utilitzen eines de tall (carnisseria,
peixateria, xarcuteria, etc.) s’han d’emprar uns guants de malla especials
per evitar tallar-se de forma accidental els dits o les mans. D’altra banda,
el personal que accedeix a cambres frigorífiques ha d’utilitzar jaquetes
o armilles adequades per protegir-se del fred; també cal portar el calçat
antilliscant adequat i un casc per protegir el cap si hi hagués el risc de
caiguda de càrregues.

Els responsables de l’empresa han de garantir la seguretat mitjançant les accions
següents:

• Substituir qualsevol element que pugui ser perillós per un altre que comporti
menys perill, o cap.

• Donar la informació i les instruccions necessàries als treballadors per al
compliment de la normativa de seguretat i prevenció de riscos.

• Escollir els equipaments de treball més adequats per a cada tasca que s’ha
de fer i garantir la seguretat tant dels treballadors com del públic que visiti
l’establiment comercial. Si hi hagués algun equipament que impliqués un
risc per a la seguretat o la salut de les persones, l’empresa ha de fer les
accions necessàries per reparar-lo i evitar possibles accidents.

• Proporcionar els equips de protecció individual i adequats a cada lloc de
treball que permetin el desenvolupament amb seguretat de les funcions
assignades i vetllar perquè realment s’utilitzin.

La normativa bàsica que regula la seguretat i la higiene en els locals públics és la
següent:

• Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

• Ordenances laborals que regulen les condicions de treball per sectors
d’activitat.

• Reglaments municipals aplicables a diferents sectors d’activitat.

2.7.1 Estructura i dimensions del local

Les normes de seguretat mínimes que cal tenir en compte en el disseny i
l’arquitectura d’establiments comercials són:

• Dimensions mínimes del local.

– 3 metres d’alçada i 2 m2 de local.

Podeu trobar més
informació sobre la
normativa i les guies de
prevenció de riscos al web
de l’Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el
Treball: goo.gl/IZ0LOm.

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.75eb39a3ca8b485dce5f66a150c08a0c/?vgnextoid=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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– 10 m2 per a treballador.

– 24 m2 per a punt de venda d’alimentació o botiga especialitzada.

– 48 m2 per a punt de venda polivalent.

• Estructura de l’edifici. Ha de ser ferma i segura, per evitar riscos
d’ensorrament.

• Portes i sortides. Hi ha d’haver un nombre suficient de portes, amb una
amplada adequada que permeti evacuar les persones de dins del local amb
rapidesa.

• Sòl. Ha de ser homogeni, pla i llis, de material consistent i que no rellisqui.

• Passadissos i corredors. Han de tenir una amplada adequada per al
trànsit de persones que hi circulin i d’acord amb les necessitats pròpies de
l’activitat que s’hi desenvolupa.

• Escales. Han de tenir una amplada d’1 metre o superior, amb una barana a
cada costat obert i un passamà en els tancats. En les zones d’accés per als
clients, els desnivells s’han de salvar amb rampes o escales.

2.7.2 Prevenció de riscos elèctrics

L’electricitat representa un risc invisible, però està present en la majoria d’activi-
tats quotidianes. El seu ús generalitzat i el mateix costum fan que moltes vegades
ens comportem com si no representés cap perill, però el corrent elèctric sempre
comporta un determinat risc que no s’ha de menystenir.

Malgrat que l’electricitat no és una causa freqüent d’accidents laborals, només al
voltant del 2%, sí que acostumen a ser molt greus. D’altra banda, l’electricitat és
la causa de molts incendis i explosions. S’estima que la principal causa d’incendis
en la indústria és deguda a un sistema elèctric en males condicions de seguretat.

Tanmateix, és possible controlar el risc en les instal·lacions elèctriques aplicant
les normes de seguretat des que es dissenya l’equipament elèctric, a més d’uns
bons sistemes de verificació i control periòdics.

Les principals normes que cal tenir en compte són les següents:

• No s’han de tocar les instal·lacions elèctriques si no s’està preparat ni
autoritzat per fer-ho.

• Abans d’utilitzar un equip elèctric s’ha de revisar per si s’observa alguna
anomalia.

• Cal informar ràpidament el servei de manteniment si es detecta qualsevol
anomalia (cables trencats, connexions fluixes, etc.).

• S’han de respectar les senyalitzacions de seguretat relacionades amb els
riscos elèctrics.
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• No s’ha de desconnectar mai un cable estirant-lo, s’ha de subjectar per la
part de l’endoll.

• No es poden sobrecarregar els endolls.

• No s’ha de jugar mai amb equips elèctrics o fer bromes.

• No es pot tocar mai directament una persona electrocutada.

2.7.3 Seguretat en cas d’incendi

Les principals normes que cal tenir en compte són les següents:

• Els locals comercials han de disposar d’una protecció estructural, és a dir,
un conjunt d’elements que actuen com a barrera per evitar l’avançament del
foc. Per exemple, murs i parets tallafocs que divideixen el local en zones
aïllades, portes contra incendis, sostres resistents al foc que evitin la seva
propagació i obertures en el sostre per a la sortida de fum.

• Les portes de sortida d’emergència han d’estar ben senyalitzades i lliures
d’obstacles.

• Cal evitar el mobiliari i els elements de decoració de materials combusti-
bles, fàcilment inflamables, o que desprenguin gasos tòxics durant la seva
combustió.

• Els sistemes de detecció d’incendis s’han de mantenir en òptimes condicions
perquè compleixin la seva funció, és a dir, advertir de l’inici d’un incendi.

• Els extintors portàtils s’han de situar en llocs visibles i de fàcil accés, i han
de ser revisats un cop a l’any per personal especialista.

• Les boques d’aigua, que són mànegues de 40 a 70 mm de diàmetre, han de
tenir una longitud que permeti arribar a qualsevol punt del local.

• Cal disposar de sistemes d’enllumenat d’emergència que serveixen per
facilitar l’evacuació ràpida del local cap a l’exterior, si falla la il·luminació
general.

2.7.4 Mesures d’higiene en les instal·lacions

Les condicions higièniques i ambientals de la sala de vendes han de permetre que
el personal porti a terme les seves activitats sense perjudicar la seva salut ni fatigar-
se excessivament.

Les condicions que cal tenir en compte són les següents:
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• S’han de mantenir les condicions ambientals del local adequades, és a dir,
s’han d’evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis bruscos de
temperatura, els corrents d’aire, les olors desagradables, etc.

• Els passadissos han d’estar sempre lliures d’obstacles i correctament senya-
litzats per facilitar la circulació.

• La brossa i altres residus s’han de dipositar sempre en recipients específics.

• La neteja correcta de màquines i instruments de treball redueix el nombre
d’avaries i proporciona seguretat a les persones que els utilitzen.

• Cal mantenir les finestres i els aparells d’il·luminació néts i evitar que s’hi
acumuli pols.

• El terra s’ha de netejar diàriament, evitant aixecar pols quan s’escombra i
procurant que no hi hagi restes de substàncies greixoses que puguin provocar
relliscades.

• Si s’exposen articles en piles, s’ha de garantir la màxima estabilitat per evitar
que caiguin amb facilitat.

• Cal disposar d’una bona il·luminació per evitar forçar la vista, el cansament
i les possibles errades.

2.7.5 Mesures d’higiene en la manipulació d’aliments

La manipulació, la conservació i l’emmagatzematge d’aliments requereix una
atenció especial per evitar la contaminació i la transmissió de malalties o infec-
cions greus.

Les recomanacions bàsiques són les següents:

• Cal agrupar els aliments segons la seva naturalesa i la forma de conservació,
i mantenir-los allunyats de productes tòxics i de neteja.

• Els aliments no s’han de col·locar mai directament sobre el terra.

• S’han de mantenir molt netes les zones on hi hagi aliments.

Es consideren manipuladors d’aliments totes aquelles persones que, per raó
de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments durant la
seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge,
transport, distribució, venda, subministrament i servei.

Els manipuladors d’aliments han de:

• Complir les normes d’higiene pel que fa a actituds, hàbits i comportament.

• Conèixer i complir les instruccions de treball establertes per l’empresa per
garantir la seguretat i salubritat dels aliments.



Aparadorisme i disseny d’espais comercials 97 Distribució d'espais comercials

• Mantenir un nivell alt d’higiene personal i utilitzar roba neta i d’ús exclusiu
per a la feina, així com utilitzar calçat adequat, guants i gorra per cobrir el
cabell.

Les activitats de formació en matèria d’higiene alimentària s’organitzen per a
empreses, associacions empresarials i altres entitats, de caràcter públic o privat.
Aquests programes de formació estan integrats pel conjunt d’accions formatives
adreçades als manipuladors d’aliments amb l’objectiu d’assegurar el nivell de
coneixements adequat en relació amb els requisits d’higiene, els diferents agents
i factors que poden contaminar i/o alterar els aliments i les repercussions de les
seves actituds i comportaments en la salubritat dels aliments, per tal de garantir
que executen pràctiques segures i correctes.

El document conegut com a carnet de manipulador d’aliments ja no és vigent
ni obligatori. Aquest requisit administratiu va ser suprimit l’any 2000. Des
d’aleshores són les empreses alimentàries les que han de vetllar pel manteniment
de les normes d’higiene i han de garantir que el seu personal rebi la formació
suficient i les instruccions necessàries.

No obstant això, continua essent indispensable una bona formació en higiene i
innocuïtat dels aliments. Els establiments alimentaris han de disposar d’un pla
de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària. Aquest pla és
un dels prerequisits que ha de desenvolupar l’establiment dintre del seu sistema
d’autocontrols.

Higiene en la manipulació
d’aliments

En el web del Departament de
Salut (http:
//goo.gl/oKCqBP) hi
trobareu informació detallada
sobre la higiene personal dels
manipuladors d’aliments, així
com pràctiques higièniques per
evitar la contaminació dels
aliments.

Si voleu aprofundir en les
normes d’higiene, a la
secció “Annexos” trobareu
guies de seguretat
alimentària i bones
pràctiques d’higiene en la
venda d’aliments.

http://goo.gl/oKCqBP
http://goo.gl/oKCqBP
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3. Projectes d’implantació d’espais comercials

El projecte d’implantació d’un establiment comercial és el resultat de planificar
i dissenyar la disposició exterior i interior dels diferents elements que s’hi han
d’incloure. Implica prendre decisions com quines són les seccions que n’han de
formar part i la seva ubicació, quins poden ser els punts calents i freds i com es
defineix el recorregut dels clients en el punt de venda, és a dir, com circularan els
clients des que entrin per la porta fins que surtin per la zona de caixes.

L’espai és un recurs escàs i un dels més cars dels quals disposa l’establiment
comercial. L’objectiu de l’equip de professionals responsables del projecte d’im-
plantació és rendibilitzar al màxim cada metre quadrat mitjançant una distribució
adequada de la superfície del local i dels espais per a l’exposició de productes.

El projecte d’implantació ha de preveure la possibilitat d’anar-se actualitzant en
funció dels resultats de les vendes, tant per referència com per família i secció.
També ha d’anar evolucionant per adaptar-se a les necessitats de la clientela
en cada moment. Això no obstant, l’espai comercial s’ha de dissenyar pensant
en el mitjà i el llarg termini, ja que no és recomanable fer canvis generalitzats
d’implantació massa sovint, perquè generen rebuig en els clients. El que sí que es
pot fer són petits canvis o modificacions que contribueixin a millorar els resultats
globals.

3.1 La implantació d’espais comercials

Les fases per a la implantació d’un espai comercial són les següents:

1. Estudi de mercat.

2. Distribució de la superfície de vendes.

3. Concepció del punt de venda.

4. Gestió del coeficient d’ocupació del sòl.

5. Determinació de l’espai destinat al lineal.

6. Disposició de les seccions i famílies de productes.

7. Gestió de l’assortiment.

8. Política de preus.

9. Optimització de la implantació.

10. Implantació final.
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3.1.1 Estudi de mercat

Com en qualsevol altre sector o activitat empresarial, quan es projecta l’obertura
d’un establiment comercial una de les primeres tasques que cal portar a terme és
l’estudi de mercat.

Un estudi de mercat consisteix a realitzar una recollida sistemàtica d’informació
sobre l’àrea d’influència del que serà l’establiment comercial, dels possibles
clients habituals i potencials i de la competència prevista, per tal de disposar
d’informació que permeti prendre decisions a curt i a llarg termini, així com definir
la política comercial del negoci.

No s’ha fer un estudi de mercat sense tenir clar quin és l’objectiu.

En síntesi, els passos que s’han de seguir per fer un estudi de mercat són els
següents:

• Decidir quines són les preguntes clau a partir de les quals s’ha de treballar
per aconseguir respondre-les.

• Determinar les fonts d’informació per obtenir dades que permetin aconse-
guir l’objectiu de la investigació. Avui dia, molta informació està disponible
a la Xarxa i, per tant, se simplifica considerablement el procés de recerca.

• Recollir, classificar i organitzar la informació.

• Analitzar les dades obtingudes aplicant les tècniques adequades i utilitzant
aplicacions informàtiques amb l’objectiu de transformar les dades en infor-
mació.

• Redactar les conclusions a les quals s’ha arribat a partir de l’anàlisi de dades.

• Utilitzar l’estudi per a la presa de decisions.

Una tècnica realment útil i efectiva, molt utilitzada per conèixer la competència
d’un establiment comercial, és fer-se passar per client.

3.1.2 Distribució de la superfície del local

La distribució de la superfície consisteix a assignar una determinada zona per a
cadascuna de les activitats que s’han de portar a terme a l’establiment comercial.
El repartiment general de l’espai consisteix, bàsicament, a determinar l’espai
destinat a la sala de vendes, el magatzem, els serveis, les zones d’atenció al client,
les caixes, etc.

Evidentment, totes aquestes zones són molt importants per a les seves funcions
respectives, però, per la seva capacitat de generar ingressos, la sala de vendes és
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la més important. Per això, per determinar la superfície destinada a la sala de
vendes s’han de tenir en compte els índexs i les ràtios que s’utilitzen per mesurar
la rendibilitat en relació amb l’espai ocupat.

Trobar quina és la superfície òptima de la sala de vendes és una qüestió important,
perquè arriba un punt en què, encara que s’hi destinin més metres, no s’incremen-
ten les vendes. Per exemple, les botigues d’electrònica tenen molt bons resultats
quan la seva superfície és petita; en canvi, els establiments d’alimentació, com
més grans són, millors resultats obtenen. En el cas de les botigues de roba no és
recomanable obrir un establiment si no es disposa com a mínim de 50 m2.

La sala de vendes ha de ser suficientment espaiosa per col·locar-hi la mercaderia,
així com per permetre una còmoda circulació dels clients i la correcta visualització
dels productes. Un local buit pot semblar perfecte, però s’han de tenir en compte
els metres perduts quan es col·loca el mobiliari, com per exemple les prestatgeries
murals (enganxades a la paret) i les góndoles (prestatgeries ubicades al centre de
la sala de vendes). Per tant, cal tenir en compte la reducció de l’espai als laterals i
dos metres, aproximadament, en la part central, especialment quan es tracta d’una
superfície de menys de 100 m2.

3.1.3 Concepció del punt de venda

En si mateix, el punt de venda és un element de comunicació de l’establiment
comercial, ja que transmet molta informació sobre l’empresa i projecta una
determinada imatge i valors.

Com que es comunica amb qualsevol dels elements i espais del punt de venda,
sempre s’ha de vetllar perquè la comunicació sigui clara i directa. És clar que
l’aparador és un element de persuasió, però cal tenir present que també és un
element de comunicació amb els vianants que circulen pel carrer, ja que un cop
s’ha aconseguit captar la seva atenció l’aparador ha de ser capaç de transmetre una
imatge fidel d’allò que es pot trobar a l’interior de la botiga i que compleixi les
expectatives.

La concepció del punt de venda no és només un disseny, és el resultat d’una
profunda reflexió basada en l’entorn i el públic objectiu per aconseguir crear
un espai comercial adequat i rendible.

En la concepció del punt de venda s’han d’analitzar tots els elements externs i
interns del local i decidir quina és l’opció més adequada per a cadascun d’aquests,
tenint en compte que sempre s’ha de buscar la coherència i homogeneïtat. No té
cap sentit muntar un fantàstic aparador i una entrada impressionant si no es disposa
també d’una sala de vendes perfectament organitzada, una selecció acurada de
productes que s’ajustin a les necessitats i els gustos de la clientela, una proposta
adequada de serveis addicionals i un tracte exquisit del personal de vendes.
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Cal reflexionar sobre l’emplaçament dels diferents espais del punt de venda i sobre
la disposició del mobiliari, valorant els avantatges i inconvenients de cada tipus
de disposició, i la distribució de les seccions, procurant que hi hagi una relació
natural entre cadascuna d’elles.

En aquesta fase de definició del pla general d’implantació també cal reflexionar
sobre com es farà la compra, és a dir, com es comportarà el client al llarg del
recorregut pel punt de venda. Si bé és cert que generalment és recomanable que
el client no circuli gaire de pressa per la botiga per tal d’afavorir la compra per
impuls, també és cert que si hi ha molts obstacles que alenteixen excessivament
la seva marxa és contraproduent. Per tant, és molt important trobar l’equilibri
adequat.

També és important valorar quin tipus d’ambient es vol crear per aconseguir que
el client se senti còmode, pensant en la forma de distribució dels elements per
a la creació d’estímuls. El punt de venda no s’ha de sobrecarregar d’estímuls
i s’ha de vigilar amb l’estimulació visual, perquè utilitzada en excés produeix
l’efecte contrari. Per això s’han de preveure zones de descans visual. Són tants els
missatges publicitaris que una persona pot rebre al llarg d’un dia que difícilment
en recorda algun al final de la jornada.

En tot cas, hi ha un criteri que no s’ha de perdre de vista en la concepció del punt
de venda, que és el sentit comú.

3.1.4 Gestió del coeficient d’ocupació del sòl

El coeficient d’ocupació del sòl (COS) és un paràmetre que s’utilitza principalment
en arquitectura. En el marxandatge inclou el disseny i la distribució d’espais
comercials. Per tant, aquest paràmetre també és utilitzat per determinar la relació
que hi ha entre els metres de lineal i la superfície del local, ja que influeix en
diverses qüestions relacionades amb el comportament del client en el punt de
venda i la rendibilitat de l’establiment.

El COS és una mesura de densitat de l’establiment comercial, és a dir,
expressa la relació entre el continent (superfície del punt de venda) i el
contingut (mobiliari i altres elements físics que ocupen espai).

Es calcula a partir de la fórmula següent:

COS =
Longitud del lineal

Superf ície de la sala de vendes [m2]
· 100

És recomanable, com a norma general, que el COS estigui entre el 25 i el
40%.
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Els establiments comercials que tenen un COS baix afavoreixen la sensació de
llibertat, comoditat i amplitud d’espai. Tanmateix, un COS excessivament
baix suposa desaprofitar l’espai perquè el punt de venda disposa de menys metres
de lineal (espai destinat a la col·locació dels productes) per a l’exposició i venda
dels seus articles; per tant, l’oferta de productes és més reduïda.

Quan el coeficient té un valor de COS alt, les condicions són totalment diferents:
la clientela pot sentir-se angoixada i incòmoda, tot i que per al comerç representa
disposar de més metres de lineal i, per tant, pot exposar més productes. Això és
interessant, perquè una màxima del marxandatge diu que “l’abundància fa vendre”.
Així doncs, com més productes hi hagi exposats, més possibilitats de venda té
l’establiment comercial.

La tendència més generalitzada en el comerç modern és disposar d’un COS baix,
que pot oscil·lar entre el 25 i el 40%; tanmateix, no sempre és així, perquè depèn
de:

• El tipus d’establiment comercial (supermercat, hipermercat, grans magat-
zems, etc.).

• La forma de fer les compres (amb cistell, amb carretó, etc.).

• El tipus de productes a cadascuna de les seccions (alimentació, tèxtil,
electrònica, etc.).

També cal tenir en compte que no és el mateix el COS en el comerç tradicional
que el COS en el comerç en règim de lliure servei. Així doncs, un determinat COS
pot ser correcte per a un establiment i incorrecte per a un altre.

Diversos autors han explicat com influeix l’espai i l’ambient de l’establiment sobre
el client. Per exemple, les aglomeracions i l’alta densitat provoca un increment
de la suor i de l’activitat cardiovascular i hormonal. La reacció psicològica del
client, davant d’aquesta situació, és que es mostra més despert, però a partir d’un
determinat llindar es pot considerar excessiva i convertir-se en estrès. D’altra
banda, quan es concentra molta gent en una gran superfície provoca un sentiment
d’incomoditat i desorientació per les dificultats de desplaçar-se, la qual cosa fa que
els clients es mostrin més irritables, més estressats i insatisfets. Això disminueix
la seva autoconfiança i la capacitat de prendre decisions encertades, i provoca
insatisfacció.

També es produeixen reaccions relacionades amb el comportament. Per exemple,
en hores d’alta afluència el client es torna més introvertit i redueix el contacte amb
altres persones, disminueix el temps que dedica a contemplar el lineal i vol sortir
de la botiga al més aviat possible. Com a resultat d’això, es limita a fer només
les compres planificades com més ràpidament millor i, fins i tot, es pot arribar a
sentir culpable per haver-hi anat en un moment de massa afluència de públic.

Exemple de càlcul del COS

Suposem que en un supermercat amb una superfície total de 1.000 m2 hi ha 15 góndoles,
de 10 mòduls cadascuna, i cada mòdul fa 1,33 m de llargada.

Una góndola és un moble
format per l’agrupació de
diversos mòduls que té
productes exposats per les
dues cares, és a dir, no està
contra la paret.
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El lineal a nivell de terra és
el nombre de metres de

longitud de la base de les
prestatgeries, amb

independència que tinguin
més o menys prestatges

d’alçada. En canvi, el lineal
desenvolupat és el nombre

de metres de lineal a nivell
de terra multiplicat pel

nombre de prestatges o
nivells del lineal. Si una

botiga té 20 metres de lineal
i 4 alçades o nivells, el lineal

a nivell de terra és de 20
metres i el lineal

desenvolupat és de 80
metres (20 m · 80 m).

Per calcular el COS s’han de fer els càlculs següents:

COS =
Longitud del lineal

Superf ície de la sala de vendes [m2]
· 100 =

15 · 10 · 2 · 1, 33
1.000

· 100 = 39, 9%

Fixeu-vos que per calcular els metres de lineal es multiplica el nombre de góndoles (15) pel
nombre de mòduls (10) per les dues cares i per la llargada de cada mòdul o prestatgeria
(1,33 m). Com a resultat s’obtenen els metres totals de lineal a nivell de terra, és a dir, sense
tenir en compte el nombre de prestatges de les diferents alçades d’un mòdul. El lineal a
nivell de terra es multiplica per 100 perquè es vol obtenir un percentatge i, finalment, es
divideix per la superfície total de l’establiment, 1.000 m2.

El resultat que s’obté es troba dins dels marges considerats òptims, perquè està entre el
25 i el 40%.

3.1.5 Determinació de l’espai destinat al lineal

Calcular l’espai al lineal consisteix a determinar l’espai destinat a cada família de
productes. Aquest espai es determina comptant només els metres de lineal a nivell
de terra, és a dir, sense tenir en compte les alçades de les prestatgeries.

El repartiment del lineal s’ha de fer a partir de criteris de rendibilitat de cada
família de productes. Normalment, els criteris que es tenen en compte són:

• Percentatge de la xifra de vendes de cada família sobre el total de vendes de
l’establiment.

• Percentatge de benefici directe de cada família de productes.

Però, a més de criteris econòmics, també s’han de considerar els criteris co-
mercials, és a dir, aquells que serveixen per determinar el posicionament de
l’establiment i el diferencien de la competència, així com les necessitats del mercat
objectiu que es volen satisfer.

Quan es tracta d’un establiment nou, es poden tenir en compte les quotes de
mercat de cada família a partir d’estudis d’àmbit nacional que es publiquen.
Una bona font d’informació per consultar aquestes dades són els panells de
detallistes que publiquen diferents organismes. Els informes de l’Observatori
Cetelem (elobservatoriocetelem.es) i de Nielsen (www.nielsen.com) també es
poden utilitzar per determinar el repartiment del lineal, ja que proporcionen
informació sobre l’evolució dels mercats de gran consum a l’Estat espanyol, així
com una anàlisi de la distribució i dels consumidors.

3.1.6 Disposició de les seccions i famílies de productes

La decisió sobre com distribuir les diferents seccions i famílies de productes
a la sala de vendes és una tasca laboriosa que s’ha de planificar de forma

http://elobservatoriocetelem.es/
http://www.nielsen.com
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correcta, considerant diversos aspectes i situant les famílies més atractives en llocs
determinats.

La correcta distribució de les seccions i famílies de productes en el punt de venda
contribueix a incrementar les compres per impuls perquè, en la recerca d’un
producte concret, el client en pot veure d’altres que no havia previst comprar.

Per a la disposició de les seccions i famílies que conformen l’assortiment de la
botiga s’han de tenir en compte aspectes econòmics relacionats amb la rendibilitat
i també altres aspectes:

• Grau de necessitat i freqüència de compra dels productes. En primer
lloc, el client busca els productes que ha previst comprar, és a dir, fa la
compra rutinària. Per això és convenient col·locar aquest tipus de productes
a l’esquerra del fons de la sala de vendes, d’aquesta forma es força el client
a visitar una zona que és freda per naturalesa. En canvi, els productes de
compra impulsiva es poden situar a l’espai del recorregut del client cap a
la línia de caixes o en altres zones calentes de l’establiment. D’altra banda,
els productes de compra reflexiva requereixen un espai tranquil, on el client
pugui aturar-se per avaluar-los i prendre decisions. Per aquest motiu, aquest
tipus de productes se solen situar en zones apartades de menys concurrència.

• Notorietat dels articles imant. Aquests són articles de compra freqüent,
que normalment aporten un marge petit a l’establiment però que exerceixen
una atracció important en el client. És recomanable distribuir-los en
diversos punts estratègics de la sala de vendes per afavorir que el client
recorri la superfície més gran possible, al costat de productes similars que
es venen menys i que proporcionen un marge més alt, com és el cas de
productes de la marca del distribuïdor.

• Complementarietat dels productes. El client espera trobar els productes
que responen a una mateixa necessitat o a una necessitat complementària
pròxims entre si. Per això cal pensar en grups homogenis de productes,
ordenats de forma racional i lògica, que configuren les diferents seccions,
famílies i subfamílies i faciliten les compres de la clientela. Aquesta
organització es concreta en la gestió per categories que apliquen molts
establiments comercials.

• Punts d’aturada i aglomeracions. En els llocs on es produeixen concen-
tracions de clients que esperen el seu torn s’hi han de situar els productes
de marge alt i de baixa rotació.

• Manipulació de productes. Els productes de més pes s’han de situar
preferentment a prop de les caixes, per facilitar el transport al client. En
canvi, les seccions amb productes de gran volum i molt pesants és millor
situar-les a prop de la zona del magatzem, per facilitar-ne la manipulació
per part del personal del punt de venda. El pes, la mida, la fragilitat,
la conservació o les possibilitats de furt condicionen la ubicació dels
productes, sobretot per als interessos del distribuïdor.
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• Conservació dels productes. Alguns productes d’alimentació requereixen
unes condicions especials per a la seva conservació, com ara els productes
frescos, refrigerats i congelats. Per això cal adaptar les instal·lacions al local
i preveure les zones de preparació adequades.

• Emplaçaments promocionals. Aquests espais són els que serveixen per
atraure el client que busca oportunitats de compra. Per tant, es tracta de
punts calents on s’han de situar els productes de compra impulsiva.

• Sistemes de vigilància i seguretat. Els productes petits però que tenen
un valor econòmic considerable s’han de col·locar en vitrines o recipients
tancats i, preferiblement, a prop de les caixes o zones vigilades. També cal
pensar en els productes que requereixen sistemes de seguretat per evitar el
furt, com ara les etiquetes o alarmes.

• Zona calenta. En aquesta zona s’hi han de situar les famílies de productes
de rotació baixa o les novetats.

• Zona freda. En aquesta zona s’hi han de situar les famílies de productes de
rotació alta.

• Forma del local. Aquest factor condiciona la ubicació de l’entrada, la línia
de caixes i l’orientació i la longitud de les góndoles i prestatgeries.

• Costos d’explotació. Les seccions i famílies de productes amb necessitats
similars o dependents s’han de situar a la mateixa zona, o bé en zones molt
properes, perquè puguin ser ateses per personal polivalent i es minimitzin
els costos.

3.1.7 Gestió de l’assortiment

Un cop es coneix l’espai assignat a cada família s’ha de seleccionar l’assortiment
segons l’amplitud i la profunditat que es vol oferir.

L’assortiment és el conjunt de referències que ofereix un establiment
comercial a la seva clientela i és la clau per satisfer les seves necessitats
o desitjos. Constitueix un posicionament estratègic en el mercat.

L’assortiment ha de permetre al detallista obtenir beneficis que rendibilitzin la seva
inversió. Per això, la política d’assortiment és una de les decisions estratègiques
més importants i complexes a l’hora de dissenyar la implantació d’un establiment
comercial.

Els diferents formats comercials que hi ha en el mercat es diferencien, bàsicament,
pels dos aspectes següents:

• Nivell de servei.
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• Dimensions i qualitats de l’assortiment.

Segons quin sigui el format comercial, la política d’assortiment és clau en la
definició de l’avantatge competitiu de l’establiment i el seu posicionament. La
definició d’una política d’assortiment encertada comporta:

• Dissenyar una estructura d’assortiment d’acord amb el format comercial per
tal d’agrupar, classificar, identificar i gestionar estratègicament l’oferta de
productes adaptada al segment de consumidors als quals es dirigeix.

• Definir les dimensions objectives i subjectives de l’assortiment per tal de
ser competitius en el mercat.

• Incloure un model de gestió per categories de productes com a unitats
estratègiques de negoci.

La gestió per categories té per objectiu maximitzar la rendibilitat de les dife-
rents categories de productes en el punt de venda, desenvolupant un procés de
col·laboració entre fabricants i distribuïdors i d’investigació del mercat.

3.1.8 Política de preus

La política de preus és la política d’empresa que determina els preus dels seus
productes o serveis. La fixació del preu dels productes es pot fer considerant el
marge que es vol obtenir, el preu que fixa la competència o bé el preu que el
consumidor està disposat a pagar.

Quan l’assortiment està compost per productes exclusius, la política de preus
no depèn més de l’estratègia comercial de la mateixa empresa que no pas de
la competència. En canvi, si es venen marques que estan disponibles a molts
altres establiments, el fet de tenir preus significativament més alts que els de la
competència pot fer perdre vendes.

Es pot oferir el millor servei, els terminis de lliurament més curts i la millor imatge
corporativa, però si no es disposa d’una bona política de preus l’establiment
comercial té un seriós desavantatge. A més, la política de preus ha de ser coherent
amb el disseny i la distribució de l’espai comercial, és a dir, han de transmetre la
mateixa imatge. En aquest sentit, els establiments amb una política de preus alts
han de fer una inversió superior en la qualitat i els acabats dels elements de disseny,
així com establir un COS inferior, per crear un ambient exclusiu i la sensació de
luxe. En canvi, quan s’aplica una política de preus baixos, el COS pot ser superior
als estàndards recomanats i els acabats han de ser més senzills.

Categoria de productes

Grup diferent i manejable de
productes o serveis que els
consumidors perceben com a
interrelacionats o substitutius per
a la satisfacció d’una necessitat.
La gestió per categories implica
adequar l’oferta als hàbits i estils
de vida de la clientela.
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El frontal és la part del
davant d’un prestatge i és la
que veu el client quan és al

davant.

3.1.9 Optimització de la implantació

Un cop feta la implantació dels productes, en aquesta fase es fan els càlculs
necessaris per determinar l’espai que s’ha d’assignar a cada referència de producte.

La gestió informatitzada de la informació facilita molt aquesta tasca i, fins i tot, hi
ha programari específic que analitza si l’espai del lineal assignat a cada producte
és l’adequat, segons les seves vendes i el marge que se n’obté.

Evidentment, totes les referències han de disposar d’un espai de lineal mínim
per assegurar la seva correcta visualització, que depèn del tipus de producte i
les dimensions de l’establiment. Malgrat aquest espai mínim, l’espai assignat
finalment a cada referència depèn de factors com la xifra de vendes, el benefici,
la rotació, el període d’aprovisionament o la política comercial de l’establiment,
entre d’altres.

Es pot donar el cas que una referència estigui ben situada a la zona que li correspon
però, en canvi, que no estigui a l’altura de la prestatgeria que maximitzi les seves
vendes. Per això, a vegades cal fer canvis en el nivell al qual estan exposats alguns
productes.

3.1.10 Implantació final

En aquesta fase, el personal de la botiga ha de col·locar cada article en l’espai
assignat, sota la direcció del responsable de la implantació i la supervisió dels
encarregats de cada secció.

Per portar a terme aquesta tasca s’utilitzen planogrames on s’indica la situació
exacta de cada producte i el frontal que ha d’ocupar.

Els prestatges del lineal s’han d’adequar a les dimensions dels articles, i cal vetllar
perquè hi hagi una certa harmonia en la col·locació, tant pel que fa a les formes
com als colors.

En finalitzar la implantació cal comprovar que s’han seguit tot els criteris definits
prèviament i aplicar, si és el cas, les correccions necessàries.

Evidentment, la implantació no és definitiva i cal establir sistemes de revisió i
control per anar-la modificant segons les variacions que es vagin produint.

3.2 Pressupost de la implantació

El disseny i l’execució del projecte d’implantació d’espais comercial representa
una inversió important, especialment quan es tracta de la implantació d’un nou
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establiment. Per això és molt important que en la fase de disseny de la implantació
es tinguin en compte les despeses que s’hauran d’assumir i els ingressos previstos.

L’objectiu és comprovar que la inversió sigui rendible, és a dir, que en un termini
raonable es recuperi la inversió inicial i, posteriorment, es comencin a obtenir
beneficis.

Abans de portar a terme la implantació d’un espai comercial cal elaborar un
pressupost per fer l’estimació dels costos per determinar el cost.

El pressupost d’implantació és l’estimació i assignació de totes les despeses
generades en l’execució del projecte d’implantació d’un espai comercial.

El pressupost és una previsió, però s’ha d’entendre que és el límit màxim que els
promotors han decidit destinar-hi.

Les partides que pot incloure el pressupost per a la implantació d’un espai
comercial són diverses, segons el tipus de projecte de què es tracti, i es poden
classificar tenint en compte:

• Despeses prèvies a l’obertura. Totes les despeses i inversions necessàries
per al muntatge de tots els equipaments necessaris de l’espai comercial.

• Despeses posteriors a l’obertura. Totes les despeses necessàries per al
funcionament correcte de l’espai comercial.

En la taula 3.1 s’indiquen les diferents partides que pot incloure el pressupost per
a la implantació d’un espai comercial.

Taula 3.1. Partides del pressupost per a la implantació d’un espai comercial

Despeses Partida pressupostària

Prèvies a l’obertura Immobilitzat tangible
Immobilitzat intangible
Despeses financeres
Honoraris

Posteriors a l’obertura Salaris i cotitzacions socials
Arrendaments
Rebuts de subministraments
Impostos
Altres despeses

Les partides poden variar segons el tipus d’espai comercial.

A més d’aquestes despeses, també cal tenir en compte la despesa que suposa la
compra de productes als proveïdors, que es generen tant abans de l’obertura
com després.

L’immobilitzat tangible és el conjunt d’elements patrimonials materials, mobles
o immobles, que s’utilitzen en l’activitat habitual de l’empresa i que no estan
destinats a la venda. Generalment, tenen una vida útil llarga, que va més enllà de la
durada d’un exercici econòmic, condicionada pel desgast i l’evolució tecnològica.
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Els principals elements de l’immobilitzat tangible d’un establiment comercial
poden ser les següents:

• Terrenys i béns naturals: espais adquirits per a la construcció del local co-
mercial i les àrees de serveis addicionals, com per exemple els aparcaments.

• Construccions: edifici o local on es desenvoluparà l’activitat comercial.

• Instal·lacions tècniques: instal·lació elèctrica, cambres frigorífiques, siste-
mes de climatització, sistemes informàtics, etc.

• Maquinària: conjunt de màquines o béns d’equip necessaris per al desen-
volupament de l’activitat comercial; per exemple, la màquina de picar carn
que hi pot haver en una carnisseria o la màquina d’envasar al buit.

• Utillatge: conjunt d’estris o eines que es poden utilitzar autònomament o
conjuntament amb la maquinària

• Mobiliari: mobles, material i equips d’oficina que no siguin ordinadors i
altres dispositius electrònics.

• Equips per a processos d’informació: equips informàtics i terminals de
punt de venda.

• Elements de transport: vehicles de qualsevol tipus que s’utilitzin per a la
prestació de serveis relacionats amb l’activitat principal; per exemple, una
furgoneta per al repartiment de comandes a domicili.

L’immobilitzat intangible és el conjunt de drets susceptibles de valoració econò-
mica, identificables, que tenen caràcter no monetari i que no presenten aparença
física.

Els principals elements de l’immobilitzat intangible d’un establiment comercial
poden ser els següents:

• Marques i noms comercials: signe o conjunt de signes que identifica una
empresa, un producte o un servei i els distingeix d’altres.

• Fons de comerç: concepte comptable que designa l’excés de valor material
d’una empresa quan és venuda i que, generalment, ve donat per allò que
genera rendiments però que no és material, com són els clients, les patents
o les marques. És un valor immaterial que es dóna quan a l’empresa es
generen beneficis superiors als habituals en el sector econòmic.

• Drets de traspàs: valor que s’atribueix al dret d’utilització d’immobles i
locals arrendats, havent de satisfer l’import corresponent a l’arrendatari, és
a dir, a la persona que abans gaudia del local en règim d’arrendament i que
ara cobra aquests drets per deixar el local al nou arrendatari.

• Programari i aplicacions informàtiques: valor de la propietat o el dret a
l’ús de programes informàtics i desenvolupament de pàgines web.
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Les despeses financeres fan referència a les despeses que generen els préstecs
que se sol·liciten a les entitats bancàries per a la implantació de l’espai comercial.
Normalment són les comissions i els interessos que es paguen als bancs.

Els honoraris són els imports que es paguen a diversos professionals externs que
poden intervenir en el projecte d’implantació d’un espai comercial, prestant ser-
veis diversos com ara aparadoristes, especialistes en marxandatge o dissenyadors
d’interiors comercials, marques, logotips, etc.

A part de les despeses inicials que es generen abans de l’obertura de l’espai
comercial, un cop ja s’ha obert l’activitat comercial continua generant despeses
de funcionament com salaris, arrendaments, subministraments, impostos, etc.

Els salaris són les remuneracions, fixes i eventuals, al personal de l’empresa, i
estan relacionats amb les cotitzacions socials, és a dir, les quotes que l’empresa
ha de pagar als organismes de la Seguretat Social.

Si el local comercial és de lloguer, s’han de pagar els imports corresponents
d’arrendament en els terminis establerts. Per a molts comerços petits aquesta
partida pressupostària és una de les més importants.

D’altra banda, els subministraments fan referència a tots aquells proveïments de
les companyies de serveis, com ara l’electricitat, l’aigua, el telèfon, la connexió a
Internet, etc.

D’altra banda, l’activitat comercial està subjecta al pagament de diversos impos-
tos que s’han de liquidar a l’Administració local, autonòmica i estatal.

Totes aquestes i altres possibles despeses s’han de tenir en compte per a l’elabora-
ció del pressupost per a la implantació d’un espai comercial.

S’ha de fer una estimació de costos de cadascuna de les partides pressupostàries a
partir de l’estimació de costos que hagin facilitat els proveïdors, els professionals,
les entitats bancàries, etc.

Evidentment, els costos d’implantació d’un espai comercial depenen del tipus
d’espai de què es tracta. No és el mateix implantar un establiment comercial nou
que una secció nova en un establiment que ja està en funcionament. La inversió
inicial més important sol ser la d’immobilitzat. Per exemple, si es requereixen
instal·lacions o maquinària, com passa en el cas dels punts de venda de productes
frescos que requereixen diversos sistemes de conservació.

Una altra qüestió que també cal tenir en compte són les pèrdues que es generen
per excedents o productes deteriorats o caducats que no es poden vendre. Per això
és molt important fer un seguiment continu que permeti minimitzar els costos
innecessaris i aquest tipus de pèrdues.

Normalment, per fer una estimació correcta dels costos d’explotació de cada
secció se solen fer inventaris amb una periodicitat mensual o setmanal, segons
el tipus de productes. Aquesta estimació permet ajustar les existències, calcular
els marges comercials i aplicar les mesures correctores que corresponguin.
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El pressupost de la implantació, a més de preveure les despeses, serveix per a
l’anàlisi de desviacions, és a dir, les diferències existents entre els preus o els
costos que s’havien previst i els que realment s’han produït. El resultat d’aquesta
anàlisi permet aplicar les mesures correctores necessàries.

3.3 Planificació, organització, seguiment i control de la implantació

La implantació d’un espai comercial comença amb el procés de planificació i
organització del projecte d’implantació inicial, però no finalitza quan ja està
implantat l’espai comercial.

Un espai comercial és un entorn dinàmic, amb una activitat constant i que es va
configurant al llarg del temps. Per això cal establir mecanismes de seguiment
i control de la implantació inicial que permetin revisar periòdicament la seva
evolució i anar-la ajustant als canvis que es van produint.

Entre els principals motius que justifiquen la modificació d’una implantació
destaquen els següents:

• Generació de dinamisme comercial.

• Adaptació als canvis en els gustos i els hàbits dels consumidors.

• Aparició de nous productes.

• Necessitat de millorar la gestió comercial i els resultats.

3.3.1 Planificació de la implantació

La planificació de la implantació d’un espai comercial suposa concretar les tasques
que s’han de portar a terme, els terminis d’acompliment, les persones que ho faran
i els recursos disponibles per fer-ho.

Per a la planificació de tasques s’han de seguir els passos següents:

• Descriure les necessitats i els objectius.

• Especificar les tasques que s’han de fer d’acord amb les necessitats i els
objectius.

• Assignar els recursos personals i materials necessaris a cada tasca.

• Fer el seguiment del desenvolupament de les tasques.

• Avaluar les tasques desenvolupades i aplicar, si escau, les mesures correcto-
res.
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L’objectiu d’aquest procés de planificació és aconseguir el següent:

• Millora de l’organització i l’ordre.

• Optimització del temps dedicat a l’execució de cada tasca.

• Projecció d’una bona imatge de l’empresa al client.

• Increment de les vendes.

• Disminució dels costos.

3.3.2 Planificació de funcions i tasques

Les funcions són responsabilitats que les persones assumeixen en el seu lloc de
treball; per tant, les funcions no es desenvolupen, sinó que s’assumeixen. En
canvi, les tasques són els procediments o les activitats que es realitzen per a
l’acompliment d’una funció.

Les tasques són les activitats que es porten a terme per acomplir una funció
determinada.

En el procés de planificació de qualsevol projecte cal determinar les funcions de
cada persona i les tasques que se li assignen per a la consecució dels objectius del
projecte.

L’organització del treball en tasques ha de respondre les preguntes següents:

• Què es fa: és la definició o descripció de cada tasca.

• Qui ho fa: és l’assignació a cada treballador o col·laborador de les tasques
que ha de portar a terme i que són la seva responsabilitat.

• Com es fa: és la forma o el procediment que s’ha de seguir per portar a
terme cada tasca.

• Quan es fa: és la determinació del moment en què s’ha de realitzar cada
tasca.

• Amb qui es fa: és la concreció de l’equip de persones que han d’executar
una tasca conjuntament, en cas que s’hagi de fer en equip.

• Amb quins mitjans es fa: és l’assignació dels mitjans (eines, màquines,
tecnologia, etc.) necessaris per a la realització de cada tasca.
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Diagrama de Gantt

Tipus de gràfic creat per
l’enginyer nord-americà Henry

Lawrence Gantt (1861-1919).
Les seves teories humanitzaven
les del seu mestre, F. W. Taylor,
creador del controvertit sistema

d’organització del treball
anomenat taylorisme.

3.3.3 Planificació temporal

Com en qualsevol altre projecte, la implantació d’un espai comercial requereix
una planificació temporal adequada que es concreta en:

• Seqüenciació de les tasques que cal portar a terme.

• Càlcul dels dies necessaris per a cadascuna de les tasques previstes.

• Dates d’inici i d’acabament de cadascuna de les tasques.

• Previsió de les possibles coincidències en el temps d’algunes de les tasques.

La coincidència en el temps per al desenvolupament d’algunes tasques només és
possible si no cal haver acabat una tasca per començar-ne una altra, i cal estar
segurs que es disposa dels recursos personals i materials necessaris.

La planificació temporal ha de ser realista; per tant, cal establir dates i terminis que
es puguin complir. Però també s’ha de tenir en compte que l’estimació de temps
pot ser inexacta i, si es produeixen imprevistos, es pot endarrerir la finalització de
la implantació.

Per a la realització de la planificació temporal se solen utilitzar els cronogrames o
diagrames de Gantt.

El diagrama de Gantt és la representació gràfica de la planificació i el
control de projectes que permet visualitzar les tasques que cal portar a terme
amb relació a les previsions, el temps disponible per a cada tasca i els
terminis establerts.

Aquest tipus de diagrama és una eina de planificació temporal del treball molt
utilitzada com a eina de gestió de la qualitat. Permet fer-se una idea de com avança
un projecte i si cal reprogramar alguna de les actuacions previstes per tal d’ajustar-
se a noves situacions o necessitats.

Bàsicament, el diagrama està format per un eix vertical on s’indiquen les activitats
que constitueixen el projecte, o tasques que s’han de portar a terme, i un eix
horitzontal que representa el calendari amb la durada de cadascuna de les activitats.
Entre aquests eixos es dibuixen barres horitzontals o fletxes, al llarg del temps i
per a cada tasca, d’una longitud proporcional al temps necessari per completar la
tasca.

La figura 3.1 mostra un exemple de diagrama de Gantt amb algunes tasques
relacionades amb la implantació d’un espai comercial.
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Figura 3.1. Planificació temporal de la implantació
(diagrama de Gantt)

Hi ha diverses aplicacions informàtiques que faciliten la planificació de projectes.
Una d’aquestes aplicacions és Odoo, un programari de gestió empresarial molt
popular que inclou diversos mòduls i que s’utilitza arreu del món.

Els diagrames de Gantt no indiquen les relacions que existeixen entre les diferents
activitats del projecte, tot i que es poden identificar les relacions d’interdepen-
dència per la posició de cada tasca en el gràfic. Per això, a més del diagrama de
Gantt, la planificació i el desenvolupament de projectes complexos (de més de
25 tasques) requereixen l’ús de tècniques basades en xarxes de precedència, com
ara els mètodes de la ruta crítica (CPM, critical path method) o els diagrames
PERT.

3.3.4 Organització de recursos humans

La implantació d’un espai comercial requereix la participació de diverses persones,
amb responsabilitats i funcions diferents, que corresponen a diferents perfils i llocs
de treball.

Generalment, en els establiments comercials es poden distingir els llocs de treball
següents:

• Gerència o direcció: realitzen tasques relacionades amb l’organització
i distribució del treball dels empleats, supervisió de tasques, seguiment
d’estratègies comercials, gestió de l’aprovisionament, etc.

• Encarregats: porten a terme tasques relacionades amb la planificació i
l’organització d’activitats en el punt de venda, assignació de tasques al
personal, delegació de responsabilitats, supervisió i vigilància del personal
a càrrec seu, control (qualitat, seguretat, servei al client), etc.

• Dependents o venedors: s’encarreguen de l’atenció a la clientela, realitza-
ció de vendes, atenció de reclamacions, detecció de necessitats, gestió de
serveis postvenda, etc.

• Reposadors i personal de logística: responsables de la càrrega i descàr-
rega de mercaderies, col·locació de mercaderies al magatzem, supervisió
d’existències, reposició de productes en els lineals, etc.

Podeu descarregar-vos
Odoo per a la gestió de
projectes gratuïtament, fent
el registre d’usuari, en
aquest enllaç:
goo.gl/GcyB7Y.

https://www.odoo.com/es_ES/page/project-management
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A més del personal fix del punt de venda, ocasionalment pot ser necessari
contractar professionals per a tasques puntuals, com ara personal de manteniment
(electricistes, fusters, etc.), muntadors de mobiliari, personal de neteja, etc.

La distribució de les tasques que cal dur a terme per a la implantació de l’espai
comercial s’ha de fer tenint en compte les funcions assignades a cada tipus de
personal i les responsabilitats que assumeixen.

3.3.5 Seguiment i control de la implantació

En el disseny de la disposició interior i exterior d’un establiment comercial cal
tenir en compte diversos factors, com la forma i les dimensions del local, la imatge
que es vol transmetre, les característiques de la clientela, la idiosincràsia dels
establiments competidors, les zones de la sala de vendes, els punts freds i calents,
les característiques dels productes, el tipus de mobiliari, el tipus de compres que
fan els clients, l’itinerari dels clients, la velocitat de circulació, la senyalització,
els mitjans d’animació, etc.

Tots aquests elements s’utilitzen per decidir una primera implantació de l’espai
comercial que no necessàriament ha de ser definitiva. De tant en tant convé aplicar
sistemes de control per avaluar el grau d’eficàcia de la disposició i la rendibilitat
que proporciona, amb la finalitat d’emprendre les mesures correctores adequades.

Càlcul dels índexs de circulació, atracció i compra

L’anàlisi de l’eficàcia d’una implantació comercial es pot aplicar al punt de venda
en general, a una secció concreta o bé a uns emplaçaments determinats.

Per fer aquesta anàlisi de l’eficàcia de l’establiment en general es poden utilitzar
els tres índexs següents:

• Índex de circulació (IC). Expressa la relació que hi ha entre el nombre de
persones que entren a la botiga respecte al nombre de persones que passen
per davant. És la conversió de vianants en visitants.

IC =
Persones que entren a la botiga · 100

Persones que passen per davant de la botiga

• Índex d’atracció (IA). Expressa la relació existent entre el nombre de
persones que s’aturen davant de la botiga respecte al nombre de persones
que passen per davant. És la conversió de vianants en espectadors.

IA =
Persones que s’aturen davant de la botiga · 100

Persones que passen per davant de la botiga

• Índex de compra (ICo). Expressa la relació existent entre el nombre de
persones que compren algun producte respecte al nombre de persones que
s’aturen davant de la botiga. És la conversió de vianants en compradors.
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ICo =
Persones que compren · 100

Persones que s’aturen davant de la botiga

El procediment que cal seguir per analitzar aquests índexs és el següent:

1. Determinar quins són els índexs òptims a partir d’experiències anteriors.

2. Seleccionar una mostra representativa de la clientela.

3. Recollir les dades necessàries per calcular els índexs mitjançant procedi-
ments d’observació personals o amb càmeres.

4. Calcular els diferents índexs i comparar-los amb les previsions o índexs
òptims.

5. Analitzar els resultats.

6. Aplicar les accions correctores que siguin necessàries.

Exemple de càlcul dels índexs d’eficàcia del punt de venda

S’han recollit dades sobre els vianants que circulen per davant d’una botiga al llarg d’una
setmana i en horaris diferents. La taula 3.2 mostra les dades que s’han obtingut.

Taula 3.2.

Dia Horari Circulació Entrada Aturada Compra

Dilluns 10-12 h 180 90 70 30

Dimarts 16-18 h 195 110 60 40

Dimecres 19-21 h 280 160 80 50

Dijous 10-12 h 175 100 45 25

Divendres 18-20 h 325 185 95 35

Dissabte 11-13 h 220 155 105 40

Per experiències anteriors es consideren òptims els índexs següents: IC = 60%, IA = 55% i
ICo = 60%.

• Calculeu els índexs de circulació, atracció i compra de cada dia.

• Analitzeu els resultats, comparant-los amb les previsions, i plantegeu alguna proposta per
millorar-los.

Solució:

1) Càlcul dels índexs (vegeu la taula 3.3)

Taula 3.3.

Dia Horari Circulació Entrada IC % Aturada IA % Compra ICo %

Dilluns 10-12 h 180 90 50,00 70 38,88 30 42,86

Dimarts 16-18 h 195 110 56,41 60 30,77 40 66,67

Dimecres 19-21 h 280 160 57,14 80 28,57 50 62,50

Dijous 10-12 h 175 100 57,14 45 25,71 25 55,56

Divendres 18-20 h 325 185 56,92 95 29,23 35 36,84

Dissabte 11-13 h 220 155 70,45 105 47,73 40 38,10
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Mitjana 58,01 33,48 50,42

2) Comparació i anàlisi dels resultats amb les previsions (vegeu la taula 3.4)

Taula 3.4.

Previsió: IC = 60% IA = 55% ICo = 60%

Resultat: IC = 58,01% IA = 33,48% ICo = 50,42%

Diferències: IC = -1,99% IA = 21,25% ICo = -9,58%

Hi ha una petita diferència entre l’índex de circulació previst i el real, malgrat que, si
s’analitza per dies, les diferències són més grans. Això indica que en determinats dies
no s’aconsegueix que els vianants s’aturin a la botiga.

Pel que fa l’índex d’atracció, de mitjana, no s’aconsegueix superar la previsió perquè l’índex
real és inferior a la previsió i no hi ha cap dia en què s’assoleixi l’índex òptim. Això indica
que no s’aconsegueix captar l’atenció dels vianants i, per tant, no mostren interès per la
botiga perquè no s’aturen. Potser els dimecres, dijous i divendres, que són els dies que
menys atracció s’aconsegueix, es podria organitzar alguna promoció a l’exterior del punt
de venda per aconseguir captar els vianants que passen per davant.

Quant a l’índex de compra, és el que es troba més per sota del valor esperat. Això indica
que no s’aconsegueix que les persones que s’aturin acabin comprant; per tant, caldria
analitzar per quins motius passa això. Podria ser que els vianants s’aturessin perquè troben
interessant la botiga però no compren perquè els preus són molt alts. Si ens constatés que
això és així caldria revisar la política de preus.

Per fer l’anàlisi de l’eficàcia de la implantació d’una secció dins del punt de
venda es poden calcular les mateixes ràtios però aplicant-les a una secció, una
família de productes o una referència concreta. El procediment de càlcul és similar,
tal com es pot veure a continuació:

• Índex de circulació (IC). Expressa la relació que hi ha entre el nombre de
persones que accedeixen a una secció respecte al nombre de persones que
passen per davant de la secció.

IC =
Persones que accedeixen a la secció · 100

Persones que passen per davant de la secció

• Índex d’atracció (IA). Expressa la relació existent entre el nombre de
persones que s’aturen a la secció respecte al nombre de persones que hi
passen per davant.

IA =
Persones que s’aturen a la secció · 100

Persones que passen per davant de la secció

• Índex de compra (ICo). Expressa la relació existent entre el nombre de
persones que compren algun producte de la secció respecte al nombre de
persones que s’aturen a la secció.

ICo =
Persones que compren · 100

Persones que s’aturen davant de la secció
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Control i anàlisi de la implantació de seccions

A continuació s’exposa el mètode proposat per Saint-Cricq i Bruel per a l’anàlisi
i el control de la implantació d’un espai comercial. Aquest mètode consisteix
en la recollida d’informació que es genera en el punt de venda i la seva anàlisi
posterior, que permeti prendre decisions amb relació als canvis que es poden fer
en la implantació.

Les fases del mètode Saint-Cricq i Bruel són les següents:

Fase I: obtenció i tractament de la informació

Les dades que s’han d’obtenir estan relacionades amb els productes de l’establi-
ment i amb les diferents zones que configuren el punt de venda.

En relació amb el producte, s’han de calcular els índexs següents:

• Índex d’interès del producte per a l’establiment. S’assigna en funció
dels objectius quantitatius i qualitatius de l’establiment respecte a cada
producte a partir d’una escala de 0 al 100, que pot ser subjectiva (decisió del
responsable de marxandatge) o objectiva (a través del tractament matemàtic
de les xifres de vendes, marges i rendibilitat).

• Índex d’atracció dels productes. Un producte es considera producte d’a-
tracció quan el client planifica comprar-lo un cop ha entrat a l’establiment.

Hi ha dos sistemes per calcular l’índex d’atracció dels productes:

– Mètode 1: enquesta. Es tracta de fer una enquesta representativa de
la clientela a l’entrada de l’establiment, preguntant-li quins productes
comprarà i, posteriorment, es compara el que han respost amb el tiquet
de caixa.

Exemple de càlcul de l’índex d’atracció

Suposem que els resultats d’una enquesta feta en un punt de venda han estat els que
figuren en la taula 3.5.

Taula 3.5. Resultats de l’enquesta (càlcul de l’índex d’atracció)

Producte A B C

Oli 70% 75% 90%

Llet 88% 90% 99%

Piles 20% 20% 25%

Televisor 2% 2% 4%

A = percentatge de clients que ha manifestat que pensava comprar el producte i realment
l’ha comprat.

B = percentatge de clients que ha comprat el producte.

C = percentatge de clients que ha manifestat que compraria el producte.

• Mètode 2: càlcul de l’índex d’atracció dels productes. Consisteix
a determinar l’índex d’atracció dels productes a partir d’algun dels dos
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procediments que figuren a la taula 3.6.

Taula 3.6. Procediments de càlcul de l’índex d’atracció

Fórmula 1 Fórmula 2

IA =
PC
PE

IA =
PCI
PM

PC = persones que compren el producte
PE = persones que entren a la botiga

PCI = persones que han comprat el producte i que
havien manifestat la seva intenció de compra
PM = nombre total de persones de la mostra

Aquest procediment és senzill, ràpid i econòmic. Es
calcula amb els tiquets de compra acumulats durant
un període determinat.

Aquest procediment és més exacte i fiable perquè té
en compte les compres per impuls, però també
resulta més car.

En relació amb les zones, s’han de calcular els índexs següents:

• Índex de vendes per zones. Mesura i classifica el potencial venedor de
cadascuna de les zones que configuren un comerç. Els passos que s’han de
seguir per calcular-lo són:

1. Dividir el punt de venda en zones com més homogènies millor.

2. Elaborar una taula amb el volum de vendes i el nombre de compres per
a cada zona. Una zona pot tenir un volum elevat de vendes (ingressos
totals), però pot ser que es venguin poques unitats de productes: per
això s’han de considerar els dos valors per tal de no distorsionar els
resultats. Per a l’aplicació d’aquest procediment cal disposar de la
informació següent:
A = import de les vendes per a cada zona (AC)
B = volum de vendes per zones (unitats)\C = volum mitjà de vendes
per zona (A/B)
D = volum mitjà de vendes de l’establiment (total A/total B)
E = coeficient de ponderació. Té l’objectiu d’obtenir unes xifres que
ens permetin comparar el nombre de compres per cada zona (C/D).
F = nombre ponderat de compres (B × E)
G = valor de la zona. Dividim els valors de la columna F pel valor
més baix de la mateixa columna.
H = ordre de les zones de més a menys venedores

Exemple de capacitat de vendes per zones

Un establiment comercial disposa de les dades que figuren a continuació (vegeu la taula
3.7), corresponents a les vendes de vuit zones diferenciades.

Taula 3.7.

Zona Import de les vendes Volum de vendes

1 1.000 10

2 10.000 50

3 5.000 40

4 4.000 25
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5 15.000 100

6 8.000 50

Total 43.000 275

Mitjançant el mètode de Saint-Cricq i Bruel es calculen els diferents valors per determinar
la capacitat de vendes de cada zona (vegeu la taula 3.8).

Taula 3.8. Capacitat de vendes per zones (mètode de Saint-Cricq i Bruel)

Zona A B C E F G H

1 1.000 10 100 0,64 6,40 1 6a

2 10.000 50 200 1,28 64,00 10 2a

3 5.000 40 125 0,80 32,00 5 4a

4 4.000 25 160 1,02 25,50 4 5a

5 15.000 100 150 0,96 96,00 15 1a

6 8.000 50 160 1,02 51,00 8 3a

Total 43.000 275

Volum de vendes mitjà:

D =
43.000

275
= 156, 36

Per obtenir els valors de la columna G cal seguir els passos següents:

1. Assignar el valor 2 a la zona que en la columna F té el valor més petit.

2. Dividir la resta de valors de la columna F pel valor més petit (en aquest cas 6,4) i indicar el
resultat a la casella corresponent de la columna G.

• Índex de pas per zones. Indica el grau de concurrència de les diferents
zones de l’establiment. Els valors alts indiquen que la zona és molt
freqüentada; en canvi, els valors baixos indiquen que es tracta d’una zona
poc visitada.

Aquest índex es calcula amb la fórmula següent:

Índex de pas per zona =
Nombre de persones que passen per la zona · 100

Nombre de persones que entren a la botiga

Per obtenir l’índex d’atracció cal seguir els passos següents:

1. Proporcionar plànols del punt de venda al personal observant d’on circula
la clientela.

2. Seleccionar una mostra significativa de clients.

3. Efectuar el seguiment dels clients seleccionats, de manera personal o
utilitzant càmeres.

4. Marcar en el plànol les seccions visitades pels clients.
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5. Calcular els percentatges de pas per cada secció.

En la figura 3.2 es poden veure diferents zones d’un establiment comercial
amb els percentatges de pas de cadascuna.

Figura 3.2. Plànol amb l’índex de pas per zones

Fase II: anàlisi de la informació

Una vegada s’han calculat els índexs de les diferents zones i els dels productes,
cal analitzar aquesta informació de forma conjunta per poder prendre decisions
racionals.

Exemple de tractament de la informació recollida en el punt de venda

En la taula 3.9 s’analitzen vuit productes amb el seu índex d’interès per a l’establiment i el
seu índex d’atracció (s’expressa amb una X a quina zona pertany cada producte). Quant a
les zones, es pot veure les que hi ha en el plànol (figura 3.2) amb l’índex de pas i l’índex de
vendes.

Taula 3.9. Anàlisi de productes i zones en relació amb els índexs d’interès i d’atracció i els
índexs de pas i de vendes, respectivament

Zones Productes Índex
de

vendes

Índex
de
pas

1 2 3 4 5 6 7 8

A 4 100

B x 5 85

C x 7 60

D x 1 40

E x 3 70

F x 2 50

G x 6 39

H x 8 82

I x 9 100

Índex
d’interès

90 70 60 20 80 70 60 10

Índex
d’atracció

20 80 50 30 75 50 20 25

Fase III: presa de decisions sobre la nova distribució

Abans de prendre qualsevol decisió s’han de fer una sèrie de reflexions:

a) Un producte pot obtenir resultats molt bons per dos motius:
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• Perquè és un producte d’atracció.

• Perquè està ben situat en una zona de molta circulació.

b) Una zona pot ser molt venedora per dues raons:

• Perquè presenta un conjunt de productes d’atracció i, per tant, és molt
concorreguda.

• Perquè és una zona molt visitada encara que no tingui productes d’atracció,
és a dir, és una zona venedora per si mateixa.

c) Els productes d’atracció i les zones venedores per si mateixes, si s’utilitzen
correctament, permeten a l’establiment potenciar i millorar els resultats.

d) D’entrada, no s’han de col·locar productes d’atracció en zones venedores per
si mateixes, ja que es desaprofitaran recursos.

e) Un producte no atractiu per a la clientela, que és qualificat de molt interessant
per al punt de venda, s’ha de col·locar en una zona venedora.

f) Una zona pot ser molt freqüentada (per exemple, les caixes de sortida) i ser un
punt calent sense que hi hagi productes d’atracció.

g) Una zona poc visitada es pot escalfar introduint-hi productes d’atracció.

h) Una zona poc venedora amb un índex de pas alt indica que es tracta d’una zona
on no hi ha productes d’atracció.

3.4 Normativa i tràmits administratius per a la implantació externa
d’un espai comercial

La normativa que regula la implantació d’espais comercials pot ser d’àmbit estatal,
autonòmic i local.

És molt important que, abans d’iniciar la implantació d’un espai comercial, els
promotors s’informin de la normativa que els afecta. Per això és molt recomanable
dirigir-se a l’ajuntament corresponent al municipi i consultar les ordenances
municipals.

3.4.1 Normativa

La normativa principal que regula la implantació d’activitats comercials és el
Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials. L’últim text
consolidat d’aquesta normativa és del 31 d’octubre de l’any 2016 i està adaptat
a les lleis estatals i a les directrius europees.
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Trobareu més informació
sobre equipaments

comercials al web del
Departament d’Empresa i

Coneixement de la
Generalitat de Catalunya:

http:
//goo.gl/g2YC0a.

Segons aquest decret llei, els establiments comercials estan subjectes als següents
règims d’intervenció, segons la seva superfície i ubicació:

• Règim de comunicació prèvia. Segons els articles 17 i 18 del Decret llei,
la comunicació s’entén com a feta amb la comunicació ambiental i, per tant,
no són necessàries dues comunicacions.

• Règim de llicència comercial. D’acord amb els articles 19, 20 i 21 del
Decret llei, la llicència s’ha de sol·licitar al departament de la Generalitat
competent en matèria de comerç.

• Declaració responsable. Segons l’article 18 del Decret llei, els grans
establiments comercials, amb una superfície entre 1.300 i 2.500 metres qua-
drats, han de presentar la declaració responsable prèvia a l’Administració
local, que la tramet a l’organisme competent en matèria de comerç de la
Generalitat de Catalunya.

Aquesta normativa estableix que els promotors o titulars d’establiments comerci-
als han de formalitzar les comunicacions i l’obtenció de la corresponent llicència
comercial, quan correspongui, i el pagament de la taxa davant l’ajuntament del
municipi on està ubicada l’activitat comercial o bé davant la direcció general
competent en matèria de comerç.

Els criteris que es valoren per a l’atorgament o denegació de la llicència són els
següents:

• L’adequació del projecte al planejament urbanístic vigent.

• La localització del projecte en les àrees territorials, prèviament delimitades,
a l’efecte d’acollir usos comercials d’acord amb aquest Decret llei.

• La mobilitat generada pel projecte per a establiments amb una superfície de
venda igual o superior a 2.500 m2, amb una atenció especial a la incidència
en la xarxa viària i les infraestructures públiques, i també a l’existència o
no de mitjans de transport públic col·lectiu suficients per atendre els fluxos
de públic previsibles i desincentivar l’ús del vehicle particular.

• La incidència ambiental del projecte tenint en compte els paràmetres
aplicables en matèria ambiental i d’eficiència energètica, d’acord amb el
que determina la disposició addicional tercera.

• L’impacte i integració paisatgística del projecte, si escau, d’acord amb
l’informe de la direcció general competent.

La normativa també indica que, mitjançant un reglament, s’ha de determinar els
requisits que han de complir els establiments comercials amb una superfície de
venda superior a 1.300 m2 pel que fa a les places d’aparcament, la mobilitat,
l’accessibilitat, les zones de càrrega i descàrrega i també en matèria ambiental.

Les llicències comercials tenen vigència indefinida.

http://goo.gl/g2YC0a
http://goo.gl/g2YC0a
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Les tasques de control dels espais comercials s’atribueixen a l’Administració local
i als diferents departaments de l’Administració de la Generalitat.

Els titulars dels establiments comercials també estan obligats a informar les
autoritats competents de l’ampliació de la superfície comercial o del canvi de
titular.

Altres aspectes que regula el Decret llei són:

• Definició i classificació dels diferents tipus d’establiments comercials.

• Delimitació de les trames urbanes on es poden ubicar els establiments
comercials.

• Localització i ordenació de l’ús comercial.

• Incorporació de la localització comercial al planejament urbanístic dels
municipis.

• Intervenció administrativa en la materialització de l’ús comercial.

• Procediments de tramitació de comunicacions i llicències.

• Règim jurídic de les resolucions d’atorgament de la llicència comercial.

• Control, inspecció, infraccions i sancions.

Una qüestió important amb relació a la normativa és la utilització de l’espai
exterior de l’establiment comercial. En aquest sentit cal tenir present que són
els ajuntaments de cada municipi els encarregats de regular l’ús de la via pública
per a la realització d’accions publicitàries, la instal·lació de rètols exteriors (a la
façana o allunyats de l’espai comercial), la col·locació de tendals, etc.

Per a l’ús de la via pública per part d’un establiment comercial s’ha de fer
una sol·licitud a l’ajuntament del municipi en la qual s’ha de concretar quin és
l’element que es vol instal·lar, la finalitat, la durada, etc.

A més d’aquesta normativa que regula la implantació d’espais comercials a
Catalunya, cal tenir en compte que hi ha altres normatives que afecten l’activitat
comercial, entre les quals destaquen:

• Horaris comercials: títol I de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.

• Vendes especials: títol II de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (venda
en liquidació, venda en rebaixes i venda de saldos).

• Normativa lingüística: Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

• Indicació de preus: Decret 73/2002, de 19 de febrer, sobre la indicació de
preus dels productes oferts als consumidors i usuaris.
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• Comprovants de compra i de pagament: Llei 3/1993, de l’Estatut del
consumidor.

• Fulls de reclamació/denúncia: Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual
es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions
de consum.

3.4.2 Tràmits administratius

Els tràmits administratius que s’han de realitzar per a l’obertura d’un establiment
comercial són els mateixos que per a la majoria de petites i mitjanes empreses. En
la taula 3.10 s’indiquen, agrupats segons l’organisme on s’han de formalitzar, els
tràmits principals.

Taula 3.10. Tràmits administratius per a l’obertura d’un establiment comercial

Organismes Tràmits

Agència Estatal de l’Administració Tributària Declaració censal i opció de règim fiscal
Alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)

Seguretat Social Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social
Afiliació i/o alta de treballadors a la Seguretat Social

Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) Registre de contractes de treball

Departament de la Generalitat amb competències de
treball o ocupació

Comunicació d’obertura del centre de treball

Ajuntament del municipi Comunicació d’obertura
Instal·lació de rètols exteriors
Permís d’ús de la via pública

3.5 Aplicacions informàtiques per al disseny d’espais comercials

Una de les primeres accions que cal fer per a la implantació d’un espai comercial
és un esbós que permeti començar a treballar la concepció de l’espai.

Actualment hi ha diverses aplicacions informàtiques de disseny d’espais interiors,
gratuïtes i de pagament, que poden facilitar molt aquesta tasca i obtenir resultats
més professionals i precisos.

La representació gràfica del projecte d’implantació és una eina molt útil per a
la presa de decisions i necessària per a l’aprovació del projecte per part dels
promotors.
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3.5.1 Representació gràfica del projecte d’implantació

Si bé es poden utilitzar aplicacions informàtiques per al tractament d’imatges, com
ara GIMP o altres aplicacions per dibuixar, hi ha aplicacions específiques que
faciliten el disseny d’espais.

Una d’aquestes aplicacions és pCon.planner, que es pot descarregar gratuïtament
de la Xarxa.

D’entrada, la interfície de pCon.planner pot semblar molt complexa, però amb una
mica de temps i pràctica no ho és tant. Les eines de les quals disposa permeten
elaborar dissenys en dues i tres dimensions, amb els quals es pot obtenir un plànol
molt complet per a la presentació del projecte final.

El programa disposa d’elements estructurals predissenyats per configurar l’es-
tructura arquitectònica del local, com ara finestres, portes, escales i molts més
elements. També permet escollir el tipus de paviment del terra i el color de la
pintura de les parets, i, un cop dissenyada l’estructura del local s’hi poden incloure
elements del mobiliari com ara prestatgeries, taules, cadires i altres elements
decoratius, amb la qual cosa es poden dissenyar espais molt realistes.

Es tracta d’una interfície d’usuari força intuïtiva distribuïda en les parts principals
següents:

1. Menú d’aplicació: permet obrir, desar, importar, exportar, imprimir i enviar
projectes.

2. Cinta d’opcions: amb molts comandaments organitzats en sis pestanyes on
hi ha les eines més importants.

3. Àrea de treball: amb diferents formants i perspectives del projecte.

4. Barra d’eines d’accés ràpid: es pot personalitzar amb els comandaments
que s’utilitzen més.

5. Barra d’estat: mostra suggerències sobre els comandaments que s’estan
utilitzant.

Vegeu les diferents parts de la interfície d’usuari de pCon.planner en la figura 3.3.

pCon.planner

Podeu descarregar-vos el
programa des d’aquest enllaç:
goo.gl/ZWtPAK.

Als “Annexos” trobareu un
breu tutorial de
pCon.planner.

https://pcon-planner.com/es/descargar-aplicacion-gratuita-planificacion-espacios/
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Figura 3.3. Interfície de pCon.planner

Una altra aplicació gratuïta per al disseny d’objectes en tres dimensions és
SketchUp (www.sketchup.com/es) de Google.

A Internet podeu trobar altres aplicacions en línia, encara més senzilles, per al
disseny de superfícies. Per exemple, Floorplanner (es.floorplanner.com).

3.5.2 Interpretació de plànols i pictogrames

Els plànols són dibuixos de dissenys arquitectònics bidimensionals que indiquen
les dimensions, els elements, els materials i les característiques que s’inclouen en
el disseny de la implantació.

Aprendre a llegir o interpretar els plànols és important per a tot l’equip de
treballadors i col·laboradors que han d’executar el projecte d’implantació.

Els tipus de plànols relacionats amb l’espai comercial són:

• Plànol de situació. Mostra la situació exacta de l’establiment en relació
amb un espai geogràfic. Per exemple, els plànols de Google Maps.

• Plànol d’emplaçament. És semblant al plànol de situació, però una mica
més concret o precís pel que fa a la situació del punt de venda. Per
exemple, si l’establiment es troba dins d’un centre comercial, el plànol
d’emplaçament mostra el lloc exacte del recinte.

• Plànol d’estat actual. Mostra les característiques del local o de l’espai
sobre el qual es vol realitzar la implantació comercial.

• Plànol d’estat reformat. Mostra com queda el local un cop dissenyada una
nova implantació.

• Plànol d’instal·lacions. Especifica qualsevol dels tipus d’instal·lacions del
local, ja siguin elèctriques, de prevenció d’incendis, de climatització, etc.

• Plànol de planta. Representa la planta del local sense perspectiva i permet
la visualització del local des de la part superior.

http://www.sketchup.com/es
https://es.floorplanner.com/
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• Plànol d’alçat. És la representació plana de la façana del local o bé d’una
paret interior.

• Plànol de secció. Representa un pla vertical que talla el plànol per un
lloc concret i permet veure, per exemple, el plànol d’alçat a partir d’un
determinat punt.

A més, per a la interpretació correcta d’un plànol s’han de conèixer tots els
elements que hi apareixen. Els principals són:

• Escala. És la proporció que manté cada element o espai del plànol en relació
amb l’espai i als elements reals. Per exemple, si l’escala és de 1:100 vol dir
que cada element s’ha representat 100 vegades menor que la seva dimensió
real.

• Cotes. Són les especificacions en el mateix plànol de les distàncies entre
els diferents elements. Acotar un plànol consisteix a afegir-hi traçats, xifres
i signes que indiquin les mesures de l’objecte real.

• Línies. Serveixen per proporcionar informació sobre el que representen en
funció del seu gruix o del seu traçat. Per exemple, una línia contínua vol
dir que l’element que representa és visible; en canvi, una línia discontínua
significa que aquell element no és visible.

• Pictogrames. Són símbols que serveixen per representar en el plànol un
objecte real que es col·locaria en el lloc on s’indica. Per exemple, per
indicar la situació d’un extintor es pot utilitzar un pictograma que representa
un extintor. Si el pictograma s’assembla a l’objecte real, serà més fàcil
interpretar correctament el plànol.

• Llegenda. És l’espai del plànol on s’especifica el significat de cadascun
dels elements que hi apareixen, juntament amb l’escala utilitzada.
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