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Introducció

Les decisions que cal prendre sobre l’assortiment d’un establiment comercial
detallista són una tasca complexa, ja que cal ponderar diversos factors crucials
en la configuració de l’oferta comercial perquè sigui atractiva per als consumidors
i rendible per a l’empresa.

Entre els factors que condicionen la determinació de l’assortiment destaquen
l’espai disponible en el punt de venda, les característiques i la varietat de productes,
el nivell de serveis complementaris oferts a la clientela i els aspectes qualitatius
com la imatge o el valor afegit que el comerç al detall pot aportar per millorar
l’experiència del consumidor. Així mateix, l’assortiment ha de ser prou atractiu
perquè pugui captivar i fidelitzar la clientela al punt de venda.

A l’apartat “Caracterització i dimensions de l’assortiment” s’analitzen les
característiques, l’estructura i les dimensions de l’oferta comercial detallista, és
a dir, de l’assortiment que determina el posicionament estratègic de l’empresa.
També s’examinen els diversos tipus d’assortiment i els seus trets diferencials,
segons el format d’establiment comercial.

Al segon apartat, “Caracterització i classificació de productes”, s’estudien les
principals característiques tècniques, comercials i psicològiques del producte, que
condicionen la seva presentació en el punt de venda. D’altra banda, s’exposen
alguns sistemes per a l’estructuració o classificació de l’assortiment i s’analitzen
les tipologies de productes que el poden compondre. També es tracten qüestions
relacionades amb la codificació i la traçabilitat dels productes.

Finalment, a l’apartat “Selecció de l’assortiment” es treballen qüestions relaci-
onades amb les decisions que cal prendre sobre la composició de l’assortiment.
S’exposen diversos mètodes quantitatius i qualitatius que s’utilitzen per a l’anàlisi
de l’assortiment i que permeten treure conclusions amb la finalitat d’aconseguir
un assortiment efectiu i rendible.

Cal que treballeu a fons els continguts d’aquesta unitat per assolir els resultats
d’aprenentatge corresponents. També heu de resoldre els exercicis i les activitats
que es proposen per aplicar aquests continguts en casos pràctics concrets. D’altra
banda, en els annexos trobareu materials complementaris útils per complementar
o ampliar algun dels apartats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina la dimensió de l’assortiment de productes, definint el posicionament
estratègic per aconseguir la gestió òptima de l’establiment.

• Elegeix l’assortiment de productes d’acord amb la informació comercial
disponible.

• Utilitza aplicacions informàtiques de gestió comercial en l’anàlisi de l’as-
sortiment.

• Calcula els coeficients d’ocupació del sòl i de l’espai per determinar la
densitat comercial mitjançant aplicacions informàtiques de full de càlcul.

• Distribueix els metres lineals de l’establiment entre cada família de produc-
tes i/o serveis, utilitzant programes informàtics.

• Segmenta l’assortiment en famílies de productes i serveis segons els objec-
tius comercials.

• Calcula la dimensió de l’assortiment per assegurar la rendibilitat del punt
de venda.

• Determina el nombre de referències de cada família de productes i serveis
segons els objectius comercials.

• Realitza estudis d’anàlisi de la competència i d’expectatives del consumidor
per millorar l’elecció de l’assortiment.
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1. Caracterització i dimensions de l’assortiment

La concepció d’establiment comercial o punt de venda com a lloc físic on
conflueixen l’oferta i la demanda d’uns determinats productes és molt elemental,
perquè al llarg del temps aquest espai ha anat evolucionant i ha esdevingut un
autèntic instrument de màrqueting que pretén donar respostes a les necessitats i els
desitjos dels consumidors. Per això, l’evolució dels diferents formats comercials
ha originat una gran varietat d’establiments comercials i diversos tipus de punts
de venda.

Excepte en alguns casos molt determinats, com per exemple les fleques (forns de
pa) o les pastisseries, en els punts de venda no es realitza la fase de producció dels
productes, sinó que actuen com a intermediaris entre el fabricant i el consumidor
dels productes que s’ofereixen. Normalment, els punts de venda són establiments
comercials detallistes, perquè els clients que hi acudeixen solen ser consumidors
finals; tanmateix també hi ha punts de venda dirigits exclusivament altres tipus de
consumidors no finals.

D’altra banda, els sistemes de venda que no disposen d’un punt de venda físic, com
és el cas del comerç electrònic, també utilitzen el terme punt de venda per referir-
se a l’espai o lloc web on es realitzen les transaccions comercials, però aquests
continguts se centren exclusivament en els punts de venda físics de comerç al
detall.

El punt de venda és el lloc o local comercial en el qual s’atén presencialment
la clientela per oferir-li productes i prestar-li serveis. És la traducció literal
del terme anglès point of sale, tot i que en aquesta llengua es refereix
exclusivament al lloc on s’efectua la transacció econòmica, o sigui, el taulell
o la caixa, per això es considera que el terme equivalent en anglès és outlet
perquè es refereix a la botiga (shop) o l’establiment comercial (store) on es
venen productes.

El terme punt de venda se sol utilitzar quan el venedor disposa de diferents
locals, és a dir, quan es tracta d’empreses que tenen més d’una botiga. Per
exemple, un fabricant de calçat pot disposar de diversos punts de venda distribuïts
en un determinat territori, o bé les grans cadenes de distribució, com alguns
supermercats que disposen de punts de venda a diferents ciutats. En canvi, quan
una empresa té un únic local per a la venda de productes és més habitual referir-s’hi
com a botiga o local de la firma, i no com a punt de venda.

El disseny del punt de venda és molt important, perquè el seu objectiu és
aconseguir atraure la clientela i donar una resposta adequada a les seves necessitats.
Per això s’ha de tenir en compte tant el disseny exterior com el disseny interior
del punt de venda. A través del disseny exterior (façana, rètol, aparador, entrada,
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etc.) s’ha d’aconseguir captar l’atenció de la clientela i atraure-la perquè entri;
d’altra banda, el disseny interior, és a dir, la creació d’un ambient adequat
(decoració, il·luminació, música, etc.), la disposició del mobiliari i la ubicació dels
diferents productes, té per objectiu provocar sensacions agradables i proporcionar
comoditat en la realització de les compres per part dels clients. Totes aquestes
qüestions que cal ordenar i planificar de forma adequada són algunes de les tasques
de les quals s’ocupa el màrqueting en el punt de venda o marxandatge.

El marxandatge és la part del màrqueting que s’ocupa de les tècniques
comercials, aplicades al punt de venda, per a la presentació dels productes
o serveis al consumidor final en les millors condicions materials i
psicològiques.

Evidentment, per poder atendre les necessitats i els desitjos de la clientela és
fonamental disposar d’una oferta de productes que s’ajusti a les seves preferèn-
cies. Per això qualsevol empresa comercial detallista ha de definir una política
d’assortiment adequada al seu tipus de clientela.

Una de les accions de marxandatge que s’han de portar a terme en el punt de
venda, tant si es tracta de grans establiments comercials com si es tracta de petits
establiments, és la selecció de l’assortiment, és a dir, el conjunt de productes que
es posen a disposició dels clients en el punt de venda.

Una altra de les funcions principals del marxandatge és l’optimització dels pro-
ductes que formen part de l’assortiment del punt de venda, mitjançant l’elecció
del lloc, la quantitat, el moment, la forma i la promoció dels productes.

1.1 Objectius i característiques de l’assortiment

Les diferències que hi pot haver entre els establiments comercials estan deter-
minades, sobretot, pels productes que componen el seu assortiment i els serveis
addicionals que s’ofereixen a la clientela.

L’adequada elecció de l’assortiment és una tasca complexa donat que repercuteix
directament en la imatge i el prestigi de l’establiment comercial. Segurament que
vosaltres, com a consumidors, preferiu anar a un determinat punt de venda quan
heu de comprar un producte concret i, encara que no sempre actueu de forma
racional, una de les qüestions que influeix en aquesta decisió és la varietat i la
qualitat dels productes que hi espereu trobar.

L’assortiment és el conjunt de productes o referències que una empresa
ofereix a la seva clientela en el punt de venda, per satisfer unes determinades
necessitats i desitjos, que constitueix el posicionament estratègic del
detallista en el mercat i li permet obtenir beneficis que rendibilitzin la seva
inversió.
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Els detallistes solen utilitzar el terme assortiment per definir el conjunt de
productes que es comercialitzen en el punt de venda, mentre que les empreses
industrials o els fabricants utilitzen el terme gamma per a la definició de la seva
oferta comercial.

Una bona política d’assortiment permet a l’empresa posicionar-se en el mercat
amb un avantatge competitiu sobre els competidors. Per això, la determinació
dels productes que ha d’incloure l’assortiment d’una botiga no és una tasca fàcil, ja
que la selecció de l’assortiment no suposa només agrupar un conjunt de productes
sinó que implica una elecció racional d’entre tots els productes que ofereixen els
proveïdors amb la finalitat de satisfer les necessitats dels consumidors i tenint en
compte les limitacions d’espai disponible, la vocació comercial de l’establiment i
les exigències de rendibilitat.

Avantatge competitiu

L’avantatge competitiu és la capacitat que té una empresa de destacar per sobre d’altres
empreses del mateix sector. És allò que la fa diferent, li permet atraure més clients
potencials i defensar-se dels elements adversos de l’entorn, la qual cosa suposa una millor
posició amb relació a la competència. No sempre es pot mantenir al llarg del temps perquè
els mercats canvien constantment i cal anar-se adaptant als canvis.

1.1.1 Objectius de l’assortiment

Els dos objectius bàsics que s’han d’aconseguir amb l’assortiment de qualsevol
establiment comercial són:

• Satisfer el millor possible la clientela clau. L’assortiment ha de tenir
una estructura i un nombre de referències d’acord amb el segment de
mercat al qual es dirigeix l’empresa, és a dir, l’oferta de productes s’ha de
correspondre amb les necessitats reals del públic objectiu. Aquest primer
objectiu, per tant, requereix un coneixement exhaustiu del mercat que
permeti oferir l’assortiment ideal o el que espera la clientela. Per això cal
tenir en compte algunes característiques que són difícils de mesurar i valorar,
atesa la seva naturalesa subjectiva, com són la percepció, la notorietat i
l’essencialitat, aspectes que serveixen per a concretar aspectes qualitatius
de l’assortiment.

D’altra banda, l’assortiment de productes s’ha de combinar de forma
adequada amb la prestació de serveis addicionals, com ara el pagament amb
targetes o dispositius electrònics, lliurament a domicili, serveis postvenda,
etc.

• Generar la màxima rendibilitat del punt de venda. L’assortiment ha
de proporcionar el màxim benefici possible al detallista per fer rendible
la seva inversió. Tanmateix, cal tenir en compte que aquest objectiu s’ha
d’harmonitzar amb el primer objectiu, és a dir, no es pot pensar només amb
els beneficis del punt de venda sinó que també cal tenir presents els beneficis
per al consumidor, ja que encara que pugui semblar paradoxal, en un mercat
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caracteritzat per l’hegemonia del consumidor, l’orientació exclusiva cap a
l’increment de les vendes en molts casos pot suposar justament el contrari.

Les empreses que tenen com a filosofia avantposar els seus beneficis per
sobre dels beneficis dels seus clients acaben desapareixent o bé, en el millor
dels casos, han de lluitar contínuament en una batalla de preus amb els
competidors. Aquest tipus d’empreses, orientades a les vendes, consideren
que les vendes proporcionen rendibilitat però això no necessàriament suposa
tenir clients fidels. En canvi, les empreses orientades al client prioritzen les
necessitats i els desitjos de la seva clientela, la qual cosa els proporciona
vendes i, consegüentment, rendibilitat.

En la figura 1.1 es pot observar de forma esquematitzada quina hauria de
ser la política d’assortiment per aconseguir la rendibilitat prioritzant les
necessitats dels clients.

Figura 1.1. Filosofia de la política de l’assortiment

Font: adaptació de Ricardo Palomares, ed. (2000). “Merchandising. Cómo vender más en establecimientos comerciales” (pàg. 148)

1.1.2 Característiques de l’assortiment

Les característiques fonamentals que cal tenir en compte per a la selecció de
l’assortiment són:

• Percepció. La forma com el client percep l’assortiment de dos establiments
comercials pot ser molt diferent, encara que els productes que s’ofereixen
siguin essencialment els mateixos. Per què hi ha establiments comercials
que triomfen i altres que no, malgrat que ofereixen els mateixos productes?
Perquè la percepció dels clients no és la mateixa i aquesta és una lluita que
té lloc en la ment dels consumidors. Generalment els consumidors tenen la
percepció que els hipermercats ofereixen millors preus que no pas alguns
supermercats, però alguns estudis demostren que això no sempre és així.
Efectivament, alguns articles són força més barats, especialment aquells que
han estat anunciats de forma massiva, però si es compara una compra gran i
variada, es pot constatar que alguns supermercats o botigues de descompte
ofereixen preus més competitius. Per tant, es fan palesos els efectes que té
la percepció dels consumidors sobre els productes i els punts de venda.
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El preu és una variable que influeix decisivament en la percepció que el
client té del producte i sovint els productes cars se solen associar una bona
qualitat física i psicològica, malgrat que tothom sap que no sempre és així.

En definitiva, per a la selecció de l’assortiment cal determinar quines són
les característiques o atributs dels productes que poden reduir la diferència
entre allò que el client espera trobar en el punt de venda (assortiment esperat)
i el que realment s’ofereix (assortiment ofert) amb l’objectiu de fer-los
coincidir.

Exemple de percepció de la qualitat d’un producte

Existeix una marca de torrons que utilitza l’eslògan “el torró més car del món” tot i que no
ho és. Aquesta és una estratègia per aconseguir que el client ho percebi així, amb la qual
cosa es converteix psicològicament en un producte car i, per tant, en un producte de bona
qualitat.

• Notorietat. El grau de coneixement per part dels consumidors d’una marca
o d’un producte és la notorietat. La capacitat que tenen les marques més
conegudes per captar l’atenció i despertar l’interès dels consumidors en el
moment d’adquirir els productes és una qüestió molt important que cal tenir
en compte a l’hora de determinar la composició de l’assortiment del punt
de venda. Normalment, els consumidors associen els productes més notoris
amb el prestigi i la qualitat de l’establiment comercial. Per això l’única
estratègia que poden seguir les empreses que no disposen de productes
notoris en el seu assortiment és la de preus baixos. En canvi, un assortiment
que disposi de productes notoris té la possibilitat d’aplicar moltes altres
estratègies.

Sigui com sigui, cal tenir en compte que l’empresa no pot imposar un
assortiment determinat al seu públic objectiu amb l’objectiu de rendibilitzar
el negoci, sinó que és el client qui acaba determinant la composició de
l’assortiment comprant els productes que més el convencen.

Notorietat de marca

La majoria de campanyes de publicitat en mitjans de comunicació massius, com pot ser la
televisió, no tenen per objectiu incrementar les vendes, sinó aconseguir la notorietat de la
marca en el mercat. El concepte de notorietat està relacionat amb el grau de penetració
d’una marca en el mercat, és a dir, a quantes llars ha entrat o es coneix, i amb el seu top
of mind, la capacitat de la marca per ser anomenada en primer lloc quan es demana als
usuaris que diguin la primera marca que els ve a la ment d’una determinada categoria de
productes. La notorietat està associada a una idea positiva perquè s’associa amb prestigi i
apreciació.

• Essencialitat. El grau de coincidència entre l’assortiment que s’ofereix i
l’assortiment que la clientela clau espera trobar en el punt de venda, amb
independència de la seva rendibilitat, és l’essencialitat. Un producte és
essencial quan és imprescindible i ha de formar part de l’assortiment del
punt de venda, encara que no sigui rendible. Es tracta, per tant, de productes
que són imprescindibles per mantenir un equilibri correcte en l’estructura
de l’assortiment. Probablement l’essencialitat és la part més visible i
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significativa de les característiques d’un assortiment, perquè habitualment
és el que fa percebre una botiga com a bona o dolenta per als clients.

Així com alguns productes i algunes marques determinades contribueixen a
millorar la imatge d’un establiment comercial, l’essencialitat té per objectiu
la motivació per la qual els clients es desplacen fins al punt de venda per
aconseguir un producte determinat. Pot ser i, de fet, passa sovint que alguns
productes de l’assortiment no proporcionin un benefici econòmic i que el
detallista tingui la temptació d’eliminar-los, la qual cosa no seria una decisió
encertada perquè cal tenir en compte altres qüestions com ara les necessitats
que satisfà, la coherència amb la resta de productes i l’equilibri que suposa
en l’estructura de l’assortiment. Per tant, cal prioritzar altres criteris per
sobre de les vendes, els marges i la rendibilitat.

L’essencialitat és una característica que pot estar relacionada amb el produc-
te genèric o amb una marca determinada.

Exemple d’essencialitat de productes i marques

L’aigua o la sal són productes que formen part de tots els establiments que comercialitzen
productes d’alimentació, tot i que no són els productes que més es venen ni
els que proporcionen més beneficis. Tanmateix, són productes que no es poden
eliminar de l’assortiment perquè confereixen la característica d’essencialitat necessària
en l’assortiment d’aquest tipus d’establiments comercials. Aquesta essencialitat està
relacionada amb el producte genèric. D’altra banda, dins dels refrescos de cola que formen
part de l’assortiment d’aquest tipus d’establiments comercials és imprescindible disposar
de la marca amb més notorietat que, al nostre país, és Coca-Cola. Així, tot i que pot ser
la marca de refrescos de cola amb un marge de benefici més petit, no seria una decisió
encertada substituir-la per una altra marca amb un marge més gran.

• Imatge. Un dels factors més importants que influeixen en la configuració
de la imatge del punt de venda són els productes. Per això hi ha determinats
productes o marques que són bàsics i que s’han d’incloure obligatòriament
en l’assortiment d’un establiment comercial. Evidentment si els clients no
troben les marques o els productes que busquen, la imatge de l’establiment
comercial se’n ressent.

1.2 Estructura de l’assortiment

L’assortiment de qualsevol establiment comercial s’organitza en grups i nivells.
amb l’objectiu de classificar, identificar i gestionar estratègicament la seva oferta
comercial. Per gestionar de forma eficaç les referències que componen l’assorti-
ment s’han de fer agrupacions seguint una estructura lògica i coherent. Aquestes
agrupacions determinen les dimensions de l’assortiment i s’utilitzen per poder fer
comparacions entre els assortiments de diversos punts de venda.

Referències

Les referències són unitats de venda que satisfan necessitats específiques del consumidor
i estan definides per la marca, el format, el model o el contingut de l’envàs. Per tant,
hi ha tantes referències com articles de marques i de formats diferents que es trobin en
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l’assortiment, amb un codi numèric que l’identifica unívocament per facilitar els processos
de compravenda i emmagatzematge.

Quan es determina l’assortiment d’un establiment comercial, cal establir una
estructura que ha de permetre classificar i organitzar els diferents productes que
en formen part.

L’estructura de l’assortiment és l’ordenació de totes les referències
existents, dividint-les en grups o nivells que permetin la seva classificació i
identificació, així com la seva localització en el punt de venda.

Els nivells de l’assortiment són divisions jeràrquiques que es realitzen sobre
l’univers de productes fins a identificar una referència. L’univers de productes
és la delimitació genèrica del tipus d’articles que els compradors esperen trobar
en un establiment. Esquemàticament, l’assortiment té els següents nivells (segons
Serra i Morant, 2010):

Els nivells de l’assortiment són divisions jeràrquiques (relació de subordinació
o dependència) que s’efectuen sobre l’univers de productes per classificar i
organitzar les referències. L’univers de productes és la delimitació genèrica que
els clients esperen trobar en un establiment. Per exemple, es pot parlar de l’univers
d’alimentació (funció del producte) o l’univers de productes per a l’esmorzar
(forma de consum).

L’estructuració de l’assortiment té les finalitats següents:

• Agrupar i classificar els productes que formen part de l’oferta comercial.

• Facilitar a la clientela la identificació i la localització dels productes en el
punt de venda.

• Simplificar la gestió comercial i administrativa de l’establiment.

• Afavorir la reposició dels productes i el control d’existències a l’establiment
i al magatzem.

Exemple de nivells de l’assortiment

Si observeu la figura 1.2, veureu com es poden establir els diferents nivells de l’assortiment
de manera que, a partir d’un concepte molt genèric del primer nivell, es va definint
successivament fins arribar a una referència molt concreta en l’últim nivell.

Figura 1.2. Exemple de nivells de l’assortiment

A cadascun d’aquests nivells se li pot assignar un nom genèric que podria servir per a la
classificació dels nivells de l’assortiment de qualsevol establiment comercial.

Malgrat que cada tipus d’establiment pot realitzar la seva pròpia estructuració
o divisió de l’assortiment, segons el tipus de comerç i d’acord amb la filosofia
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empresarial normalment s’ajusta a una estructura formada per 8 grups o nivells,
ordenats de més a menys dimensió:

1. Divisions. Són les àrees de productes en què es divideix l’establiment
comercial. Per exemple, en un hipermercat hi ha les divisions d’alimentació
(que suposen al voltant del 60% de les vendes), d’articles complementaris
per a la llar i d’articles d’ús personal i de vestir.

2. Departaments o sectors. Són grans divisions o centres d’activitat d’un es-
tabliment comercial que agrupen diverses seccions. L’agrupació en sectors
o departaments es fa en funció de l’homogeneïtat i complementarietat dels
productes que en formen part. Per exemple, dins de la divisió d’alimentació
d’un hipermercat podem trobar els sectors o departaments següents: ali-
ments frescos o peribles (carn, peix, fruites i verdures, embotits, formatges,
pa, etc.), aliments no peribles (conserves, congelats, begudes i licors, etc.),
tèxtil i calçat (roba i calçat d’home, roba i calçat de dona, roba i calçat
infanti, etc.), electrodomèstics (línia marró -imatge i so- i línia blanca -
relacionats amb la cuina, la neteja i la climatització de la llar) i drogueria-
perfumeria (productes de neteja, higiene i cosmètica personal, etc.), entre
d’altres.

3. Seccions. Són unitats independents de negoci que agrupen diverses cate-
gories de productes d’una certa homogeneïtat respecte a les necessitats que
satisfan. Malgrat que el nombre de seccions d’un punt de venda pot variar
segons el tipus d’establiment i les seves dimensions, és habitual que hi hagi
responsables de cada secció. Per exemple, un responsable de carnisseria, un
responsable de peixateria, etc. En un hipermercat, per exemple, hi pot haver
les seccions de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria, fleca, etc., que
depenen del departament o sector de productes frescos. Cal tenir en compte
que en una botiga especialitzada, com pot ser una sabateria, només hi ha una
secció, la secció de calçat. Fins i tot, en una sabateria ultraespecialitzada
es pot donar el cas que no hi hagi cap secció, suposant que la seva oferta
comercial s’organitzi en dues categories de productes: calçat per a nens i
calçat per a nenes.

4. Categories de productes. Són divisions dins d’una secció que agrupen
diverses famílies en funció de la necessitat genèrica que satisfan els pro-
ductes que formen la categoria. Les categories formen grups de productes
que estan relacionats amb la satisfacció d’una mateixa necessitat, per tant,
el consumidor els sol adquirir de forma conjunta perquè habitualment es
tracta de productes complementaris. La gestió per categories en el punt de
venda permet maximitzar les vendes dels productes gràcies a l’estructuració
i selecció adequada de l’assortiment, adaptat al format comercial, i a la
gestió de les categories com a unitats estratègiques de negoci (UEN), en
funció del tipus d’establiment i de la seva demanda.

La relació entre els diferents productes d’una categoria pot prendre dues
formes diferents:

• Categoria implantada de productes: les famílies o els articles que
componen la categoria es presenten agrupats segons la seva relació
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organolèptica (característiques dels productes que són percebudes pels
sentits). Per exemple, la categoria de productes d’higiene personal es
pot organitzar en les famílies de gels de bany, desodorants, dentifricis,
xampús, etc. Un altre exemple de categories implantades en un
hipermercat podrien ser les conserves de peix, les conserves càrnies,
les conserves vegetals, etc.

• Categoria creuada de productes: les famílies o els articles que
componen la categoria es presenten agrupats segons el tipus d’ús
o consum que es realitza. Per exemple, productes per a la higiene
capil·lar (xampús, condicionadors, tractaments nutritius, tractaments
anticaspa, sèrums reparadors, etc.), higiene corporal (gels de bany,
sabons, cremes hidratants, locions, desodorants, etc.), higiene bucal
(dentifricis, raspalls de dents, fil dental, col·lutoris, etc.), afaitat (fulles
d’afaitar, escuma, locions postafaitat, etc.), maquillatge (bases, llapis,
coloret, rímel, etc.), entre d’altres. Un altre exemple de categories
creuades poden ser les agrupacions de cosmètica femenina, cosmètica
masculina i cosmètica infantil, on s’agruparien les diferents famílies
de productes segons el tipus de consumidor al qual estan destinats.

5. Famílies. Són conjunts d’articles, amb una certa homogeneïtat en la seva
composició, característiques o utilització, que satisfan la mateixa necessitat
genèrica i formen diferents categories de productes. Per exemple, dins
de la categoria de productes làctics hi ha les famílies de llet, iogurts,
postres, margarines, mantegues, formatges, etc., o bé dins de la categoria
de conserves vegetals hi ha les famílies de tomàquet, pèsols, espàrrecs,
pebrots, xampinyons, etc. És convenient definir de forma clara les famílies
que formen cadascuna de les seccions de l’assortiment i les necessitats que
satisfà l’assortiment d’una botiga, ja que el disseny de la implantació de les
referències en el punt de venda s’ha de fer agrupant les diferents famílies de
forma coherent.

6. Subfamílies. Són les divisions vinculades a una determinada família de
productes que agrupen productes similars, però lleugerament diferents, i
que es poden classificar en funció de diversos criteris. Una família pot estar
formada per diverses subfamílies o bé no contenir-ne cap. Per exemple,
dins de la categoria de productes làctics i la família de iogurts, hi pot haver
les subfamílies de iogurts naturals sense sucre, iogurts naturals ensucrats,
iogurts de sabors, iogurts amb fruita, iogurts líquids, etc. La divisió d’una
mateixa família de productes en subfamílies es pot fer tenint en compte
criteris diferents: per exemple, dins de la categoria de productes làctics i
la família de llet de vaca pot haver-hi trobar les subfamílies de llet líquida,
llet condensada i llet en pols, però també es pot classificar en les subfamílies
de llet sendera, llet semidesnatada i llet desnatada. D’altra banda, en una
botiga hi podem trobar la categoria de productes de joguines per a la platja
on hi pot haver la família de pilotes inflables sense cap subfamília, és a dir,
aquesta família inclouria tota la varietat de pilotes inflables sense cap tipus
de subdivisió.

7. Articles. Són productes d’una determinada naturalesa i concebuts per ser
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En anglès, el concepte que
s’utilitza per anomenar les
referències és SKU (stock

keeping unit).

consumits o utilitzats d’una determinada manera. Per exemple, dins dels
productes làctics que distribueix un determinat fabricant es poden distingir
els articles següents: llet sencera, iogurt natural, mantega, etc.

8. Referències. Són les unitats de venda que satisfan necessitats específiques
del consumidor i estan definides per la marca, el format, el model o el
contingut de l’envàs. Per tant, hi haurà tantes referències com articles de
marques i de formats diferents hi hagi en l’assortiment. Per exemple, la llet
sencera és un article que es pot comercialitzar en ampolles d’un litre i mig
o en tetrabrics d’un litre de marques diferents: així, el tetrabric d’un litre de
llet sencera la marca A és una referència diferent del tetrabric d’un litre de
llet sencera de la marca B.

A la figura 1.3 podeu veure representats gràficament, de més grans a més petits,
els diferents grups o nivells de l’assortiment.

Figura 1.3. Nom dels grups o nivells de l’assortiment

Una estructura ben organitzada de l’assortiment pot representar l’èxit de l’esta-
bliment comercial i reforça la seva autèntica imatge corporativa, amb la finalitat
d’aconseguir la coincidència entre l’assortiment ofert pel detallista i l’assortiment
esperat per la clientela clau.

A la figura 1.4 podeu veure l’estructura de l’assortiment d’un hipermercat on s’ob-
serven les diferents agrupacions o nivells de l’assortiment per a unes determinades
referències.
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Figura 1.4. Exemple d’agrupacions o nivells de l’assortiment

Aquestes denominacions per als grups o nivells de l’assortiment són les que
utilitzen les empreses comercials, és a dir, les que no fabriquen productes sinó
que només els comercialitzen. Hi ha altres denominacions que s’utilitzen les
empreses del sector industrial, és a dir, les empreses que fabriquen i distribueixen
els productes. Aquestes empreses industrials no utilitzen el terme assortiment per
definir el conjunt de productes que fabriquen, sinó que es refereixen a la cartera
de productes, la qual pot constar de diverses gammes, línies, models i articles.

La cartera de productes d’una empresa està formada pel conjunt de productes
que compon la seva oferta i que se sol estructurar en els diferents nivells: gammes,
línies, models i articles. Les gammes són conjunts de productes que pertanyen al
mateix àmbit professional, que utilitzen la mateixa tecnologia, que es distribueixen
a través del mateix canal de distribució o bé que es dirigeixen al mateix segment
de mercat. Les línies depenen d’una gamma i estan formades per un les diverses
variants d’articles o models d’un determinat producte.

Exemple d’estructura de cartera de productes: Nestlé i Seat

L’empresa Nestlé disposa de diferents gammes de productes amb diverses marques: cafè,
cereals, xocolata, culinaris, galetes, gelats, làctics, làctics refrigerats, mascotes, nutrició
infantil, etc. Dins de la gamma de productes de cafè hi ha les línies: Nescafé, Dolce Gusto
i Nespresso. D’aquesta última línia de productes, en formen part els articles següents:
màquines de cafè i càpsules de cafè. Podeu consultar les gammes de productes de Nestlé
al web https://goo.gl/3BfNnH.

D’altra banda, una empresa automobilística com Seat disposa, dins de la gamma
d’automòbils, de les línies següents: Mii, Ibiza, Toledo, León, Ateca i Alhambra. De la
línia León hi ha diversos models: 5 portes, SC, ST, X-perience i Cupra. Podeu consultar
les línies de productes de la gamma d’automòbils Seat al web http://goo.gl/vPygui.

És important tenir en compte aquestes diferències en l’ús de la terminologia a les
empreses industrials i a les empreses comercials.

https://goo.gl/3BfNnH
http://goo.gl/vPygui
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1.3 Dimensions de l’assortiment

Les dimensions de l’assortiment defineixen el posicionament estratègic d’un
establiment comercial en el mercat. És a dir, el que diferencia un establiment
d’un altre i que està condicionat pels canvis constants en les exigències dels
consumidors i per les actuacions de la competència.

Les dimensions de l’assortiment poden ser:

• Quantitatives

• Qualitatives

1.3.1 Dimensions quantitatives bàsiques

Les dimensions quantitatives aporten informació numèrica que permet fet compa-
racions objectives entre l’assortiment de diversos establiments comercials.

Les principals dimensions quantitatives de l’assortiment per a qualsevol
tipus d’establiment comercial són: amplitud, profunditat i longitud.

Qualsevol establiment comercial detallista ha de definir la seva política d’assor-
timent d’acord amb aquestes tres dimensions, per a cadascuna de les quals s’ha
de precisar el seu grau d’intensitat entre molta, mitjana o poca tenint en compte
que aquests graus són relatius i s’han d’utilitzar en comparació amb l’assortiment
d’altres establiments comercials. Per això, habitualment es diu que l’assortiment
d’una botiga és més o menys ampli que el d’una altra botiga i més o menys profund.

Amplitud

La dimensió d’amplitud s’utilitza per definir com és l’assortiment d’un establi-
ment comercial des d’una perspectiva d’anàlisi horitzontal, és a dir, la varietat
d’agrupacions de productes similars o homogenis que integren l’oferta comercial
detallista.

L’amplitud està determinada pel nombre de departaments i seccions que
hi ha en el punt de venda, per tant, pel nombre de necessitats diferents dels
consumidors que es poden satisfer.

Es parla d’assortiment molt ampli i d’assortiment estret o limitat, segons si
la seva amplitud és més o menys gran. La dimensió d’amplitud és un factor
clau en la gestió de l’assortiment, ja que determina el grau d’especialització i el
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posicionament estratègic de l’establiment comercial, segons els departaments i les
seccions de què disposa per a la satisfacció del seu públic objectiu i per diferenciar-
se dels competidors.

Hi ha una relació inversa entre
l’amplitud de l’assortiment i
l’especialització del comerç: com
més ampli és l’assortiment de
l’establiment, menor és la seva
especialització.

L’amplitud es concreta en els tres graus d’intensitat, segons el format comercial,
següents:

• Assortiment molt ampli. Disposa d’un gran nombre de seccions que
depenen de diversos departaments, amb una especialització baixa o mitjana.
Això permet satisfer un nombre important de necessitats genèriques de la
clientela. Els establiments comercials que tenen aquest tipus d’assortiment
són els grans magatzems, els hipermercats i les botigues de conveniència.

• Assortiment ampli. Disposa d’un nombre moderat de seccions amb un
grau d’especialització mitjà. Els establiments comercials que tenen aquest
tipus d’assortiment són els supermercats i les botigues de descompte.

• Assortiment poc ampli. Disposa d’un nombre molt petit de seccions
amb un alt grau d’especialització, fins i tot, pot ser que no existeixi el
nivell corresponent a les seccions. Es correspon als formats comercials
molt especialitzats o ultraespecialitzats. Alguns exemples d’establiments
comercials que tenen aquest tipus d’assortiment són les botigues d’esport,
les sabateries, les llibreries, les boutiques, les carnisseries, les peixateries,
les fruiteries, etc.

Malgrat que l’amplitud de l’assortiment és una dada relativa i normalment
s’utilitza per comparar dos assortiments, en termes generals es poden establir
unes dimensions orientatives que serveixen per determinar aquesta magnitud en
termes absoluts (sense comparar-lo amb un altre) i amb independència del format
comercial. Vegeu la taula 1.1:

Taula 1.1. Valors absoluts orientatius de l’amplitud de l’assortiment

Grau Amplitud (seccions)

Poca 1 a 8

Mitjana 9 a 16

Molta +16

Quan es tracta d’establiments comercials molt especialitzats l’assortiment no té
amplitud, és a dir, no té seccions, i per això la seva estructura es desenvolupa a
partir de categories. Aquest és el cas de comerços d’una especialització extrema,
com perfumeries, joieries, cotilleries, botigues de telefonia mòbil, etc.

Exemples de l’amplitud de l’assortiment

Una botiga ultraespecialitzada en material esportiu per a la pràctica de tennis ofereix una
sola categoria de productes. Per tant, té un assortiment de menys ampli o més estret que el
d’una botiga que ven equipament per a la pràctica de diversos esports (futbol, basquetbol,
ciclisme, muntanyisme, etc.).

Una botiga de roba pot tenir un assortiment més ampli si ven roba per a homes, per a
dones i per a la mainada que no pas si només ven roba d’home.

El terme francès boutique
s’utilitza per designar les
botigues especialitzades en
la venda d’articles de moda,
especialment de roba de
qualitat.



Gestió de productes i promocions en el punt de venda 22 Determinació de l'assortiment de productes

Si es compara l’assortiment d’un hipermercat amb el d’un supermercat, es pot afirmar
que l’assortiment de l’hipermercat és més ampli que el d’un supermercat, ja que té més
departaments i moltes més seccions que satisfan diverses necessitats dels consumidors.

En una botiga especialitzada en la venda d’electrodomèstics hi ha una única secció que es
divideix en les categories de línia blanca, línia marró i línia de petit electrodomèstic, la qual
cosa significa que té un assortiment poc ampli o estret.

A la taula 1.2 es classifiquen els diferents formats comercials segons l’amplitud
del seu assortiment:

Taula 1.2. Classificació de formats comercials segons l’amplitud de l’assortiment

Assortiment Format comercial

Molt ampli · Gran magatzem
· Hipermercat
· Botiga de conveniència

Ampli · Supermercat
· Botiga de descompte
· Mercat d’abastaments

Poc ampli · Gran superfície especialitzada
· Comerç especialitzat i ultraespecialitzat
· Petit comerç tradicional

Profunditat

La dimensió de profunditat s’utilitza per definir com és l’assortiment d’un esta-
bliment comercial des d’una perspectiva d’anàlisi vertical, és a dir, la varietat
d’articles i referències que formen part de les diferents famílies de productes.

La profunditat és el nombre de referències que formen part d’una
determinada família de productes, és a dir, la varietat de productes que
s’ofereixen. Està determinada per les diferents marques, models, mides
d’envàs, etc. que componen tota l’oferta comercial.

Es parla d’assortiment molt profund i d’assortiment poc profund segons si
la seva profunditat és més o menys gran. De la mateixa manera que l’amplitud,
la dimensió de profunditat és un factor clau de la gestió de l’assortiment, ja que
determina el grau d’especialització i el posicionament estratègic de l’establiment
comercial, amb relació al nombre de referències que contenen les famílies de
productes.

La profunditat es concreta en 3 graus d’intensitat, segons el format comercial:

• Assortiment molt profund. Disposa de famílies de productes que contenen
un gran nombre de referències (marques, models, mides, formats, colors,
talles, etc.), amb la finalitat de satisfer un gran nombre de necessitats del
seu públic objectiu. Els establiments comercials que tenen aquest tipus
d’assortiment són el comerç especialitzat i ultraespecialitzat.

• Assortiment profund. Disposa de famílies de productes que contenen un
nombre força gran de referències. Els establiments comercials que tenen
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aquest tipus d’assortiment són els grans magatzems, els hipermercats i els
mercats d’abastaments.

• Assortiment poc profund. Disposa de famílies de productes que contenen
un nombre reduït de referències. Els establiments comercials que tenen
aquest tipus d’assortiment són les botigues de conveniència, les botigues
de descompte i els comerços tradicionals poc especialitzats.

De la mateixa manera que succeeix amb l’amplitud, la profunditat és una dada
relativa però es poden establir, en termes generals, unes dimensions orientatives
independents del format comercial. Vegeu la taula 1.3:

Taula 1.3. Valors absoluts orientatius de la profunditat de l’assortiment

Grau Profunditat (referències per família)

Poca 1 a 10

Mitjana 11 a 20

Molta +20

Font: adaptació de Ricardo Palomares, ed. (2000). "Merchandising. Cómo vender más en establecimientos comerciales" (pàg. 128)

Exemples de profunditat de l’assortiment

Els establiments comercials especialitzats han de disposar de totes, o gairebé totes, les
referències existents en el mercat de les categories dels productes que s’ofereixen. Així es
pot respondre de forma eficaç a la seva característica i estratègia de diferenciació gràcies
a l’especialització en les poques seccions de què disposa.

Una botiga ultraespecialitzada en material esportiu d’esquí té un assortiment molt més
profund, amb moltes més referències específiques d’aquest esport, que no pas una que
ven equipament per a la pràctica de diversos esports (futbol, basquetbol, ciclisme, esquí,
muntanyisme, etc.), la qual ha de disposar de menys referències específiques d’esquí.

Una botiga de camises per a home pot tenir un assortiment més profund que no pas una
botiga que també ven pantalons, jerseis, abrics, etc. A la primera hi ha molta més varietat
de models, talles i colors que no pas a la segona.

Si es compara l’assortiment d’un supermercat gran amb el d’una botiga de descompte,
es pot afirmar que l’assortiment del supermercat és més profund que el de la botiga de
descompte, ja que disposa de més varietat d’articles dins de cada família de productes.

A la taula 1.4 es classifiquen els diferents formats comercials segons la profunditat
del seu assortiment:

Taula 1.4. Classificació de formats comercials segons la profunditat de l’assortiment

Assortiment Format comercial

Molt profund · Gran superfície especialitzada
· Comerç especialitzat i ultraespecialitzat

Profund · Gran magatzem
· Hipermercat
· Supermercat gran
· Mercat d’abastaments

Poc profund · Supermercat mitjà i petit
· Botiga de descompte
· Botiga de conveniència
· Petit comerç tradicional no especialitzat

Podeu consultar les
característiques dels
formats comercials a la
unitat “Distribució d’espais
comercials” del mòdul
“Aparadorisme i disseny
d’espais comercials”.
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Longitud

La longitud de l’assortiment està relacionada directament amb la mida del local,
ja que com més gran sigui l’espai disponible, més gran sol ser el nombre total
de referències que s’ofereixen. Tanmateix, també es pot donar el cas que un
establiment comercial no utilitzi òptimament l’espai disponible i, per tant, tingui
menys referències que un altre establiment de dimensions més reduïdes però que
optimitza l’espai disponible per a l’exposició de productes.

La longitud de l’assortiment és el nombre total de referències que
componen l’oferta comercial d’un establiment comercial detallista.

La longitud de l’assortiment es mesura segons l’amplitud i la profunditat, a partir
de les quals es pot obtenir el nombre total de referències que componen l’oferta
comercial.

Exemple de càlcul de la longitud de l’assortiment

L’assortiment d’un establiment comercial té l’estructura següent:

Taula 1.5.

Seccions A B C

Nombre de famílies 3 5 4

Nombre mitjà de
subfamílies

5 4 2

Nombre mitjà de
referències de cada
subfamília

12 20 15

A partir d’aquestes dades es poden determinar les dimensions quantitatives de
l’assortiment.

L’amplitud mesura el nombre de seccions de la botiga: 3 seccions (A, B i C). Si es tractés
d’un establiment comercial que només tingués una secció, es podria calcular l’amplitud a
partir del nombre de famílies.

La profunditat mesura el nombre de referències de cada família. Com que hi ha diverses
famílies i subfamílies, s’ha de calcular quina és la profunditat mitjana: [(3 · 5 · 12) + (5 · 4 ·
20) + (4 · 2 ·15)] / (3 + 5 + 4) = (180 + 400 + 120 ) / 12 famílies = 700 referències / 12 famílies
= 58,33 referències. Això indica que a la secció A hi ha 3 famílies, amb 5 subfamílies de
mitjana en cada família i 12 referències de mitjana en cada subfamília, per tant, en la secció
A hi ha un total de 180 referències. Seguint el mateix procediment per a les altres seccions
s’obté el nombre total de referències de cada secció: 400 referències en la secció B i 120
referències en la secció C.

Per calcular la profunditat mitjana de cada família es divideix el nombre total de referències
entre el nombre de famílies (700 / 12), la qual cosa suposa una profunditat mitjana de 58,33
referències. Evidentment, hi ha famílies amb un nombre més alt o més baix de referències,
però aquesta és el valor mitjà.

La longitud és el nombre total de referències que componen l’assortiment i que ja s’ha
calculat en el moment de determinar la profunditat mitjana: [(3 · 5 · 12) + (5 · 4 · 20) + (4 ·
2 ·15)] = (180 + 400 + 120 ) = 700 referències.

Cal comparar aquestes magnituds amb les d’un altre establiment per determinar si
l’assortiment és ampli o estret, més o menys profund i de més o menys longitud.



Gestió de productes i promocions en el punt de venda 25 Determinació de l'assortiment de productes

A la figura 1.5 s’il·lustren els conceptes d’amplitud, profunditat i longitud de
l’assortiment:

Figura 1.5. Amplitud, profunditat i longitud de l’assortiment

De forma orientativa, a la figura 1.6 s’indiquen els valors a partir dels quals es
poden determinar les dimensions quantitatives de l’assortiment segons el format
comercial.
Taula 1.6. Valors orientatius de les dimensions quantitatives de l’assortiment segons el format comercial

Establiment Departaments Seccions Categories
(famílies per

secció)

Referències
(per famíla)

Referències
(total)

Gran
magatzem

8 a 10 30 a 40 + 20 10 a 15 40.000 a
60.000

Hipermercat 4 a 6 25 a 35 + 20 6 a 10 25.000 a
40.000

Gran
superfície
especialitzada

1 a 2 4 a 8 + 20 + 15 12.000 a
20.000

Botiga ultraes-
pecialitzada

0 0 + 20 + 15 500 a 3.000

Botiga
especialitzada

0 a 2 1 a 4 + 20 + 15 3.000 a 8.000

Supermercat
gran

2 a 4 13 a 20 + 20 6 a 10 5.000 a 7.000

Supermercat
mitjà

2 a 3 12 a 16 + 20 6 a 10 2.500 a 5.000

Supermercat
petit

2 a 3 8 a 10 11 a 20 1 a 5 1.000 a 1.500

Botiga de
descompte

2 a 3 12 a 16 11 a 20 1 a 5 1.000 a 6.000

Botiga de
conveniència

1 a 2 8 a 10 1 a 10 1 a 5 800 a 3.000

Comerç
tradicional

1 a 2 4 a 8 1 a 10 1 a 5 800 a 2.500

Font: adaptació de Ricardo Palomares, ed. (2000). "Merchandising. Cómo vender más en establecimientos comerciales" (pàg. 127)
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Tipologies d’assortiment segons les dimensions quantitatives

La combinació de les diferents dimensions qualitatives i quantitatives de l’assorti-
ment d’un establiment comercial detallista permet establir unes característiques
que l’identifiquen i el diferencien, determinant la seva posició estratègica en
el mercat i en la ment dels consumidors. Així mateix, la combinació de les
diverses dimensions de l’assortiment dona com a resultat diferents tipologies
d’establiments comercials detallistes.

L’amplitud i la profunditat són les dimensions més significatives de l’assortiment,
de manera que la seva combinació permet establir diferents tipus d’assortiment
que corresponen als diferents formats comercials.

La taula 1.7 recull els diferents formats comercials segons les dimensions de
l’assortiment, les quals determinen la seva política i estratègies comercials.

Taula 1.7. Tipologies d’assortiment segons el format comercial

Assortiment Ampli Poc ampli (estret o limitat)

Profund Cobreix moltes necessitats i
ofereix la possibilitat d’escollir
entre un gran nombre de
referències (molta varietat):
· Grans magatzems
· Hipermercats
· Supermercats grans i mitjans

Cobreix poques necessitats però
ofereix un gran nombre de
referències (molta varietat):
· Comerç especialitzat
· Superfícies especialitzades
(mitjanes i grans)

Poc profund Cobreix moltes necessitats però
disposa d’un nombre reduït de
referències (poca varietat):
· Supermercats petits
· Botigues de descompte
· Botigues de conveniència

Cobreix poques necessitats i no
disposa de gaires alternatives

d’elecció:
· Petit comerç tradicional
· Parades dels mercats

d’abastament
· Botigues efímeres (pop up

stores)

Segons les dimensions quantitatives d’amplitud i profunditat, es poden establir els
tipus d’assortiment següents:

• Molt ampli i molt profund. Es tracta d’un assortiment amb moltes
seccions i una àmplia varietat de productes, marques, models, colors, talles,
etc. que cobreixen una gran quantitat de necessitats. Els formats comercials
que disposen d’aquest tipus d’assortiment són: els grans magatzems, els
hipermercats i els supermercats grans i mitjans.

• Poc ampli i molt profund. Aquest tipus d’assortiment es caracteritza
per tenir poques seccions però amb moltes possibilitats d’elecció, ja que
es disposa d’una gran quantitat d’articles i una gran varietat de marques,
models, colors, talles, etc. Els establiments comercials que disposen
d’aquest tipus d’assortiment són: les superfícies especialitzades (mitjanes i
grans) i el comerç especialitzat, sobretot l’ultraespecialitzat.

• Molt ampli i poc profund. Es tracta d’un assortiment amb moltes seccions
però amb possibilitats d’elecció molt limitades per la poca varietat de
marques, models, colors, talles, etc., malgrat que cobreix moltes necessitats
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genèriques. Els formats comercials que disposen d’aquest tipus d’assorti-
ment són: els supermercats petits, les botigues de descompte i les botigues
de conveniència (amb un ampli horari comercial).

• Poc ampli i poc profund. Aquest és el tipus d’assortiment amb una oferta
comercial molt limitada, tant pel que fa a la diversitat d’articles com a
la varietat de maques, models, colors, talles, etc. Pot semblar molt poc
atractiu per als consumidors però també tenen cabuda en el mercat, en
alguns casos perquè cobreixen necessitats de forma immediata i espontània
i, en altres casos, per la seva proximitat o la novetat. Els formats comercials
que disposen d’aquest tipus d’assortiment són: el petit comerç tradicional
(botigues de queviures), les parades dels mercats d’abastament i les botigues
efímeres.

Les quatre combinacions que defineixen els diferents tipus d’assortiment es poden
representar sobre els quatre quadrants d’un gràfic de coordenades o mapa de
posicionament, on cada format comercial ocupa una posició concreta, tal com
es mostra a la figura 1.6.

Figura 1.6. Mapa de posicionament estratègic segons l’assortiment dels principals formats comercials

La situació de cada tipus d’establiment comercial en el mapa de posicionament
determina un aspecte clau en la gestió del seu assortiment, ja que determina la
seva estratègia per a la satisfacció del seu públic objectiu i la diferenciació davant
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de la competència en el mercat.

1.3.2 Altres dimensions quantitatives

Les dimensions quantitatives bàsiques de l’assortiment (amplitud, profunditat i
longitud) proporcionen una informació que, a vegades, no és suficient. Per això,
hi ha altres dimensions quantitatives que s’utilitzen per fer anàlisis més exhaustives
i una mica més complexes però que, en alguns casos, poden ser necessàries.

Les altres dues dimensions quantitatives de l’assortiment són:

• Amplada

• Extensió

Amplada

La finalitat de l’amplada és proporcionar una visió més completa de l’amplitud de
l’assortiment, malgrat que la seva avaluació és una mica més complexa.

L’amplada de l’assortiment és el nombre de subgrups en què es divideix
cadascuna de seccions o les agrupacions homogènies que defineixen
l’amplitud de l’assortiment, és a dir, el nombre de categories, famílies i
subfamílies en què es divideix una secció.

Existeix una relació directa entre
l’amplitud de l’assortiment i

l’especialització del comerç: com
més ample és l’assortiment, més

especialitzat està l’establiment.

L’amplada incrementa o completa la informació que aporta l’amplitud, és a
dir, el nombre de seccions, i es pot aplicar als nivells que es troben per sota, amb
la intenció d’obtenir una visió més completa. De la mateixa manera que amb la
profunditat, l’amplada es calcula com a una mitjana per obtenir un únic nombre
que permeti fer comparacions directes entre l’assortiment de diversos establiments
comercials.

Les grans superfícies especialitzades (per exemple, Decathlon) tenen un assorti-
ment ample però no ampli. És a dir, en aquest cas només hi ha la secció d’esports
(poca amplitud), però hi ha moltes subdivisions (molta amplada) per atendre
moltes necessitats per a la pràctica de diferents esports.

Ampli o ample?

No s’ha de confondre un assortiment ampli (nombre de seccions) amb un assortiment
ample (nombre de subdivisions de cada secció). El terme equivalent d’amplada en castellà
és anchura, la qual cosa permet diferenciar-lo més clarament de l’amplitud quan es parla
de surtido amplio o ancho.

L’amplada es concreta en 3 graus d’intensitat, segons el format comercial:

• Assortiment molt ample. Disposa de seccions que contenen un nombre
important de categories, amb moltes famílies i subfamílies de productes. Els



Gestió de productes i promocions en el punt de venda 29 Determinació de l'assortiment de productes

establiments comercials que tenen aquest tipus d’assortiment són el comerç
especialitzat i, especialment, l’ultraespecialitzat que no té seccions.

• Assortiment ample. Disposa d’un nombre mitjà de categories, amb un
nombre significatiu de famílies i subfamílies de productes. Els establiments
comercials que tenen aquest tipus d’assortiment són els grans magatzems,
els hipermercats i els mercats d’abastaments.

• Assortiment poc ample. Disposa de les categories de producte dels articles
més representatius i més demandats per la clientela. Els establiments comer-
cials que tenen aquest tipus d’assortiment són les botigues de descompte, les
botigues de conveniència i el comerç tradicional no especialitzat.

La taula 1.8 recull els valors absoluts orientatius de l’amplada de l’assortiment
amb independència del format comercial.

Taula 1.8. Valors absoluts orientatius de l’amplada de l’assortiment

Grau Amplada
(categories i famílies per secció)

Poca 1 a 10

Mitjana 11 a 20

Molta +20

Font: adaptació de Ricardo Palomares, ed. (2000). "Merchandising. Cómo vender más en establecimientos comerciales" (pàg. 128)

Exemple de comparació de l’amplada

Les seccions d’electrodomèstics grans de dues superfícies comercials tenen la mateixa
amplada:

• Rentadores i assecadores

• Rentaplats

• Frigorífics i congeladors

• Forns, plaques de cuina i campanes extractores

Es podria donar el cas que, tot i tenir la mateixa amplada, hi hagués diferències importants
si una de les botigues té una mitjana de 22 models de cada família de productes (molta) i
l’altra botiga només n’ofereix 8 (poca amplada). Això pot passar encara que sigui similar
el nombre de referències totals, entenent per referència les diferents combinacions de
dimensions, colors, acabats i prestacions.

Extensió

La majoria d’establiments ofereixen més d’una marca de cada producte, però la
quantitat de marques que es pot trobar en dues botigues pot variar considerable-
ment.

L’extensió de l’assortiment és el nombre mitjà de marques de les seccions,
és a dir, de les agrupacions homogènies que determinen l’amplitud de
l’assortiment (categories, famílies i subfamílies).
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L’univers de productes del
detallista està delimitat pel

nivell més alt del seu
assortiment. Així, l’univers

d’una botiga especialitzada
en la venda de productes

gurmet són tots els aliments
considerats delicadeses

(conjunt de menjars refinats
o selectes).

Així doncs, es pot considerar que l’extensió és una variant de l’amplada que pren
com a segon nivell de consideració la marca dels productes. La varietat de mar-
ques de què disposa una botiga, especialment en determinats productes, és molt
important per als detallistes, ja que permet diferenciar clarament l’assortiment
d’una botiga de descompte tou de l’assortiment d’un supermercat gran, perquè en
el primer s’ofereixen bàsicament productes de la marca pròpia i de la marca líder
i, en canvi, el supermercat també ofereix segones i terceres marques.

Existeix una relació directa entre
l’extensió de l’assortiment i el nombre

de marques: com més extens és
l’assortiment, més quantitat de

marques hi ha en una secció.

Des del punt de vista operatiu, com més gran sigui el nombre de marques que
s’ofereixen, més complexa serà la gestió i els seus costos, ja que s’incrementa el
nombre de proveïdors.

Exemple de comparació de l’extensió

En una petita botiga de barri s’ofereix una sola marca de refrescos de cola, la marca líder.
En canvi, en un supermercat pròxim s’ofereixen fins a 4 marques de refrescos de cola entre
les quals hi ha la marca del distribuïdor (marca pròpia). Això mateix passa per a la majoria
de productes que ofereixen els dos establiments comercials. Per tant, mentre que a la
petita botiga de barri hi ha un màxim de 2 marques de cada producte, en el supermercat
n’hi ha una mitjana de 4.

L’extensió de l’assortiment del supermercat és més gran que no pas la de la botiga de barri,
ja que en aquest ofereix una varietat de marques més gran.

1.3.3 Dimensions qualitatives

Per avaluar l’assortiment d’un establiment comercial, a més de les seves di-
mensions qualitatives, també es poden emprar altres aspectes que, per les seves
característiques, no es poden quantificar. Es tracta de dimensions qualitatives i
són de caràcter més subjectiu, però igualment importants i gens menyspreables en
tant que reflecteixen diferències rellevants entre els assortiments dels establiments
comercials detallistes.

Les dimensions qualitatives o qualitats de l’assortiment són
característiques de l’oferta comercial detallista que contribueixen a la
fidelització de la clientela i a la diferenciació de l’estratègia d’assortiment.

Hi ha diverses qualitats que es poden tenir en compte, entre les quals destaquen
les següents:

• Coherència. És el grau de complementarietat que hi ha entre les diferents
agrupacions de l’assortiment. És a dir, l’assortiment és coherent si les
seccions o famílies que el componen són homogènies i complementàries
respecte a les necessitats que satisfan o, dit d’una altra manera, si hi ha una
certa harmonia entre les diferents agrupacions o nivells de l’assortiment.
Normalment com més especialitzada és una botiga, més coherent és el seu
assortiment, ja que hi ha més interrelació i complementarietat entre els seus
productes. En tot cas, si es pren el nivell més alt de l’assortiment, que
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és l’univers de productes del detallista, aquest és més coherent com més
s’ajusta a l’univers, mentre que si hi ha productes de difícil classificació
dins de l’univers, l’assortiment és menys coherent.

Exemples de coherència en l’assortiment

Una botiga d’ordinadors que també inclou altres equipaments informàtics en la seva oferta
comercial, com ara impressores, escàners, tauletes tàctils, programari, consumibles, etc.,
té un assortiment homogeni perquè existeix un grau alt de complementarietat entre tots els
productes. Per tant, es tracta d’un assortiment coherent.

En canvi, les botigues de conveniència on es pot trobar pa acabat de fer, productes
d’alimentació, begudes, premsa i revistes, objectes de regal, etc. tenen un assortiment
molt heterogeni per la baixa complementarietat que hi ha entre els productes. Per tant, es
tracta d’un assortiment poc coherent.

D’altra banda, és lògic que en una botiga d’esports hi hagi sabatilles i roba esportiva o
material per a la pràctica de diversos esports, però que hi hagi banyadors i tovalloles per a
la platja no és tan lògic.

• Equilibri. És la relació que hi ha entre la rendibilitat que proporcionen els
diferents productes de l’assortiment. Dins de l’oferta comercial detallista
hi ha productes amb els quals s’obtenen marges elevats i d’altres amb
marges més petits; tanmateix, aquests productes menys rendibles poden ser
essencials i seria contraproduent eliminar-los de l’assortiment. A l’hora de
seleccionar l’assortiment cal tenir en compte que alguns productes ajuden
a vendre’n uns altres, per això l’objectiu és aconseguir un equilibri entre
els productes més rendibles i els productes menys rendibles, de manera que
s’obtingui la rendibilitat global necessària. L’equilibri també fa referència
a la varietat de productes de cada família, és a dir, cal que hi hagi un
cert equilibri entre la varietat de productes de cada família: no tindria cap
sentit que en algunes famílies hi hagués molta varietat i que en d’altres es
limitessin molt les possibilitats d’elecció per part dels clients.

• Essencialitat. És el grau de coincidència entre l’assortiment que s’ofereix
en el punt de venda i el que la clientela clau espera trobar. Està relacionat
amb el tipus d’establiment comercial i la varietat de marques que conformen
el seu assortiment, de manera que es poden distingir els tres graus següents:

– Assortiment molt essencial. Disposa d’una gamma significativa de
productes de les primeres marques líders, les més avantguardistes i les
més innovadores del mercat.

– Assortiment essencial. Disposa d’una gamma de productes represen-
tativa de les primeres marques líders del mercat i algunes d’innovado-
res.

– Assortiment poc essencial. Disposa d’una gamma molt limitada de
les primeres marques líders del mercat i algunes d’innovadores o, fins
i tot, pot ser que no n’hi hagi.

• Dinamisme. És la capacitat d’anar evolucionant per adaptar-se als canvis.
L’assortiment no és estàtic i no es pot concebre com a inamovible, perquè
els gustos i els hàbits de consum de la clientela van canviant al llarg del
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temps. Per tant, l’assortiment s’ha d’anar adaptant contínuament a les
noves necessitats de la clientela, amb el risc que pot comportar l’eliminació
d’algunes referències per introduir-ne d’altres sense perjudicar la imatge i
la vocació de l’establiment.

• Fidelitat. La clientela és fidel al punt de venda que li ofereix uns productes
determinats i difícilment se sent atreta per un altre establiment que no
disposi d’alguns d’aquests productes. Per tant, es pot dir que hi ha una
relació directa entre la fidelitat dels clients al punt de venda i la fidelitat a la
combinació de productes que conformen el seu assortiment. La presència
o absència d’un sol producte, considerat individualment, és difícil que
influeixi en la fidelitat del client al punt de venda, excepte en casos molt
concrets. Però, en canvi, la manca d’una determinada combinació de
productes sí que pot suposar la pèrdua d’uns clients determinats.

No necessàriament les vendes que genera un producte són un indicador de
la fidelitat, perquè hi ha productes amb un volum de vendes petit que poden
ser els que provoquen la visita d’alguns clients al punt de venda, ja que
no els troben en altres establiments de la competència. Per això esdevé
imprescindible que el detallista tingui un coneixement profund de la seva
clientela, del mercat local i dels gustos més significatius per poder ajustar
la seva oferta a tots aquests condicionants. Mentre que la coherència té una
relació amb l’amplitud de l’assortiment, es pot dir que la fidelitat té una
relació més directa amb la profunditat.

Conèixer el client per fidelitzar-lo

És fonamental determinar quins són els productes més importants per a la clientela
d’un establiment comercial, és a dir, quins són els grups de productes bàsics de l’oferta
comercial, per disposar-ne d’una profunditat més gran. Així, dels grups de productes que
són més marginals se’n pot oferir menys varietat, sense que això afecti considerablement
la clientela. Per exemple, si un supermercat situat al centre d’una gran ciutat ha identificat
que per als seus clients és molt important l’oferta de productes frescos, pot incrementar
la profunditat de les seccions de carnisseria, peixateria i fruiteria, mentre que pot reduir
la profunditat de la secció de drogueria i perfumeria, suposant que els clients d’aquest
establiment no valoren tant la varietat en aquesta secció.

• Rendibilitat. És la relació entre els beneficis nets que proporciona una
inversió i el valor del capital invertit. No es pot aconseguir l’èxit comercial
si no es disposa d’un assortiment rendible. D’altra banda, per a l’establi-
ment comercial la rendibilitat és primordial, i pot ser la causa d’eliminació
d’algunes referències de l’assortiment quan no són rendibles. Es pot
mesurar directament, calculant la rendibilitat dels productes, o de forma
indirecta, determinant els productes que tot i no ser rendibles afavoreixen
les vendes d’altres.

• Traçabilitat. És la capacitat de reproduir totes les fases d’un producte, des
que es fabrica fins que és adquirit pel consumidor final. Per tant, inclou totes
les accions que es porten a terme des de l’obtenció de la matèria primera,
els processos de producció i logístics fins als processos en els centres de
distribució, emmagatzematge, comercialització i activitats de màrqueting.
A partir d’aquest historial del producte, es pot localitzar ràpidament l’origen
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dels problemes que puguin sorgir en la seva elaboració o distribució i evitar-
los en el futur.
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2. Caracterització i classificació de productes

La selecció de productes que formen part de l’assortiment d’un establiment
comercial és una tasca complexa perquè depèn de múltiples factors: les polítiques
i estratègies comercials, l’espai disponible en el punt de venda i el perfil del públic
objectiu, entre d’altres.

Per a la configuració d’un assortiment que s’ajusti a les necessitats de l’establiment
comercial i per a la seva gestió eficient, és imprescindible conèixer diversos
aspectes relacionats amb el producte.

Existeixen diverses definicions de producte, però ens centrarem en la seva concep-
ció des del punt de vista del màrqueting.

El producte és qualsevol objecte, servei o idea que té la capacitat de satisfer
una necessitat. Per tant, és susceptible de ser comercialitzat per al seu ús o
consum i representa l’oferta d’una empresa al mercat.

Segons aquesta definició, els productes poden ser: béns tangibles, serveis, idees,
persones i llocs.

Exemples de productes des del punt de vista del màrqueting

Un ordinador, una taula o un gelat són béns tangibles que satisfan diverses necessitats de
les persones. D’altra banda, una higiene bucal, una assegurança o l’assessorament d’un
advocat són serveis que responen a diverses necessitats.

Aquestes dues concepcions de producte són les més habituals, però un cantant, un actor o
un model també són un producte. Les idees també són productes, com ara un determinat
format de programa de televisió que es pot comercialitzar. Una destinació turística, un
museu o una ruta per la muntanya també poden ser concebuts com a productes en tant
que poden satisfer determinades necessitats.

Tot i que la majoria d’establiments comercials ofereixen productes tangibles, cal
no perdre de vista els serveis addicionals que ofereixen perquè sovint constitueixen
un element diferencial molt important.

2.1 Dimensions del producte

La teoria clàssica estableix diversos nivells de producte que estan relacionats amb
les necessitats o els desitjos dels consumidors a partir dels quals es defineixen les
dimensions del producte, de forma gradual i configurant una oferta més completa.

• Producte bàsic o essencial. És el que respon a la utilitat del producte i
les necessitats bàsiques que pot satisfer. Per exemple, una persona compra
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pa per cobrir la necessitat de menjar o adquireix un perfum per aconseguir
bona olor corporal. D’altra banda, els consumidors de cafè busquen un
efecte revitalitzant o energitzant, és a dir, l’obtenció d’un benefici sensorial
i funcional.

• Producte genèric. És el producte considerat en si mateix amb independèn-
cia de la seva marca i amb els atributs necessaris per acomplir el benefici
bàsic, és a dir, es refereix a la versió mínima del producte, amb uns
determinats atributs i beneficis, amb el qual s’obté el benefici essencial que
cobreix una necessitat bàsica del consumidor. Per exemple, la funció bàsica
d’unes sabates és protegir els peus d’una persona, però, evidentment, no
tothom utilitza el mateix tipus de calçat malgrat que el motiu pel qual ho fa
és sempre el mateix. Es pot fer cafè a partir de càpsules o bé amb el cafè
molt que podem trobar en un paquet de 250 grams.

• Producte esperat. És el producte que disposa dels atributs que el con-
sumidor espera trobar-hi, és a dir, el que respon a les expectatives del
consumidor. Per exemple, el que s’espera d’unes sabatilles esportives és que
siguin còmodes, que tinguin un disseny atractiu, que s’ajustin perfectament
al peu, que esmorteixin els impactes en córrer, etc. Quan adquirim un
paquet de cafè mòlt esperem que l’envàs el protegeixi de la humitat, que
contingui la data de caducitat, que tingui un determinat sabor, etc.

• Producte augmentat. És el producte que supera les expectatives del
producte esperat, ja que incorpora atributs de valor afegit a un producte
bàsic i esperat per fer-lo més atractiu per al consumidor i diferenciar-lo dels
altres productes del mercat. Per exemple, hi ha sabatilles esportives fetes
amb materials innovadors que garanteixen una millor estabilitat, lleugeresa,
ajustament al peu i esmorteïment. En alguns envasos de cafè s’inclouen les
instruccions per preparar-lo òptimament, algunes receptes i un telèfon o lloc
web d’atenció al client.

• Producte potencial. Es refereix al conjunt de canvis i millores que pot
experimentar el producte en el futur per incrementar el seu valor, adaptar-se
als canvis que es van produint en les necessitats del consumidor i augmentar
la seva satisfacció. Per tant, és el producte ideal, amb els atributs que podria
incorporar en el futur. Per exemple, les sabatilles esportives es poden anar
adaptant a les necessitats dels clients que practiquen un esport determinat.
D’altra banda, alguns fabricants de cafè van ampliant la seva varietat de
productes per mantenir l’interès del consumidor i estimular-ne el consum.

Les empreses que fabriquen productes han de considerar totes les seves dimensi-
ons per donar una resposta adequada al mercat.
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2.2 Característiques tècniques, comercials i psicològiques del
producte

Els productes tenen un conjunt d’atributs, tangibles i intangibles, que el consumi-
dor espera obtenir per a la satisfacció de les seves necessitats i desitjos.

Els atributs són qualitats o característiques d’un producte que el diferencien
de la resta de productes homòlegs, que són valorades pels consumidors i que
generen satisfacció i fidelitat.

Els atributs del producte poden ser:

• Tangibles: característiques tècniques, funcionals i estètiques.

• Intangibles: serveis addicionals i característiques psicològiques.

2.2.1 Característiques tangibles

Les característiques tangibles del producte poden ser:

• Tècniques. Són atributs físics intrínsecs al producte que defineixen i
identifiquen la seva composició física o química (ingredients, materials,
etc.), les seves qualitats organolèptiques (sabor, olor, etc.), el seu procés
de fabricació o la seva qualitat. Totes aquestes característiques són espe-
cialment importants quan el consumidor les pot percebre, ja que poden
representar l’element distintiu amb relació als productes de la competència.

• Funcionals. Són atributs que li confereixen al producte una utilitat pràctica,
per exemple, la forma de l’envàs, el contingut de l’etiqueta i, en general, la
seva forma de presentació. Per exemple, alguns productes milloren la seva
funcionalitat amb un disseny de l’envàs que en facilita la utilització. Totes
aquestes particularitats serveixen per facilitar l’ús del producte.

• Comercials. Són tots aquells aspectes que estan relacionats amb la comer-
cialització del producte. Per exemple, les formes de presentació, el disseny
de l’envàs, la marca, els canals de distribució, la quota de mercat, el cicle
de vida, etc.

Aquestes característiques tangibles es poden identificar de forma més o menys
fàcil perquè són objectives. N’hi ha d’altres que són subjectives i és més difícil
identificar-les, són les característiques intangibles.
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Carta de serveis

Document en què una
organització fa públics els

serveis que ofereix i el seu nivell
de qualitat, els compromisos que

adquireix amb els clients i els
mecanismes per fer arribar

suggeriments i queixes.

2.2.2 Característiques intangibles

Les característiques intangibles són atributs extrínsecs al producte i depenen de
la capacitat de les empreses d’oferir prestigi, fiabilitat i seguretat. Per tant, no
formen part intrínseca del producte sinó que estan relacionats amb les empreses
(fabricants i distribuïdors).

Els consumidors assignen unes característiques determinades a cada producte,
la qual cosa fa que els percebin d’una forma concreta: un producte modern o
antiquat, femení o masculí, divertit o avorrit, agradable o desagradable, saborós o
insípid, etc. Algunes investigacions han demostrat que les persones tendim a sentir-
nos identificades amb uns productes determinats en funció de les connotacions
psicològiques o emocionals que hi establim. També s’ha demostrat que hi ha
una relació estreta entre les persones amb qui ens relacionem i els productes que
consumim, fet que genera conductes socials.

Un exemple de tot això és el fet que els productes baixos en calories o light se
solen associar al sexe femení, la qual cosa genera prejudicis sobre el seu consum.
D’altra banda, és força habitual el prejudici o la mania pels productes xinesos o
americans, que són considerants negatius per al desenvolupament del país.

Totes aquestes característiques no depenen directament del producte, sinó que
estan relacionades amb aspectes psicològics dels consumidors.

Com que la majoria de productes de consum es distribueixen a través del comerç
detallista, el valor afegit que aquests distribuïdors poden aportar als productes i a
les marques és molt important.

Entre les característiques intangibles o psicològiques dels productes destaquen les
següents:

• Imatge de l’establiment. La imatge o reputació de l’establiment on
s’ofereix un producte determinat pot afectar, positivament o negativa, la
percepció del valor de marca d’un producte. Al llarg de tot el canal de
distribució, però especialment en l’àmbit detallista, els productes i serveis
incorporen un valor afegit provinent dels intermediaris que pot millorar
tant la seva qualitat com la imatge de marca. La percepció, bona o
dolenta, de les persones sobre una empresa es forma a partir d’impressions,
sensacions, opinions, valoracions, etc. i està relacionada amb qüestions com
la credibilitat, fiabilitat, moralitat i coherència de l’empresa, creada a partir
de comportaments professionals, ètics i morals. La reputació o imatge de
l’establiment és clau per al seu posicionament en el mercat, especialment en
aquests temps en què els usuaris són crítics actius i generadors de tendències
a les xarxes socials, amb la qual cosa poden influir directament sobre la
reputació de l’empresa en molt poc temps. L’experiència del client és
fonamental per aconseguir una bona imatge de l’establiment comercial en
tant que, si es poden satisfer les necessitats del públic objectiu i superar les
seves expectatives, també s’aconseguirà la recomanació a altres persones
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per part dels clients.

Diversos estudis han demostrat que hi ha una relació directa entre la imatge
positiva d’un establiment detallista i la qualitat percebuda dels productes de
l’assortiment. Per tant, la distribució de productes a través d’establiments
amb una bona imatge i un nom prestigiós suposa, per al mercat, un indici
que les marques que ofereixen són de bona qualitat. La bona imatge del
detallista pot provocar en els consumidors un alt grau de satisfacció i un
augment de les seves expectatives de qualitat, la qual cosa es transmet a
altres consumidors pròxims que se sentiran atrets per l’establiment amb la
confiança de trobar marques de qualitat i una bona carta de serveis.

Imatge de l’establiment i valor de marca

Per a les marques, el fet d’estar presents en l’assortiment d’establiments comercials
que gaudeixen d’una imatge positiva suposa un atractiu de cara a ser acceptades pels
consumidors. Per als establiments comercials, el fet de disposar de marques prestigioses
i de qualitat també els permet forjar-se una bona reputació o imatge. Així, aquest és un
cercle que es retroalimenta per construir el valor de marca dels productes i la imatge o
reputació de l’establiment comercial. Vegeu la figura 2.1.

Figura 2.1. Configuració de la imatge de l’establiment i del valor de marca

• Qualitat percebuda. És el grau d’excel·lència que s’ha fixat en una
empresa per satisfer la seva clientela clau i es concreta a partir del nivell
de serveis oferts i el nivell de serveis esperats per la clientela. Del grau de
coincidència entre el que s’ofereix i el que s’espera se’n deriva el nivell de
qualitat percebuda, de manera que com més coincidència es produeixi, més
positiva és la percepció de qualitat.

• Notorietat de marca. És la permanència d’una determinada identitat de
marca en la memòria dels consumidors, així com la capacitat que aquests
tenen per identificar-la i associa-la amb una oferta determinada i una
proposta de valor. El grau de coneixement que els individus tenen sobre una
marca i els seus atributs depèn de la seva exposició prèvia. La notorietat de
marca és només un indicador per determinar el seu posicionament.

• Lleialtat de marca. És el compromís que adquireix el consumidor per
tornar a comprar un producte o servei d’una marca concreta, respecte a
altres alternatives disponibles en el mercat, com a resultat del valor percebut,
la confiança que transmet i el vincle emocional que hi estableix. Segons
el grau de satisfacció i l’experiència de compra i consum que la marca
proporcioni, els clients es poden convertir en autèntics enaltidors de la
marca o bé en autèntics detractors.
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• Imatge de marca. És la percepció o la representació mental d’un conjunt
d’idees, creences i impressions, reals o psicològiques, que el públic en
general (consumidors, clients, no clients, etc.) atribueix a una marca
determinada. Per tant, es tracta d’un concepte subjectiu que no s’ha
de confondre amb la identitat de marca (forma com es vol que sigui
percebuda). Les persones podem establir relacions afectives i de fidelitat
amb les marques mitjançant associacions d’idees (positives o negatives).
En la configuració de la imatge de marca, tant d’un producte com d’una
organització, hi intervenen un conjunt de factors tangibles i intangibles que
generen una sèrie d’emocions i valors, però, evidentment, és imprescindible
que el producte tingui una sèrie de qualitats físiques que siguin coherents
amb la imatge de marca.

• Valor afegit. Tots els productes que hi ha al mercat poden incorporar una
sèrie d’aportacions de valor per part dels diferents agents que participen en
la cadena de producció i distribució per aportar als consumidors el valor
que requereixen per satisfer les seves necessitats, això és el que s’anomena
cadena de valor. La cadena de valor és la seqüència completa d’activitats
o de parts que proporcionen valor a un producte i li permeten competir en
el mercat.

El valor del producte es forma a partir de diversos components que s’incorporen
en algun moment del procés de creació de valor afegit. Es poden distingir quatre
tipus de components de valor sobre els quals els consumidors mostren les seves
preferències:

• Valor de servei: assortiment, informació, comoditat, disponibilitat del
producte, rapidesa, tracte personal i professionalitat.

• Valor de producte: qualitat, marca, innovació, ecologia, salubritat, disseny
de l’envàs i formats de presentació.

• Valor econòmic: preu del producte, ofertes o promocions, condicions de
pagament i possibilitats de finançament.

• Valor d’identificació: imatge, associació d’idees, marca, confiança, vin-
cles emocionals, missatges i altres aspectes psicològics.

Amb una mirada retrospectiva, la situació actual és molt diferent de la de fa uns
anys, en què el fabricant tenia un protagonisme molt notable en l’aportació de
valor. Tanmateix, actualment és el detallista qui assumeix una gran part d’aquestes
tasques de valor afegit.

Els detallistes ofereixen una sèrie de serveis addicionals que complementen el
producte, li aporten valor i cada vedada són més rellevants, com els que s’ofereixen
amb la compra d’alguns productes (garantia, reparacions, finançament, lliurament
a domicili, instal·lació, servei postvenda, etc.). Aquests serveis poden influir
considerablement en la decisió de compra del client, perquè les diferències entre
les característiques tècniques o funcionals entre alguns productes són mínimes.
De fet, és habitual que un mateix producte sigui percebut de forma diferent pels
consumidors segons els serveis addicionals als quals poden optar.
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2.3 Classificació de productes

Des del punt de vista del màrqueting i segons el tipus de consumidors que els
utilitzen, es poden establir dos grans grups de productes i serveis:

• Productes de consum: béns i serveis que els consumidors finals utilitzen
per al seu consum personal i constitueixen l’última baula de la cadena de
producció.

• Productes industrials: béns i serveis que s’adquireixen per al seu processa-
ment o ús posterior en un negoci. Es diferencien dels productes de consum
per la seva finalitat o propòsit. Formen part d’aquest grup les matèries
primeres, els components, els subministraments, els béns de capital i els
serveis.

Cal tenir en compte que el concepte de producte és molt ampli i s’hi poden incloure
també les experiències (viatges, esports d’aventura, etc.), organitzacions (escoles,
universitats, fundacions, etc.), idees (projectes de negoci, socials, etc.), persones
(professionals, actors, etc.) i llocs (ciutats, països, parcs, etc.).

2.3.1 Classificació dels productes de consum

Els productes de consum es poden classificar tenint en compte múltiples criteris:
durada, freqüència de compra, marca, patró de consum, rotació, capacitat d’atrac-
ció, etc.

Segons la seva durada, els productes de consum poden ser:

• Productes de consum durable. Es poden utilitzar diverses vegades i de
forma contínua al llarg del temps. Per exemple, la roba, un ordinador, una
rentadora i un cotxe, entre d’altres.

• Productes de consum no durable o destructiu. Es consumeixen o
destrueixen amb un o pocs usos. Per exemple, els aliments, els productes
per a la higiene personal, un bolígraf, etc.

Segons la seva freqüència de compra, els productes de consum poden ser:

• Productes de compra habitual. S’adquireixen de forma freqüent i no
representen un procés de decisió de compra gaire planificat. Per tant, es
tracta d’una compra poc reflexiva i amb poca implicació del client, perquè
el risc d’equivocar-se no té conseqüències importants, ja que el seu preu no
és molt elevat. Aquest tipus de productes es poden subclassificar en:

Els productes de compra
habitual s’anomenen
productos de conveniencia
en castellà i convinience
product en anglès.
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– Productes corrents o d’ús general. S’adquireixen de forma regular o
habitual i, en alguns casos, el consumidor ja té una marca de referència.
Per això no ha de fer comparacions ni li representa gaire esforç fer la
compra. Per exemple, el pa, l’arròs, un dentifrici, el gel de bany, etc.

– Productes de compra impulsiva. S’adquireixen sense cap tipus de
planificació prèvia i es tracta de productes que estan disponibles a
molts llocs i molt visibles, la qual cosa contribueix a incentivar les
compres no previstes per part dels clients. Per exemple, els caramels,
les piles, la xocolata, etc.

– Productes de compra d’emergència. S’adquireixen quan sorgeix
una necessitat urgent i inesperada, per això la seva compra no està
planificada. Per exemple, un paraigua quan comença a ploure, les
cadenes per a les rodes del cotxe en cas de nevades, un analgèsic, etc.

• Productes de compra esporàdica. Es tracta de productes que no s’adquirei-
xen habitualment i que requereixen un procés de compra més reflexiu en el
qual es busca més informació i es fan més comparacions entre les diferents
alternatives. Normalment es tracta de productes amb un preu més elevat
i que suposen una inversió considerable. Per això el procés de compra és
més prudent i requereix més implicació, ja que el risc d’equivocar-se en
l’elecció té conseqüències importants per al consumidor. Quan es tracta de
productes molt homogenis el consumidor normalment es limita a comparar
les diferents ofertes i els preus, en canvi, quan es tracta de productes molt
heterogenis es tenen en compte les característiques específiques de cada
producte, com els atributs i els serveis addicionals que s’ofereixen. Alguns
exemples d’aquest tipus de productes són els electrodomèstics, la roba de
qualitat, el mobiliari, els automòbils, etc.

• Productes d’especialitat. Es tracta de productes que, per les seves carac-
terístiques especials o pel prestigi de la marca, un grup de compradors està
disposat a fer un esforç més gran i no fa comparacions perquè ja té clar
quin és el que vol. En aquest tipus de productes són molt importants els
atributs estètics o d’imatge. Per exemple, una càmera fotogràfica amb unes
determinades prestacions per a un aficionat a la fotografia o una bossa de
mà d’una marca prestigiosa, entre d’altres.

Segons la marca, els productes de consum poden ser:

• Productes líders o de primera marca. Són coneguts com a productes
estrella, corresponen a marques amb un bon posicionament i àmpliament
reconegudes pels consumidors. Disposar d’aquest tipus de productes
contribueix a millorar la imatge del punt de venda.

• Productes de segona marca. Són menys coneguts i, per tant, tenen
un posicionament més baix en la ment dels consumidors, malgrat que
gaudeixen de bona reputació entre les persones que els coneixen.

• Productes de marca del distribuïdor. Són aquells que es comercialitzen
sota el nom de marca del mateix distribuïdor (normalment un supermercat
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o un hipermercat), i la seva característica principal és un preu reduït amb
comparació amb la resta de productes homòlegs de primeres marques.
La marca del distribuïdor pot ser el mateix nom (per exemple: Eroski,
Carrefour, Consum, Bonpreu, etc.) o bé un nom específic (per exemple:
Aliada, del Corte Inglés i Hipercor, o Hacendado i Bosque Verde, de
Mercadona). A diferència de les altres marques, que centren les seves
campanyes de publicitat en els mitjans de comunicació, les marques del
distribuïdor utilitzen només la publicitat en el punt de venda (PPV).

Malgrat que també es coneixen com a marques blanques, no és exactament
el mateix. L’origen dels productes de marca blanca al nostre país es
remunta al final de la dècada dels 70 del segle XX i es caracteritzaven perquè
tots els seus envasos eren molt senzills, del mateix color, amb una etiqueta
molt simple amb el nom genèric del producte i s’oferien com l’alternativa
més econòmica, amb una qualitat acceptable. Durant la dècada dels 90,
aquestes marques van evolucionar quant a envàs i polítiques de marxandatge,
però mantenint una diferència de preu més petita. Per això el nom de
marca blanca ha deixat de ser representatiu de la seva identitat inicial i
actualment aquests tipus de productes són designats com a marques pròpies
o del distribuïdor. En altres països sí que existeixen productes que són
estrictament marques blanques, com és el cas de No name, una gamma de
productes alimentaris i domèstics que ofereix l’empresa canadenca Loblaw
Companies Limited (http://www.loblaw.ca). Aquests productes eliminen
qualsevol aspecte innecessari i se centren en la qualitat, amb l’objectiu de
promoure l’estalvi del consumidor. Per això tots els envasos tenen el mateix
disseny gràfic. Vegeu la figura 2.2:

Figura 2.2. Producte de marca blanca

Font: Creative Commons

Segons el seu patró de consum els productes poden ser:

http://www.loblaw.ca
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La rotació del producte en
el punt de venda és el

nombre de vegades que es
renova l’estoc dels

prestatges on s’exposa en
un període de temps

concret.

• Productes complementaris. Són productes que es consumeixen de forma
conjunta amb altres, o bé que són necessaris per al seu ús. Per exemple,
la gasolina és un producte complementari del cotxe i el raspall de dents és
complementari del dentifrici. Quan dos productes són complementaris i
el preu d’un augmenta, la demanda de l’altre pot disminuir. Per tant, els
productes complementaris tenen una elasticitat de la demanda negativa
(inferior a zero).

Elasticitat demanda-preu o elasticitat de la demanda

L’elasticitat de la demanada és un ítem que mesura la variació relativa o percentual que
experimenta la quantitat demanada d’un producte quan es produeix una variació en el preu,
és a dir, la intensitat de la resposta dels compradors davant la variació del preu.

• Productes substitutius. Són productes que satisfan la mateixa necessitat o
una de similar. Per exemple, la sacarina és substitutiva del sucre; el cafè, del
te, o la margarina, de la mantega. Quan dos productes són substitutius i el
preu d’un augmenta, es pot incrementar la demanda de l’altre. Per tant,
els productes substitutius tenen una elasticitat de la demanda positiva
(superior a zero).

• Productes independents. Són productes el patró de consum dels quals
no té cap relació, és a dir, que les seves demandes respectives no estan
relacionades de forma directa i la variació del preu d’un dels productes no
té un efecte significatiu en la demanda de l’altre: elasticitat de la demanda
zero.

Segons la seva rotació en el punt de venda, els productes de consum poden ser:

• Productes de rotació alta. Són productes que es venen en grans quantitats i
molt ràpidament, ja sigui perquè estan associats a un determinat moment de
consum, com els productes nadalencs, o bé perquè són de consum massiu,
com els productes bàsics d’alimentació (aigua, llet, pa, ous, etc.). Aquest
tipus de productes té un ritme elevat d’entrades i sortides, per això s’han de
reposar amb freqüència. Se solen situar a les zones fredes del punt de venda
per convertir-les en zones més concorregudes.

• Productes de rotació baixa. Són productes que no es venen petites
quantitats i de forma esporàdica, ja sigui perquè es tracta de productes de
compra molt esporàdica, com ara la sal o el bicarbonat, o bé perquè tenen un
preu molt elevat, com ara un vi gran reserva (gran període de maduració).

• Productes de rotació mitjana. Són productes que es venen habitualment,
però en petites quantitats i de forma sostinguda al llarg del temps. Per
exemple, en un supermercat, els productes de neteja de la llar i d’higiene
personal o els detergents per a la roba.

Exemple de càlcul de la rotació

A la prestatgeria d’una ferreteria s’exposen 5 trepants amb bateria i se’n venen 75 unitats
al llarg de l’any. Si es divideixen les vendes totals al llarg de l’any entre les unitats que
s’exposen s’obté una rotació de 15 (75 / 5 = 15).
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Això significa que s’ha renovat l’estoc de presentació 15 vegades al llarg de l’any i,
també, que s’ha recuperat la inversió feta en l’adquisició del producte en 15 ocasions.

Segons la seva capacitat d’atracció, els productes de consum poden ser:

• Productes de reclam. Són productes que s’ofereixen a un preu rebaixat per
afavorir-ne la venda i atraure els consumidors cap al punt de venda perquè
en comprin d’altres.

• Productes estrella. Són aquells productes pels quals es caracteritza espe-
cialment el punt de venda, és a dir, són el punt fort de l’assortiment, ja
sigui perquè són els més venuts o bé perquè són els que proporcionen més
beneficis. Aquest tipus de productes s’han d’identificar amb l’objectiu de
combinar-los amb altres productes que proporcionin marges de benefici alts,
per aconseguir més rendibilitat. També és habitual situar aquests productes
en zones que obliguin el client a recórrer més superfície de venda per trobar-
los, així veurà altres productes que no busca però que pot acabar comprant.

• Productes imant. Són productes que atrauen molt l’atenció o desperten
la curiositat de la clientela, però no són necessàriament els que es venen
més. Per exemple, un vestit de festa daurat en una botiga de roba pot ser
molt atractiu, però segurament no és el que més es ven, malgrat que capta
fàcilment l’atenció del client. Aquest tipus de productes se solen situar en
zones molt visibles del punt de venda i s’utilitzen per generar circulació.
Per valorar la capacitat d’atracció d’un producte es pot calcular l’índex
d’atracció i l’índex de compra.

Existeixen altres tipus de productes de consum que tenen en compte altres
característiques i entre els quals destaquen els següents:

• Productes de temporada. Són productes que tenen una demanda variable
segons la demanda en diferents moments de l’any. Per exemple, els gelats,
les joguines o l’equipament escolar, entre d’altres. També són productes
de temporada aquells que es produeixen i consumeixen majoritàriament en
determinades èpoques de l’any, com ara la fruita de pinyol a l’estiu.

• Productes de preferència. Són productes que no impliquen gaire esforç
de compra al client i tenen una predilecció de marca alta. Per exemple, la
cervesa o un diari, entre d’altres.

• Productes no buscats. Es tracta de productes dels quals el consumidor
en desconeix l’existència o bé que, tot i conèixer-la, no se n’ha plantejat
l’adquisició, encara que pugui satisfer una determinada necessitat. La
majoria d’innovacions importants no són buscades fins que els consumidors
en tenen coneixement gràcies a la publicitat i valoren els seus beneficis. Per
exemple, els detectors de fum, les alarmes, les pòlisses d’assegurances i els
plans de pensions, entre d’altres.

Aquest tipus de productes requereixen molta publicitat per donar-los a conèixer,
estratègies de venda personal i altres activitats de màrqueting.

En castellà, els productes
de reclam són coneguts
com a productos gancho.
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• Productes locals o de proximitat. Són productes procedents de la regió o
la zona on es comercialitzen i, malgrat que no siguin molt coneguts, tenen
una demanda creixent perquè el consumidor cada vegada valora més el
consum sostenible i aquest tipus de productes coneguts com a productes
de quilòmetre zero.

Productes de km 0

La creixent preocupació per reduir l’empremta ecològica (impacte de l’activitat humana
sobre el medi) que comporten la manipulació, l’embalatge i el transport de matèries
primeres a milers de quilòmetres ha propiciat l’aparició de la filosofia slow food o quilòmetre
zero.

Trobareu més informació al web https://goo.gl/wkBxBh.

• Productes de primer preu. Són productes amb un preu baix i un marge
reduït, però representen un bon reclam per al punt de venda i atrauen molts
clients.

La combinació adequada d’aquests tipus de productes conforma l’assortiment del
punt de venda, és a dir, la seva oferta comercial.

2.3.2 Classificació dels productes de l’assortiment

Dins de cadascuna de les agrupacions o nivells de l’assortiment, amb la finalitat
de facilitar les tasques de gestió de l’establiment comercial i de compra per part
dels clients, els productes es poden classificar tenint en compte diversos criteris.

Segons les seves similituds, l’agrupació dels productes segons les seves semblan-
ces es pot fer tenint en compte, entre d’altres, els criteris següents:

• Procediment de fabricació:

– Fet a mà o en sèrie

– Conserves o salaons

– Sense colorants ni conservants

– Enllaunats

– Vins joves o anyencs

https://goo.gl/wkBxBh
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• Matèries primeres utilitzades en la fabricació:

– Làctics, carns, verdures...

– Acer, vidre, fusta...

– Cel·lulosa, plàstic, alumini...

– Cotó, fibra, seda...

• Formes de conservació:

– Temperatura: ambient, refrigerat (d’1º a 8º centígrads), congelat (-18º
centígrads)...

– Atmosfera controlada: al buit, deshidratat, liofilitzat, fumat...

– Aplicació de calor: pasteuritzat, esterilitzat, uperitzat...

– Agents conservants: salaó, vinagre, oli...

– Fermentació: làctica o alcohòlica

• Formes de funcionament:

– Manual, bateria, piles, corda, solar...

– Autoadhesiu, imantat, preencolat...

Segons el seu origen, la classificació es pot fer tenint en compte una procedència
comuna a partir dels criteris següents:

• Mateix origen geogràfic:

– Ceràmica de la Bisbal, de Breda, de Manises...

– Pernil de Jabugo, de Guijuelo, de Salamanca...

– Vi del Priorat, del Penedès, de l’Empordà, de la Rioja, de Ribera del
Duero...

• Mateix fabricant o proveïdor:

– Sony (televisions, ràdios, equips de música...)

– Nestlé (cafè, cacau, xocolata...)

Segons el seu ús o forma d’utilització, els productes es poden agrupar tenint
en compte el tipus de consumidors als quals es dirigeix o segons la forma com
s’utilitza. Per exemple:

• Tipus de consumidor:

– Final, empresa, majorista...

– Dona, home, mainada...

– Dietètics, celíacs, diabètics...

• Ús complementari:

– Material escolar, material d’oficina...
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– Parament de la cuina, bany, jardí...
– Platja, muntanya, càmping...

• Formes de rentat i assecat:

– En sec, a mà, a màquina...
– Assecadora, al sol...

• Satisfacció de necessitats homogènies:

– Tenir cura de la pell: cremes hidratants, antiarrugues, locions...
– Saber l’hora: rellotges de cuina, de polsera, de paret...
– Escriure: bolígrafs, llapis, plomes estilogràfiques....

Si bé les classificacions se solen fer tenint en compte criteris que estableixen
semblances entre diferents productes, també es poden fer classificacions tenint
en compte criteris com les diferències, és a dir, les característiques que els fan
diferents de la resta i que s’exclouen de les classificacions anteriors.

En les classificacions per diferències, els productes es poden agrupar segons els
criteris següents:

• Utilització de l’adverbi “no”:

– Productes peribles i no peribles
– Productes d’oferta i no oferta
– Productes d’alimentació i no alimentació

• Utilització del pronom “altre”: és habitual que en cada nivell (secció,
família, subfamília, etc.) hi hagi un grup de productes que no es poden
classificar en cap categoria.

– Altres detergents, altres suavitzants, altres lleixius...
– Altres complements

Aquests criteris de classificació dels productes de l’assortiment es poden aplicar
als diferents nivells o agrupacions i, normalment, se solen utilitzar diversos criteris
combinats per establir les classificacions en cada nivell.

D’altra banda, la classificació de l’assortiment d’un establiment comercial està
molt relacionada i, per tant, condicionada per la implantació de les referències en
el punt de venda, és a dir, la forma en què estan distribuïdes en les diferents zones
de superfície comercial.

2.3.3 Classificació de productes per activitats

Hi ha diverses classificacions de productes que tenen per objectiu constituir un
marc per poder establir estadístiques bàsiques i definir en termes de productes les
categories de les activitats econòmiques.
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La Classificació nacional de productes per activitat (CNPA) és una macro-
classificació de productes que constitueix la versió europea de la Classificació
central de productes (CPC) elaborada i recomanada per l’ONU. A diferència
de la CPC, que classifica els productes segons la seva naturalesa (propietats
físiques i composició), la CNPA segueix el criteri d’origen del producte, és a
dir, els productes estan agrupats d’acord amb l’activitat econòmica de la qual
procedeixen i s’ajusta a la Nomenclatura estadística d’activitats econòmiques de
la unió europea (NACE).

També existeix la Classificació catalana de productes per activitat (CCPA), de
més ampli abast, ja que inclou tots els béns i serveis que produeix el conjunt de
l’economia i consta de més d’11.000 codis i entrades.

La versió del 2014 actualitza la CCPA de l’any 1996, per tal que sigui comparable
amb les classificacions de productes per activitats homòlogues en els àmbits
internacional (CPC versió 2) i europeu (CPNA-2008).

Estructura de la CCPA-2014

La classificació catalana de productes per activitats està organitzada en les agrupacions
següents:

Taula 2.1.

1 Seccions

2 Divisions

3 Grups

4 Classes

5 Categories

6 Subcategories

7 Elements

Per exemple, en la secció C Productes manufacturats hi ha les divisions següents:

Taula 2.2.

10 Productes alimentaris

11 Begudes

12 Tabac manufacturat

13 Productes tèxtils

14 Peces de vestir

15 Cuir, productes de cuir i calçat

16 Fusta, suro i productes de fusta i suro (excepte
mobles); articles de cistelleria i esparteria

17 Productes de la indústria de paper

18 Serveis d’impressió i de reproducció de
material enregistrat

19 Carbó de coc i productes de la refinació del
petroli

Consulteu la CCPA-2014
a l’apartat “Annexos”.
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Dins de les divisions, els productes es van classificant successivament fins a arribar als
elements concrets:

Taula 2.3.

Secció C Productes manufacturats

Divisió 10 Productes alimentaris

Grup 10.1 Carn i productes carnis

Classe 10.1.1 Carn fresca i en conserva

Categoria 10.1.1.1 Carn de bestiar boví, porcí,
oví, cabrum i equí, fresca o
refrigerada

Subcategoria 10.1.1.1.1 Carn de bestiar boví fresca o
refrigerada

Elements 10.1.1.1.1.40 Carn de bestiar boví fresca o
refrigerada, en canals i mitges
canals

10.1.1.1.1.90 Altra carn de bestiar boví
fresca o refrigerada,
especejada

2.4 Condicionament del producte

El condicionament del producte és el procediment d’adequació d’un producte
per ser comercialitzat en el mercat a través de l’adaptació de l’envàs, l’emba-
latge, l’etiquetatge, el transport i qualsevol altra necessitat intrínseca del producte,
com és el cas de la conservació.

Aquest procés de condicionament del producte requereix el compliment de norma-
tives i lleis que regulen diversos aspectes del producte a cada país, entre les quals
destaquen:

• Condicions de conservació

• Envasos i embalatges

• Etiquetatge

2.4.1 Condicions de conservació

Les condicions de conservació i emmagatzematge de productes depenen de la
naturalesa del producte i, malgrat que existeixen una sèrie de requisits genèrics,
cal tenir en compte que alguns productes tenen requeriments específics quant a les
necessitats i condicions de conservació.



Gestió de productes i promocions en el punt de venda 51 Determinació de l'assortiment de productes

Si no es respecten les condicions de conservació i manipulació que requereix cada
producte es pot incórrer en riscos sanitaris o de seguretat.

Les condicions de conservació són especialment importants per als productes
alimentaris, que són envasats per la indústria d’origen o bé, segons el producte,
en el mateix punt de venda.

L’emmagatzematge del producte a l’establiment comercial ha de complir una sèrie
de requisits bàsics que garanteixin la seva conservació adequada. L’espai on
s’emmagatzemen productes ha de:

• Garantir les condicions de neteja i higiene òptimes per a la conservació
impecable.

• Proporcionar la temperatura i la humitat ambiental adequada segons el tipus
de producte.

• Respectar els requisits i les condicions específiques de conservació segons
el tipus de productes.

• Permetre la separació dels productes amb orígens diferents i que requereixen
formes de conservació concretes (refrigerats, congelats, ambient sec, etc.).

• Disposar del mobiliari adequat per assegurar l’aïllament del producte del el
terra.

2.4.2 Envàs i embalatge del producte

La majoria de productes de consum van dins d’envasos i embalatges que, malgrat
que tenen una durada efímera, compleixen una sèrie de funcions bàsiques com
ara:

• Protegir i conservar el contingut.

• Facilitar l’emmagatzematge i el transport del producte.

• Proporcionar informació sobre el producte i la seva forma d’utilització.

• Diferenciar el producte segons les seves característiques i la marca.

• Contribuir a suggerir un estil determinat, tant del producte com de la marca.

• Aportar significació al producte i elements d’atracció per captivar o seduir
el consumidor.

Les qüestions que intervenen en el disseny d’envasos i embalatges perquè puguin
complir totes aquestes funcions són molt diverses: els materials emprats, la
forma, els diferents elements que els componen, l’ergonomia i el component gràfic
(estructura, disposició, fotografies, il·lustracions, colors, textures, tipus d’acabat,
informació de l’etiqueta, etc.), entre d’altres.

L’ergonomia, aplicada als
envasos, és l’anàlisi de la
relació que s’estableix entre
les persones i l’ús d’un
producte determinat, per tal
que l’envàs s’adapti a
l’anatomia i la fisiologia
humana, amb l’objectiu de
facilitar-ne o millorar-ne la
utilització.
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La imatge dels envasos i embalatges dels productes és molt rellevant per a la
seva comercialització, i és una part molt important de les activitats de màrqueting
relacionades amb el producte.

El packaging és el terme anglès que normalment s’utilitza en l’àmbit
del màrqueting per referir-se a l’empaquetatge, embalatge o envàs dels
productes. També defineix el conjunt d’activitats relacionades amb el seu
disseny.

L’aspecte exterior del producte és fonamental per a la seva protecció o conservació,
però també té moltes implicacions sobre les vendes. Per això no és una qüestió
trivial i els fabricants dediquen molts esforços a l’embalatge dels seus productes.

Hi ha diversos tipus d’envasos i embalatges, que es poden classificar de la forma
següent:

• Embalatge primari o envàs. És l’embolcall que està en contacte directe
amb el producte i té la funció de contenir-lo, protegir-lo i conservar-lo.
Per exemple, si analitzem un dentifrici, l’envàs o embalatge primari és el
recipient o tub de plàstic que conté la pasta de dents.

• Embalatge secundari. És l’embolcall de material rígid o flexible que conté
un o diversos envasos primaris i que generalment es rebutja en el moment
d’utilitzar el producte. La seva funció és protegir l’embalatge primari,
facilitar-ne l’emmagatzematge i presentar el producte en el punt de venda.
Habitualment són capses o estoigs de diversos materials. Per exemple, en
el cas d’un dentifrici, l’embalatge secundari és la capsa, normalment de
cartró, que conté el tub amb la pasta de dents i sobre el qual hi ha impresa la
informació del producte (marca, característiques, beneficis, codi de barres,
etc.).

• Embalatge terciari. És el que permet fer un agrupament de les unitats
d’embalatge secundari i que impedeixen que es malmeti o deteriori durant
el transport i l’emmagatzematge entre la fàbrica i el punt de venda. Per
exemple, les capses que contenen els tubs de dentifrici (secundari i primari)
es disposen dins d’una caixa de cartró ondulat que les agrupa i constitueix la
unitat de venda al detallista (caixa que conté diverses unitats del producte).

A la figura 2.3 es mostren els tres tipus o nivells d’embalatge:
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Figura 2.3. Tipus o nivells d’embalatges

En el punt de venda el producte s’exposa en el seu embalatge primari o secundari
(un tetrabric de llet (primari) o un dentifrici amb capsa (secundari)). Per això s’hi
imprimeixen els elements gràfics corresponents per facilitar el reconeixement del
producte que conté (ingredients, data de caducitat, nom de la marca, logotip, el
codi de barres i altres informacions referents a l’empresa fabricant). Ocasional-
ment, l’embalatge també pot incloure informació publicitària o promocional per
afavorir la venda del producte.

El concepte d’embalatge és genèric, perquè es pot referir a diversos tipus de
materials com paper, cartró, cel·lofana, plàstic, etc. En canvi, el concepte d’envàs
és específic per a l’embalatge primari.

L’envàs és un recipient elaborat amb materials de naturalesa diversa que està
en contacte directe amb el producte i s’utilitza per contenir-lo, protegir-lo i
manipular-lo. Pot contenir diferents tipus de mercaderies, des de matèries
primeres fins a productes acabats.

Els envasos i embalatges han de complir una sèrie de característiques i exigènci-
es, entre les quals destaquen les següents:

• Funcionals: protecció, transport, emmagatzematge, presentació, facilitació
de l’ús i manteniment en condicions òptimes del producte fins al seu
consum.

• Econòmiques: han d’adequar-se al producte que contenen i s’ha d’evitar
que encareixin molt el producte i que generin costos excessius de transport,
distribució i emmagatzematge.

• Ecològiques: la preocupació pel medi ambient és una qüestió molt impor-
tant cada vegada és més valorada pels consumidors. Per això s’han d’evitar



Gestió de productes i promocions en el punt de venda 54 Determinació de l'assortiment de productes

els embalatges innecessaris i procurar que siguin reciclables, biodegrada-
bles o reutilitzables, així com evitar que el seu procés de fabricació generi
molts residus.

• Comunicatives: han de proporcionar informació als usuaris, han de perme-
tre la identificació i la localització del producte, així com contribuir a la
identificació de la marca.

2.4.3 Etiquetatge del producte

L’etiquetatge dels productes és obligatori i es deriva de dos drets bàsics dels
consumidors: dret a la seguretat i dret a la informació. El contingut de les
etiquetes dels productes proporcionen als consumidors les dades sobre el producte
i permeten fer una elecció d’acord amb els seus gustos, necessitats i preferències.

L’etiqueta és la informació escrita, impresa o gràfica relativa al producte que
s’ha d’incloure obligatòriament en l’embalatge i que proporciona informació
sobre quantitat, composició, característiques, fabricant o distribuïdor,
conservació, data de caducitat i formes d’ús, entre d’altres.

L’etiquetatge de qualsevol producte ha de proporcionar informació objectiva,
eficaç, veraç i suficient.

L’etiquetatge dels productes industrials ha de contenir, com a mínim, la informació
següent:

• Nom o denominació comercial del producte. Ha de permetre identificar
exactament el producte i la seva naturalesa, a més de diferenciar-lo dels
altres.

• Composició. Cal consignar-la quan l’aptitud per al consum o la utilització
del producte depèn dels materials emprats per a la seva fabricació o bé és
una característica de la seva puresa, riquesa, qualitat, eficàcia o seguretat.

• Data de caducitat o de consum preferent. És obligatòria sempre que es
tracti de productes que perdin alguna de les seves qualitats amb el pas del
temps.

• Contingut net. Expressat en unitats de massa o volum, quan es tracta
de productes que es poden utilitzar en fraccions, o en nombre d’unitats si
s’escau.

• Característiques essencials, instruccions i advertiments. Trets principals
del producte, instruccions d’ús o preparació, consells i recomanacions per
a la seva conservació o manipulació, condicions de seguretat i riscos que es
poden derivar si se’n fa un ús incorrecte.
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• Número de sèrie o lot de fabricació. Cal consignar-lo quan el procés de
fabricació es realitza en unitats o conjunts identificables.

• Origen. Només hi ha de constar si la seva omissió pot induir el consumidor
a error.

• Potència màxima, tensió d’alimentació i consum energètic. Només és
necessari en el cas de productes que utilitzen energia elèctrica per al seu
funcionament.

• Consum i tipus d’energia. Cal fer-ho constar quan es tracta de productes
que funcionen amb energia que no sigui l’electricitat.

Totes les dades obligatòries de l’etiquetatge han de constar amb caràcters clars,
ben visibles, indelebles i fàcilment llegibles per al consumidor.

Les etiquetes amb contingut obligatori s’han de col·locar sobre el mateix producte
o en el seu envàs, de manera que siguin perfectament visibles per al consumidor o
usuari. Tanmateix, en els productes durables d’ús repetit o per raons justificades
de manca d’espai, les dades obligatòries poden constar en fullets o documents
adjunts.

Des de l’entrada en vigor del Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010, de 20
de juliol), les persones consumidores, sense perjudici del respecte ple al deure de
disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català les informacions necessàries
per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb les
seves característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i,
especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda
de la salut i la seguretat. D’acord amb la normativa estatal, les informacions de
l’etiquetatge han de constar almenys en la llengua espanyola oficial a tot l’Estat.

Hi ha diversos tipus d’etiquetes, entre les quals destaquen les següents:

• Etiqueta de conformitat europea (marcatge CE). Aquest marcatge és
el procediment mitjançant el qual el fabricant o l’importador informa els
usuaris i les autoritats competents que el producte compleix els requisits
essencials de la legislació vigent. Si l’afecta una determinada Directiva,
també s’indica. Vegeu el marcatge CE a la figura 2.4.

Figura 2.4. Marcatge de conformitat eu-
ropea

Trobareu més informació
sobre els distintius
d’origen i qualitat en els
webs: https:
//goo.gl/uJo59H
https:
//goo.gl/sCewpa

Trobareu més informació
sobre aquestes i altres
etiquetes en el web:
https:
//goo.gl/8NF78V

https://goo.gl/uJo59H
https://goo.gl/uJo59H
https://goo.gl/sCewpa
https://goo.gl/sCewpa
https://goo.gl/8NF78V
https://goo.gl/8NF78V
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• Etiquetes ecològiques. Identifiquen i certifiquen, de forma oficial, que els
productes o serveis que acompanyen són respectuosos amb el medi ambient.
Vegeu la figura 2.5.

Figura 2.5. Etiquetes ecològiques

• Etiquetes distintives d’origen i qualitat. Són etiquetes que identifiquen
l’origen i la qualitat dels productes agroalimentaris, per exemple, la IGP
(indicació geogràfica protegida), la DOP (denominació d’origen protegida)
i l’ETG (especialitat tradicional garantida), regulades per la UE. En l’àmbit
de Catalunya també existeix la “marca Q” de qualitat alimentària per als
productes agroalimentaris amb característiques diferencials fixades per un
reglament específic. En la figura 2.6 podeu veure els principals distintius
d’origen i qualitat.
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Figura 2.6. Etiquetes distintives d’origen i qualitat

• Etiquetes de recursos sostenibles i renovables. Se certifica que el produc-
te prové de boscos o cultius gestionats de forma sostenible i responsable, del
reciclatge o de fonts controlades. Vegeu la figura 2.7.

Figura 2.7. Etiquetes de recursos sostenibles i renovables
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• Etiquetatge energètic. L’etiqueta energètica es troba en els electrodomès-
tics i informa del consum d’energia i altres dades relatives a cada tipus
d’aparell, per tal que el comprador pugui escollir el més adequat a les
seves possibilitats i necessitats. A més de l’eficiència energètica hi figura
informació sobre les característiques més rellevants del producte. Vegeu la
figura 2.8.

Figura 2.8. Etiqueta energètica

• Etiquetatge de productes alimentaris. El contingut mínim de l’etiqueta
dels productes alimentaris envasats ha de ser, com a mínim: denominació
de l’aliment, llista d’ingredients, ingredients, substàncies o coadjuvants
tecnològics que causen al·lèrgies o intoleràncies (Regalement 1169/2011 de
la UE, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor), quantitat
de determinats ingredients, quantitat neta de l’aliment (pes net), data de
duració mínima o data de caducitat dels productes molt peribles, condicions
especials de conservació, nom o raó social i adreça de l’operador de
l’empresa alimentària, país d’origen o lloc de procedència, condicions
d’utilització (si la manca d’aquesta informació fa difícil un ús adequat de
l’aliment), grau alcohòlic en les begudes amb més d’un 1,2% de volum
d’alcohol, lot de producció i informació nutricional.

La informació nutricional és obligatòria des del 13/12/2016 i se sol con-
cretar en una etiqueta similar a les que es mostren a la figura 2.9, amb
la indicació del valor energètic, les proteïnes, els hidrats de carboni, els
greixos, la fibra i les vitamines i minerals. Aquesta informació s’ha d’indicar
per a 100 grams o per a 100 mil·lilitres de producte, si bé també es
pot presentar per porció, sempre i quan s’indiqui el nombre de porcions
contingudes en l’envàs. La informació sobre vitamines i sals minerals s’ha
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d’expressar en el percentatge de les quantitats diàries recomanables (QDR)
que proporcionen 100 grams o 100 mil·lilitres o porció de producte, que és
la quantitat que una persona adulta ha de consumir al dia per mantenir un
bon estat de salut.

Quan es tracta de productes d’origen animal, com la carn, el peix, la llet i els
derivats, s’ha d’indicar el número de registre sanitari de l’envasador. Vegeu
la figura 2.10.

Alguns aliments també incorporen el semàfor nutricional, un sistema que
permet conèixer d’una manera clara, senzilla i ràpida la quantitat de calories,
sucres, greixos, greixos insaturats i sal que conté una ració de consum
d’un producte. Aquest sistema el va dissenyar la Food Standard Agency
del Regne Unit per millorar la comprensió de l’etiquetatge nutricional dels
aliments envasats i consisteix a assignar un color del samàfor (vermell, groc
o verd) a cada element de la informació nutricional, per facilitar la presa de
decisions per part del consumidor.

Figura 2.9. Models d’etiquetes d’informació nutricional

Figura 2.10. Indicació del número de registre
sanitari dels productes d’origen animal

Podeu ampliar la
informació sobre
l’etiquetatge de productes
alimentaris amb els
vídeos i altres recursos
que trobareu a l’apartat
“Annexos”.
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Un pictograma és un dibuix
que representa una idea.

• Etiqueta de comerç just. S’utilitza en productes que garanteixen una pro-
ducció sota les normes internacionals de comerç just, mitjançant controls
periòdics per organitzacions independents.Vegeu la figura 2.11.

Figura 2.11. Etiqueta de comerç just

Evidentment, a part d’aquestes etiquetes, n’existeixen moltes altres però aquest
recull només pretén ser una mostra de les més habituals.

Normalment, en l’etiquetatge de productes s’utilitzen una sèrie de símbols o pic-
togrames que proporcionen diversos tipus d’informació, entre els quals destaquen
els següents:

• Pictogrames de reciclatge i recollida selectiva. Indiquen si l’embalatge
prové de materials reciclats, si es pot tornar a reciclar o si requereix algun
sistema de recollida específic. En la figura 2.12 es mostren els símbols més
representatius d’aquest tipus.
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Figura 2.12. Pictogrames de reciclatge i recollida selectiva

• Pictogrames en l’etiquetatge dels productes alimentaris. A més dels
símbols relacionats amb l’embalatge, en els productes alimentaris n’hi pot
haver altres que proporcionen informació sobre la forma d’ús o el tipus
d’ingredients que conté. Vegeu la figura 2.13.
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Figura 2.13. Pictogrames en l’etiquetatge de productes alimentaris

• Pictogrames de l’etiqueta del calçat. L’etiqueta del calçat ha d’informar
sobre el material utilitzat en la fabricació de cadascuna de les tres parts, amb
els símbols que apareixen a la figura 2.14.

Figura 2.14. Pictogrames de l’etiquetatge del calçat

• Pictogrames de conservació de productes tèxtils. A més de la composició
del producte, és a dir, les fibres amb què s’ha fabricat i la informació del
fabricant, l’etiqueta d’aquests productes sol incloure informació per a la
seva conservació i s’utilitzen els símbols que apareixen a la figura 2.15.
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Figura 2.15. Pictogrames en l’etiquetatge per a la seva conservació de productes tèxtils

• Pictogrames de productes cosmètics. Els consumidors tenen dret a rebre
informació correcta i completa sobre els cosmètics que utilitzaran, de
manera que puguin identificar el producte, la seva funció, els ingredients,
la forma d’ús i qualsevol precaució que s’hagi de prendre per evitar riscos.
D’altra banda també existeix una gran varietat d’etiquetes i certificats que
garanteixen les qualitats dels ingredients. En la figura 2.16 es mostren els
símbols més representatius en l’etiquetatge d’aquests productes.
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Figura 2.16. Pictogrames i etiquetatge de productes cosmètics

• Pictogrames de substàncies químiques i perilloses. Adverteixen dels
riscos potencials que pot comportar la manipulació i utilització d’aquestes
substàncies en l’estat en què es comercialitzen. En la figura 2.17 hi figuren
els pictogrames principals d’aquest tipus.

Figura 2.17. Pictogrames de l’etiqueta de substàncies químiques i perilloses

• Altres pictogrames de seguretat (no obligatoris). A més de la simbologia
de perill obligatòria, alguns productes inclouen altres pictogrames que
ajuden a utilitzar els productes químics de forma segura. Vegeu la figura
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2.18.

Figura 2.18. Altres pictogrames de seguretat

2.5 Codificació del producte

En els establiments comercials, tant en el magatzem com a la sala de vendes, hi
ha una gran quantitat de mercaderies que cal que s’identifiquin de forma adequada
per tal de localitzar-les i gestionar-les de forma eficient.

La codificació de l’assortiment permet identificar un article amb pocs dígits i
accedir a una gran varietat d’informació a través d’un sistema informàtic.

La codificació consisteix a assignar un codi o una referència a un producte
a fi de permetre’n la identificació i l’obtenció d’informació.

Normalment, tots els productes de consum que arriben al punt de venda ja porten
imprès un codi de barres que tots els intermediaris poden utilitzar en les diferents
etapes del procés de distribució. Tanmateix, en alguns casos les empreses utilitzen
un sistema de codificació intern que identifica els productes de l’assortiment
mitjançant un codi numèric o alfanumèric.

Trobareu més informació
sobre l’etiquetatge de
productes al web de
l’Agència Catalana del
Consum: https:
//goo.gl/5yB9no

https://goo.gl/5yB9no
https://goo.gl/5yB9no
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2.5.1 Codificació interna

La codificació interna dels productes pot ser:

• Codificació no significativa. Consisteix a assignar una sèrie de codis de
forma correlativa i a l’atzar, de manera que aquests, per si mateixos, no
aporten cap tipus d’informació sobre el producte. Per exemple, els números
de DNI o les matrícules actuals dels vehicles són sistemes de codificació no
significativa, ja que no aporten cap tipus d’informació sobre la persona o
sobre el vehicle.

• Codificació significativa. Consisteix a assignar un codi, format per
diferents components, de manera que es pot deduir informació sobre el
producte (procedència, categoria, família, etc.). Per exemple, el Pla general
comptable utilitza un sistema de codificació significativa, ja que només amb
el codi d’un compte se’n pot obtenir molta informació.

Exemple de codificació significativa

El compte 43001 ens aporta la informació següent: és del grup 4 (Creditors i deutors per
operacions comercials), del subgrup 43 (Clients), del compte 430 (Clients) i del subcompte
43001 (Clients, operacions al comptat).

En aquest cas, per a la codificació només s’utilitzen nombres: 1 dígit per al grup, 2 dígits
per al subgrup, 3 dígits per al compte i, finalment, 5 dígits per al subcompte que constitueix
el codi sencer.

El sistema de codificació de l’assortiment emprat ha de complir els requisits
següents:

• Identificar les referències inequívocament. S’ha d’assignar a cada refe-
rència un codi únic que la identifiqui i la diferenciï de qualsevol altra, que
només es pugui interpretar d’una sola manera.

• Disposar d’una estructura lògica. L’estructura del codi ha de ser coherent
i lògica, segons els diferents nivells o grups de l’assortiment.

• Aportar la màxima informació possible. Quan s’opta per un sistema
de codificació significativa, el codi del producte ha d’aportar la màxima
informació possible per si mateix, és a dir, hauria de permetre reconèixer
ràpidament de quin tipus de producte es tracta i la seva ubicació dins de
l’assortiment.

• Ser breu. S’han d’utilitzar els dígits o les posicions imprescindibles per
evitar que el codi sigui excessivament llarg, com més breu sigui més fàcil
serà la seva manipulació i gestió.

• Permetre la seva ampliació amb facilitat. Qualsevol sistema de codifica-
ció ha de preveure la possibilitat d’incorporar més codis o referències sense
que s’hagi d’augmentar el nombre de dígits, ja que l’assortiment del punt de
venda és dinàmic i s’incorporen productes nous amb una certa freqüència.
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Existeixen diversos sistemes per a la codificació interna de l’assortiment, entre
els quals destaquen els següents:

• Codificació numèrica. És el sistema de codificació més utilitzat i el seu
avantatge principal és que els números són infinits. Entre els diferents
sistemes de codificació numèrica destaquen:

– Correlativa. Consisteix a assignar una sèrie ordenada de nombres a
cada producte. No és una forma de codificació pràctica i només es pot
utilitzar en establiments que tinguin un assortiment molt reduït.

– Decimal. Cada posició del codi permet 10 dígits diferents (del 0 al 9)
i, normalment, són fàcilment identificables i es poden memoritzar, per
tant, faciliten la identificació del producte. A més, si és necessari, es
pot assignar més d’una posició o dígit als nivells de l’assortiment més
extensos, per exemple, les famílies i les subfamílies. Aquest sistema de
codificació és més utilitzat per a la codificació interna de l’assortiment.

Exemple de codificació decimal de l’assortiment

Taula 2.4.

Nivell Codi Dígits Posicions Descripció

Divisió 1 1 1a (1) Alimentació

Departament 10 2 2a (1) Alimentació no
perible

Secció 104 3 3a (1) Olis i greixos

Categoria 1041 4 4a (1) Olis vegetals

Família 10412 5 5a (1) Olis vegetals
sense refinar

Subfamília 104121 6 6a (1) Olis d’oliva
verge

Referència 10412101 8 7a i 8a (2) Oli d’oliva marca
X 1 litre

Referència 10412102 8 7a i 8a (2) Oli d’oliva marca
Y 1 litre

Referència 10412103 8 7a i 8a (2) Oli d’oliva marca
Z 1 litre

• Números múltiples d’11. Consisteix a assignar un codi a cada referència
que sigui múltiple d’11, ja que aquests números compleixen la propietat
següent: la suma dels dígits que es troben en posició senar menys la suma
dels dígits en posició parell és igual a zero, onze o múltiple d’onze. Això
permet establir sistemes de control informàtics perquè es rebutgin els codis
que no compleixin aquesta propietat, la qual cosa evita errors en els codis
per teclejar-los incorrectament.

Exemple de codificació amb múltiples d’11

99.374: (9 + 3 + 4) – (9 + 7) = 0
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80.542: (8 + 5 + 2) – (0 + 4) = 11

91.927: (9 + 9 + 7) – (1 + 2) = 22

• Codificació alfabètica. Consisteix a assignar codis formats únicament per
lletres, la qual cosa permet utilitzar fins a 27 posicions diferents (de la A a
la Z). Tanmateix, aquest no és el sistema més adequat per a la codificació de
l’assortiment, especialment si es tracta d’assortiments de grans dimensions.
D’altra banda, és més fàcil cometre errors de pronunciació i escriptura.

• Codificació alfanumèrica. Consisteix a assignar codis formats per lletres
i números i, tot i que és millor que la codificació alfabètica, també és més
fàcil cometre errors de pronunciació i escriptura. De tota manera, pot ser
útil per identificar els nivells més alts de l’assortiment amb la seva inicial
(D – departament, S – secció, C – categoria, etc.) i utilitzar els números per
als nivells inferiors.

L’inconvenient principal de la codificació interna és que només es pot utilitzar dins
de l’empresa que ha establert el sistema de codificació.

2.5.2 Sistemes estàndards de codificació

El desenvolupament tecnològic i la complexitat de la distribució comercial mo-
derna varen propiciar l’aparició de sistemes estàndard de codificació, reconeguts
internacionalment, mitjançant els quals diversos fabricants i distribuïdors compar-
teixen un mateix llenguatge en les seves transaccions.

Els estàndards de codificació internacional són un sistema o llenguatge
comú per identificar, capturar i compartir dades al llarg de la cadena de
subministrament.

La cadena de subministrament està formada per tots els processos que in-
tervenen, de forma directa o indirecta, en la satisfacció de les necessitats dels
consumidors i inclou els proveïdors, els magatzems, els productors, els canals
de distribució, els intermediaris (majoristes i detallistes) i els consumidors finals.

D’aquesta manera va sorgir el codi de barres, que pot ser imprès en l’envàs o
embalatge dels productes i ser llegit per un escàner o lector òptic, la qual cosa
facilita enormement la introducció del codi a un sistema informàtic i l’obtenció
d’informació diversa sobre el producte, sigui quina sigui la seva procedència.

Un codi de barres és un conjunt de línies verticals paral·leles, de gruixos
diferents, que s’imprimeix en l’embalatge dels productes i que es pot llegir
amb un lector òptic per obtenir informació relativa al producte.
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L’origen de la codificació comercial es remunta a l’any 1974, després de diversos
anys de desenvolupament, el primer codi de barres de 12 dígits i amb finalitats
comercials es va aplicar als Estats Units d’Amèrica (EUA), a través de l’Universal
Product Code (UPC) amb dos objectius principals:

• Processar la informació dels productes per millorar la gestió comercial.

• Evitar la formació de cues d’espera en les caixes de sortida dels establiments
comercials.

La utilització del codi de barres als EUA es va començar a generalitzar ràpidament.
D’aleshores ençà, aquest sistema de codificació ha continuat desenvolupant-se i
avui dia pràcticament la totalitat dels productes de consum el porten imprès.

A Europa, l’any 1974, 12 països varen constituir una comissió de fabricants i
distribuïdors amb l’objectiu de fer un estudi per al desenvolupament d’un sistema
de codificació que permetés:

• Obtenir un codi universal per a tot Europa i que es pogués llegir en els
terminals punt de venda.

• Compatibilitzar el sistema amb els codis de barres que ja existien als EUA
(especialment l’UPC).

• Proporcionar un codi breu i senzill que es pogués teclejar fàcilment i ser
transformat a barres per a la lectura amb dispositius òptics.

Arran d’aquest estudi es va crear l’European Article Number (EAN) l’any 1977
que s’expandeix ràpidament i com que, a partir de 1981, comencen a incorporar-se
països no europeus es canvia el seu nom per International Article Numbering
Association (Associació Internacional de Numeració d’Articles), tot i que manté
les sigles EAN.

Logotip de l’organització GS1

L’any 2005 l’associació European Article Number Association (EAN) es va fusio-
nar amb l’Uniform Code Council (UCC) per formar una nova i única organització
mundial anomenada GS1 (Global System 1), amb seu a Brussel·les (Bèlgica) i de
la qual formen part més de 100 països dels cinc continents.

L’Associació Espanyola de Codificació Comercial (AECOC), amb seu a Bar-
celona, és la representant a l’Estat espanyol de GS1, que lidera mundialment el
desenvolupament i la promoció dels estàndards tecnològics per a la comunicació
en els negocis: codis de diversos tipus, facturació electrònica, intercanvi d’infor-
mació, logística i transport, traçabilitat, etc.

2.5.3 Codis de barres per a articles

Els productes de consum s’identifiquen amb un codi de barres únic per a cada
referència (GS1 EAN/UPC) que es pot llegir fàcilment amb un lector òptic i

Podeu consultar els serveis
que ofereix AECOC GS1
Espanya al web: https:
//goo.gl/5yXhpV

https://goo.gl/5yXhpV
https://goo.gl/5yXhpV
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Global Trade Item Number
(GTIN)

Número mundial d’article
comercial.

Trobareu més informació
sobre els codis GS1

DataBar al web: https:
//goo.gl/cyrqCX

disposar immediatament d’informació com ara la referència, família, subfamília,
secció, nom del producte, marca, preu, etc.

Quan es tracta de productes que varien en alguna de les seves característiques
(format, envàs, pes, etc.), com passa amb els productes frescos envasats (fruita,
carn, peix, etc.), s’utilitza un altre sistema de codi de barres (GS1 DataBar)
que permet incorporar informació addicional a l’article (número de lot, data de
caducitat, pes i altres atributs).

Els codis GTIN (Global Trade Item Number), que han transformat el món de la
distribució, són un conjunt de codis de barres que s’imprimeixen en l’envàs o
embalatge de pràcticament tots els productes de consum i són els estàndards GS1
més utilitzats.

Un codi de barres és un conjunt de línies verticals paral·leles, de gruixos
diferents, que s’imprimeix en l’embalatge dels productes i que es pot llegir
amb un lector òptic per obtenir informació relativa al producte.

Aquests codis de barres estan formats per dues parts diferenciades:

• Codificació. És l’assignació d’una sèrie de caràcters numèrics o alfanumè-
rics a un producte o a un conjunt de productes que formen una unitat (una
caixa, un palet, etc.).

• Simbologia. És el mètode específic per a la representació dels caràcters
numèrics o alfanumèrics que conformen el codi de barres.

L’eficàcia en la lectura dels codis de barres mitjançant lectors òptics depèn de les
característiques correctes del símbol.

Diferència entre codi i símbol

El codi és la numeració de GTIN assignada a un producte o conjunt de productes, en
canvi, el símbol és la representació d’aquest codi numèric mitjançant barres i espais (EAN
i UPC).

Dins del conjunt de codis GTIN per a la identificació d’unitats de productes de
consum es distingeixen les tres estructures de dades següents:

• GTIN-13. És el més utilitzat arreu del món per identificar unitats de
productes de consum comercialitzades al detall. Està format per 13 dígits
agrupats de la forma següent:

– Prefix GS1. Els 2 o 3 primers dígits, segons el país, són assignats
internacionalment a cada autoritat nacional responsable de l’assig-
nació de codis. El prefix corresponent a AECOC GS1 Espanya és
el 84, la qual cosa no significa necessàriament que l’article s’hagi
fabricat en aquest país, sinó que l’empresa, amb independència de la
seva nacionalitat i ubicació, utilitza aquest sistema mitjançant el codi
assignat per l’autoritat espanyola.

https://goo.gl/cyrqCX
https://goo.gl/cyrqCX
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Els 5 dígits següents corresponen de forma única a una empresa
associada a AECOC. Cal tenir en compte que aquests dígits no
identifiquen el fabricant del producte, sinó el propietari de la marca,
per tant, en el cas de les marques del distribuïdor s’identifica aquest,
no el fabricant.

– Codi del producte. Els 5 dígits següents (fins a la posició 12) els
ha de completar l’empresa per identificar els diferents productes. Es
tracta d’un número no significatiu, és a dir, que els dígits que conté no
estan relacionats amb cap tipus de clasificació ni tenen associada cap
tipus d’informació específica.

– Dígit de control. Ocupa l’última posició, la 13a, i la seva finalitat
és evitar errors. Es calcula mitjançant un algorisme que depèn de la
resta de dígits del codi, és a dir, dels altres 12 números. S’utilitza per
assegurar que el codi ha estat escanejat o teclejat de forma correcta i
així evitar errors.

Exemple d’estructura del codi GTIN-13

GTIN-13: 8410014351142

Indicador del país: 84 (AECOC GS1 Espanya)

Propietari de la marca: 10014 (Idilia Foods, SL – Barcelona)

Prefix GS1: 8410014 (inclou prefix del país i codi del propietari de la marca)

Codi del producte: 35114

Dígit de control: 2

Per calcular el dígit de control se segueix el procediment següent:

1) S’ordenen els dígits del codi de dreta a esquerra començant pel dígit de control.

2) Es multipliquen per 1 les posicions senars.

3) Es multipliquen per 3 les posicions parells.

4) Se sumen els valors de les ponderacions anteriors.

5) Es resta de la desena superior el valor de la suma de les ponderacions.

El resultat d’aquest algorisme és el dígit de control.

Podeu calcular el dígit de
control en línia: https:
//goo.gl/eJRjuD

https://goo.gl/eJRjuD
https://goo.gl/eJRjuD
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• GTIN-12. S’utilitza només als EUA i al Canadà i és equivalent al GTIN-13
però només té 12 dígits, el primer dels quals indica el número del sistema (la
majoria de productes tenen un número de l’1 al 7) la qual cosa indica la seva
mida i pes (que no pot ser variable). Des del segon fins al sisè dígit hi ha el
número de fabricant que és assignat per l’organisme nacional responsable
per evitar duplicitats. Des del setè fins a l’onzè dígit és el codi de producte
que assigna el fabricant o distribuïdor i, finalment, l’últim dígit que es troba
en dotzena posició és un dígit de control per a la verificació i es calcula a
partir d’un algorisme en el qual s’involucren els onze números anteriors.

• GTIN-8. Aquest tipus de codi només s’aplica als articles de dimensions
molt reduïdes en els quals seria molt complicat encabir un codi més llarg de
13 dígits, tot i que és una derivant d’aquest. La seva estructura està formada
per un prefix GS1 (2 o 3 dígits), la referència d’article (4 o 5 dígits) i el dígit
de control.

El sistema utilitzat per a la representació gràfica dels codis GTIN, mitjançant
barres verticals de diferents gruixos i amb espais en blanc d’amplada variable,
se’n deriven les simbologies estàndards de GS1 següents:

• EAN-13. L’estructura d’aquesta simbologia és 1-6-6, és a dir, a l’esquerra
del conjunt de barres hi ha un sol dígit, després hi ha un grup de 6 dígits i,
finalment, un altre grup de 6 dígits. S’utilitza a tots els països que formen
part del sistema GS1.

• UPC-A. L’estructura d’aquesta simbologia és 1-5-5-1, és a dir, a l’esquerra
del conjunt de barres hi ha un sol dígit, després hi ha un grup de 5 dígits, a
continuació un altre grup de 5 digits i, finalment, un dígit a la dreta de les
barres. Només s’utilitza als EUA i al Canadà.

• EAN-8. L’estructura d’aquesta simbologia és 4-4 i sense números fora de
les barres, és a dir, a sota de les barres hi ha dos grups de 4 dígits cadascun.

• UPC-E. L’estructura d’aquesta simbologia és 1-6-1, és a dir, a l’esquerra
del conjunt de barris hi ha un sol dígit, després hi ha un grup de 6 dígits i, a
la dreta de les barres, un altre dígit. Només s’utilitza als EUA i al Canadà.

En la figura 2.19 es mostren els quatre tipus de simbologies dels codis d’articles
amb els stàndards GS1.
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Figura 2.19. Simbologies de codis de barres GS1

Existeixen aplicacions gratuïtes en línia que permeten generar símbols de codis
de barres, en trobareu moltes com aquesta: Online Barcode Generator.

2.5.4 Codis de barres per a agrupacions

A més d’identificar unitats de productes o referències, al punt de venda detallista
també arriben agrupacions de productes com les caixes, per exemple, que incor-
poren una codificació específica.

La codificació GTIN-14 serveix per identificar agrupacions de productes.

Quan aquesta codificació ha de ser llegida en el punt de venda detallista s’ha
d’utilitzar la simbologia ITF-14 que es forma a partir dels codis GTIN-13 o
GTIN-12 (en els EUA i Canadà) per formar el codi de barres. Aquest codi
normalment s’imprimeix sobre caixes de cartró ondulat, de fet, la característica
principal d’aquesta simbologia és que ofereix més qualitat d’impressió directa
sobre el cartró de les caixes que solen agrupar les unitats de venda dels productes.

Codi GTIN-14 amb simbologia ITF-14

2.6 Traçabilitat dels productes

La gran quantitat de productes que hi ha en el mercat procedeixen de llocs molt
diversos, han estat elaborats a partir de matèries primeres diferents i sotmesos a
processos de fabricació, conservació, emmagatzematge i transport fins que arriben

A l’apartat “Annexos” hi
trobareu alguns recursos
per aprofundir en els codis
de barres.

https://goo.gl/AS7mQt
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al punt de venda.

La possibilitat de reproduir l’historial d’un producte, a fi de localitzar ràpidament
l’origen dels problemes que puguin sorgir en la seva elaboració o distribució i
evitar-los en el futur, es coneix com a traçabilitat.

La traçabilitat és la possibilitat d’identificar l’origen i les diferents etapes
d’un procés de producció i distribució de béns de consum.

Els avenços tecnològics han fet possible posar a disposició dels agents del mercat
un conjunt d’eines mitjançant les quals es porten a terme procediments que
permeten conèixer la història, la ubicació i la trajectòria d’un producte o lot de
productes al llarg de la cadena de subministrament en un moment donat.

En definitiva, la traçabilitat és el conjunt d’accions, mesures i procediments
tècnics que permeten identificar i registrar un producte des del seu naixement fins
al final de la cadena de subministrament.

Per això es requereix un sistema mitjançant el qual es pugui relacionar el producte
final amb el seu origen (agricultor, parcel·la, tractaments, etc.) i els processos
als quals ha estat sotmès, i poder-lo ubicar en un lot de productes determinat en
qualsevol punt de la cadena de subministrament.

Aquest sistema de control implica la identificació i registre de tots els tipus
d’empaquetatge del producte en les diverses fases per les quals passa abans
d’arribar al punt de venda, mitjançant números d’identificació, de lot o de sèrie,
que són la clau per garantir la traçabilitat del producte.

És evident que la traçabilitat no està en mans d’una sola empresa, sinó que
relaciona diverses empreses al llarg de la cadena de subministrament, per tant,
el sistema de transmissió de la informació entre els diferents agents de la cadena
ha de ser únic, un llenguatge comú que sigui comprensible per a totes les parts.
Aquí és on es posen en relleu els estàndards GS1 d’identificació de mercaderies i
de transmissió electrònica de dades, els quals faciliten aquesta missió, ja que són
reconeguts i regulats internacionalment.

Informació de traçabilitat (fTrace)

La plataforma de productors i comerciants fTrace subministra informació sobre l’origen, el
processament i la qualitat dels seus productes. Els consumidors poden accedir a aquesta
informació i fer el seguiment de productes a través d’Internet.

D’aquesta manera es pot conèixer la procedència, quan i com ha estat processat, consultar
informació sobre la qualitat i consells sobre com preparar-lo.

http://www.ftrace.com

Els objectius principals de la traçabilitat són:

• Proporcionar més seguretat als consumidors.

• Detectar ràpidament les possibles errades comeses en la cadena de submi-
nistrament.

http://www.ftrace.com
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• Garantir la màxima qualitat possible del producte, conservant òptimament
les seves propietats.

• Reduir el malbaratament dels productes mitjançant el control estricte de la
seva caducitat.

• Controlar de forma individual els lots de fabricació.

• Millorar la gestió de les existències emmagatzemades.

• Controlar l’evolució del producte.

• Retirar i eliminar selectivament els productes amb qualsevol incidència.

2.6.1 Tipus de traçabilitat

En la cadena logística o de subministrament dels productes de consum es poden
diferenciar els tipus de traçabilitat següents:

• Traçabilitat ascendent (cap enrere). Consisteix en el seguiment de l’origen
d’una mercaderia i dels processos pels quals ha passat abans d’arribar al
punt en el qual es troba, per tant, els registres són claus per rastrejar el
producte fins al seu origen, des de qualsevol punt fins a la seva fase anterior.
És aplicada pels intermediaris i els distribuïdors. La informació que es pot
obtenir és: qui és el proveïdor de la mercaderia, quan s’ha rebut, que es fa
amb la mercaderia en la seva recepció, quins controls ha passat fins a la seva
recepció, etc. Permet conèixer l’origen de la mercaderia, el proveïdor.

• Traçabilitat descendent (cap endavant). Consisteix a fer el seguiment de
la situació dels lots de productes al llarg de la cadena de subministrament
i és aplicada pels fabricants. La informació que es pot obtenir és: lot
de fabricació, data de caducitat, a qui es lliura, mitjançant quin mitjà de
transport, etc. Permet conèixer la destinació de la mercaderia, el client.

• Traçabilitat interna. Consisteix en la traça que va deixant un producte
per tots els processos interns d’una empresa, amb les seves manipulacions,
composició, maquinària emprada, torn de fàbrica, temperatura, lot de
fabricació, etc., per tant, tot allò que pot fer variar la qualitat del producte
quan arriba al consumidor final.

Per obtenir la traçabilitat d’un producte cal anar registrant els indicis que va
deixant mentre es mou per la cadena de subministrament. Hi ha diverses maneres
d’enregistrar aquests indicis, com ara sensors de temperatura, d’humitat, etc., però
no existeixen gaires mètodes per a la transmissió d’aquesta informació entre els
diferents agents de la cadena, els més generalitzats són la codificació GS1-128 i
el codi electrònic de producte (EPC).

Per obtenir la traçabilitat d’un producte cal anar registrant els indicis que va
deixant mentre es mou per la cadena de subministrament. Hi ha diverses maneres
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d’enregistrar aquests indicis, com ara sensors de temperatura, d’humitat, etc., però
no existeixen gaires mètodes per a la transmissió d’aquesta informació entre els
diferents agents de la cadena, els més generalitzats són la codificació GS1-128 i
el codi electrònic de producte (EPC).

El codi EPC (electronic product code) és un codi que pretén substituir els codis de
barres més generalitzats i que identifica cada producte de forma única en qualsevol
lloc del món. A cada codi de producte se li afegeix un numerador de manera
que és possible distingir dos productes del mateix tipus. Tanmateix, és complicat
afegir més números als codis estàndards perquè s’allargarien molt i no seria viable
per a la majoria de productes de consum. Per això, la solució es troba en els
xips electrònics diminuts amb tecnologia d’identificació per radiofreqüència RFID
(radio frequency identification) que poden emmagatzemar molta informació sobre
el producte.

La codificació GS1-128 és un sistema d’identificació que s’utilitza en l’àmbit
logístic, no en l’entorn del comerç detallista, i identifica caixes o palets que
circulen per la cadena de subministrament. Aquest codi utilitza una sèrie d’identi-
ficadors d’aplicació que aporten informació sobre dates de caducitat, números de
lot, quantitat, pes i molts altres atributs que els usuaris poden requerir.

L’etiqueta GS1-128 és la forma de visualitzar la informació estandarditzada de la
codificació i és un requisit imprescindible que tota la informació que contingui el
codi també estigui indicada de manera que pugui ser llegida per les persones.

2.6.2 Bases del sistema de traçabilitat

Des del punt de vista de la gestió de la informació, la traçabilitat consisteix a asso-
ciar de forma sistemàtica el flux d’informació a un flux físic de mercaderies, de
manera que en qualsevol moment es pugui relacionar la informació corresponent
als números de lot o grups de productes determinats.

Amb la finalitat d’assegurar la continuïtat d’un flux d’informació, cada empresa
ha de comunicar a la següent en la cadena de subministrament els identificadors
dels lots o grups de productes. En cada esglaó de la cadena s’hi afegeix, de forma
successiva, més informació complementària.

Cadascun dels agents de la cadena ha d’enregistrar les informacions que correspo-
nen a la seva etapa.

Aquest sistema es basa en el registre d’informació en tres nivells:

• Informació que s’afegeix en una etiqueta amb codi de barres directament
sobre la mercaderia i que viatja físicament amb aquesta. Una part d’aquesta
informació és el codi de barres, la qual cosa permet la seva lectura auto-
màtica mitjançant un lector òptic, i una altra part de la informació s’indica
mitjançant textos llegibles per tal de fer possible un control visual en cas
que sigui necessari.
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• Informació que es transmet per via electrònica entre un agent de la cadena
de subministrament i el següent.

• Informació que s’ha d’emmagatzemar en les bases de dades de cada agent
de la cadena perquè pugui ser recuperada si cal.

Tot plegat fa imprescindible que cada agent de la cadena disposi d’unes bases
de dades preparades per poder emmagatzemar la informació necessària requerida
(lots rebuts, nombre d’unitats, dates de caducitat, lloc d’emmagatzematge, etc.)
per aconseguir la traçabilitat en qualsevol moment i en qualsevol punt de la cadena
de subministrament.

Per poder executar els procediments de traçabilitat dels productes cal disposar d’un
sistema compost de:

• Sistemes d’identificació (de productes unitaris, d’envasos i embalatges, de
palets, etc.).

• Sistemes de captura de dades (lectors òptics, radiofreqüència, etc.).

• Programari de tractament i gestió de dades (gravació de xips RFID, emma-
gatzematge de les dades capturades, intercanvi de dades amb els sistemes
de gestió empresarial, etc.)

A més, evidentment, el sistema de traçabilitat també ha de disposar de personal
capacitat i competent perquè la informació que es troba al sistema sigui veraç i
fiable.

Traçabilitat dels aliments

La traçabilitat és especialment important en el sector agroalimentari.

En la complexitat del mercat global, on els productes circulen contínuament entre diversos
països i intermediaris, és vital ser capaç de controlar en tot moment en quin lot de fabricació
es troba un determinat producte, el temps que fa que hi és i en quines condicions està.
Perquè, a més de garantir una major seguretat alimentària, la traçabilitat també comporta
grans beneficis econòmics per a l’empresa.

Imagineu-vos que una determinada línia de productes ha estat contaminada. Si no es fa un
control exhaustiu i meticulós de cada producte, l’empresa ha de retirar tots els productes
en circulació per garantir la seguretat.

No obstant i això, gràcies a la traçabilitat dels aliments es pot determinar ràpidament la
causa de la contaminació, quins són els lots de fabricació contaminats i on es troben. Així,
l’impacte econòmic per a l’empresa es redueix considerablement, ja que es poden retirar
de forma selectiva i no cal enretirar tots els productes. A l’apartat “Annexos” hi

trobareu una guia per a la
implantació i control de la
traçabilitat, editada per
l’Agència Catalana de
Seguretat Alimentària.
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3. Selecció de l’assortiment

A més de les dimensions quantitatives i qualitatives de l’assortiment, un altre
aspecte molt important que condiciona la determinació i selecció de l’assortiment
és el coeficient d’ocupació del sòl, una forma de mesurar la densitat de l’espai
disponible en el punt de venda.

Un cop s’hagi concretat com es vol que sigui aquest coeficient i tenint en compte
tots els altres factors que intervenen en la determinació de l’assortiment, es poden
aplicar una sèrie de mètodes que contribueixen a analitzar diversos aspectes per
precisar-ne l’estructura i la composició.

La finalitat dels mètodes per a l’anàlisi i selecció de l’assortiment és determinar la
composició més adequada de l’assortiment perquè sigui rendible i es correspongui
amb les necessitats de la clientela. Com que aquestes necessitats són canviants
i van evolucionant al llarg del temps, cal anar revisant l’assortiment i aplicant
aquests mètodes periòdicament.

3.1 Càlcul del coeficient d’ocupació del sòl

El coeficient d’ocupació del sòl (COS) és un paràmetre que s’utilitza principalment
en arquitectura però també s’utilitza en el marxandatge per al disseny i la
distribució d’espais comercials. Serveix 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 de la sala de vendes) 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%,
tot i que depèn del tipus d’establiment comercial i la seva oferta comercial.

Aquest coeficient també es pot utilitzar per determinar les dimensions de les
diferents seccions del punt de venda. En la taula 3.1 es mostra una comparativa
del COS recomanable en les seccions d’un supermercat i un hipermercat.

El lineal és la longitud
d’exposició dels productes
d’un establiment comercial
al detall, constituïda per
l’espai frontal del mobiliari
destinat a la presentació de
productes.
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Taula 3.1. COS recomanable segons les seccions en un supermercat i un hipermercat

Secció Supermercat Hipermercat

Productes frescos 25 a 28% 23 a 26%

Productes de gran consum 30 a 35% 28 a 32%

Basar 33 a 36% 28 a 32%

Tèxtil 34 a 40% 30 a 35%

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 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
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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.

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%.

3.2 Decisions sobre la composició de l’assortiment

Per a un detallista no és una tasca fàcil determinar quines són les referències
(mides, envasos, varietats, etc. que s’han de seleccionar d’entre tots els articles que
hi ha en el mercat, però la selecció implica escollir uns quants articles i descartar-
ne molt més.

La selecció acurada de l’assortiment contribueix a fidelitzar alguns clients, però
també té com a conseqüència la pèrdua d’altres, ja que l’assortiment escollit
pot satisfer un segment de la clientela en detriment d’un altre que es pot sentir
insatisfeta. Cal procurar que això succeeixi amb el nombre mínim possible de
clients.

Abans de determinar la composició de l’assortiment cal tenir molt clars els
objectius i establir els criteris que es prioritzaran.

3.2.1 Criteris per a la determinació de l’assortiment

Per a la determinació i selecció de l’assortiment cal tenir en compte els aspectes
següents:

• Necessitats, desitjos i hàbits del públic objectiu al qual es vol atraure i
mantenir. És impossible satisfer a tot el públic en general, un dels errors
més habituals és pensar que es pot satisfer a tothom. Davant d’una mateixa

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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Una veta de mercat (en
castellà, nicho de mercado)

és una part d’un segment
de mercat amb individus

que tenen característiques i
necessitats homogènies

que no estan cobertes per
l’oferta disponible.

necessitat hi ha diversos tipus de consumidors que la satisfan de formes
molt diferents, per exemple, hi ha persones que prefereixen comprar la carn
envasada i altres que prefereixen la carnisseria tradicional on poden escollir
el tall que prefereixen i demanar que li preparin exactament com el volen.

Aquest tipus de preferències identifiquen diferents segments de clients que
es poden relacionar amb les famílies de productes, per tant, en la selecció
de l’assortiment s’ha de determinar a quin perfil s’atendrà i amb quina
subfamília de productes es farà. És evident que la clau està a identificar
clarament cadascun dels segments de clients als quals es vol atendre.

• Oferta comercial de la competència de la zona. Tots els establiments
comercials tenen una zona d’influència on hi pot haver altres establiments
que competeixen per atendre el mateix segment de consumidors. Per això
cal observar el que fa la competència per copiar allò que fa bé i evitar els
errors que pugui cometre.

L’anàlisi de la competència és fonamental per identificar els productes que
s’ajusten a les expectatives del públic objectiu i permet identificar alguna
veta de mercat.

• Volum de vendes de cada producte. Està relacionat amb la seva popu-
laritat o grau d’acceptació. En tots els sectors hi ha productes estrella
que es venen fàcilment i altres que són apostes més arriscades. Si s’opta
per un producte menys conegut però que proporcionarà més beneficis a
l’establiment comercial, caldrà fer una tasca més important per donar-lo
a conèixer i aconseguir una bona penetració en el mercat. Per exemple, és
difícil que qualsevol establiment que vengui refrescos no inclogui en el seu
assortiment el refresc de cola més popular.

• Servei prestat pels proveïdors. Una qüestió molt important que s’ha de
garantir és que els productes de l’assortiment estiguin sempre disponibles
en la quantitat i qualitat requerides. Per això cal negociar amb els proveïdors
i arribar a acords que permetin aconseguir aquest objectiu. La valoració
del servei prestat pels proveïdors ha de tenir en compte, entre d’altres, els
aspectes següents:

– Varietat d’articles i relació qualitat-preu.

– Estimació dels marges de benefici segons l’oferta de cada proveïdor.

– Condicions d’aprovisionament: terminis de lliurament, freqüència de
les entregues i quantitats mínimes de comanda.

– No és recomanable oferir productes de difícil aprovisionament, ja
que es poden produir ruptures d’estoc (manca d’existències en un
moment determinat) que provoquen la insatisfacció dels clients i la
seva possible pèrdua si passa de forma habitual.

– Negociar el suport per a les activitats de marxandatge, com ara
material per a la publicitat en el punt de venda, personal de promoció,
aparadoristes, etc.
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• Política comercial de l’empresa. La imatge que es vol projectar de
l’establiment s’ha de correspondre amb la imatge que perceben els clients
a través dels productes que formen l’assortiment. Per exemple, la imatge
d’una botiga de roba de marca exclusiva és de qualitat i luxe, per això
la decoració és impecable, el mobiliari exquisit, la neteja immaculada, el
personal de vendes atent i cortès, etc. Tot això és coherent amb la política
comercial de l’empresa i permet projectar una imatge de qualitat en tot
l’establiment.

La política comercial ha de permetre identificar aquells productes que han
de formar part de l’assortiment perquè compleixen els estàndards exigits,
per exemple, un embalatge original i atractiu, l’etiquetatge en diferents
llengües diferents, sostenibilitat i respecte pel medi ambient, etc. són
qüestions que poden determinar la selecció d’un producte si s’ajusta als
requeriments.

• Mida del local comercial. El local comercial, que inclou la sala de vendes i
la superfície destinada a magatzem, entre d’altres, condiciona l’assortiment
en tant que, com més gran sigui, més gran podrà ser el nombre de productes
que s’ofereixin perquè es podrà destinar més espai al lineal. Cada referència
ha de disposar d’un espai mínim d’exposició perquè sigui visible, aquest
espai oscil·la entre els 20 i els 25 centímetres i s’anomena lineal mínim
d’una referència. Hi ha d’haver un lineal mínim per captar l’atenció del
client en el punt de venda.

Les característiques del mobiliari influeixen en la decisió dels productes de
l’assortiment, però el procés ha de ser a la inversa en casos determinats.

• Dimensions qualitatives. L’assortiment ha de ser coherent, dinàmic i
equilibrat, a més, hi ha d’haver una certa harmonia entre les diferents
seccions, famílies i subfamílies.

És convenient tenir en compte les recomanacions següents:

– La selecció de productes ha de ser coherent i no ho serà si hi falten
productes essencials (de primera necessitat o molt coneguts), si no
hi ha una certa homogeneïtat (productes complementaris) o bé si la
disposició no és congruent (productes de neteja al costat d’aliments).

– Cal oferir més varietat de productes i més espai d’exposició a les
referències que es venen més.

– L’assortiment escollit ha de ser equilibrat i no ho serà si no hi ha un cert
equilibri entre la varietat de productes de cada família (molta varietat
en unes famílies i poca en altres).

• Aspectes econòmics. Si la capacitat d’inversió de l’establiment comercial
és limitada, no es podrà afrontar un assortiment mot ampli o de cost elevat,
per tant, d’entrada cal ser prudents i amb el pas del temps es pot anar
ampliant amb articles de més valors, si els resultats són positius.
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3.2.2 Decisions sobre la composició de l’assortiment

L’estudi de la competència d’un establiment comercial és fonamental per decidir
quina serà l’oferta comercial, és a dir, quina serà la composició de l’assortiment.

Bàsicament es poden escollir tres tipus d’estratègies d’assortiment: especialitzat,
extensiu o estructurat.

Assortiment especialitzat o exclusiu

Una forma de minimitzar la competència és buscar un segment de mercat que
estigui poc explotat, així es pot oferir un assortiment seleccionat expressament
per a aquest segment de consumidors.

L’assortiment especialitzat es dirigeix a un segment relativament petit del
mercat, per tant, s’assumeix el risc dissenyar una oferta pensant en un grup
reduït de clients potencials, però amb l’avantatge que pocs establiments
disposaran d’aquesta mateixa oferta.

Encara es podria fer un pas més enllà, de manera que a més de disposar d’un assor-
timent especialitzat, també fos exclusiu, és a dir, que disposés d’alguns productes
amb drets de distribució en exclusiva. Això s’aconsegueix mitjançant acords amb
les marques dels productes i suposa que l’establiment té l’exclusivitat sobre un
producte en una àrea d’influència, la qual cosa elimina tota la competència.

Quan un producte s’introdueix en el mercat amb un cert èxit, el primer establiment
que l’incorpora al seu assortiment té l’avantatge que no hi ha competidors, per tant,
tot el temps que perdura aquesta situació és l’únic en vendre’l.

Les franquícies són un exemple d’especialització i exclusivitat.

Assortiment extensiu

Els perfils dels consumidors són molt diversos, hi ha segments que valoren molt
la possibilitat de poder escollir entre diverses alternatives, a l’hora de decidir la
compra d’un producte, i no volen limitar les seves possibilitats d’elecció.

L’assortiment extensiu es basa en l’oferta del nombre màxim possible de
referències de cada producte pensant en la clientela que vol disposar moltes
opcions.

Aquest tipus d’assortiment dóna prioritat a un nombre més gran de marques
diferents, la qual cosa significa un nombre més reduït de tipus de productes.
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Aquesta estratègia pot ser interessant per a alguns tipus de productes però no per
a tots. Es pot donar el cas que un assortiment no sigui extensiu en la seva totalitat,
sinó que ho sigui només en algunes famílies de productes de les quals interessa
oferir més varietat.

L’assortiment extensiu d’alguns productes sol estar més relacionat amb les bo-
tigues especialitzades que no pas amb els establiments més generalistes, que
tendeixen a oferir la màxima quantitat de famílies de productes, encara que només
disposin de dues o tres marques de cada producte.

Assortiment estructurat

És molt important identificar quin tipus de productes són imprescindibles en
l’establiment per determinar les prioritats en cada família segons les necessitats
que es volen cobrir.

L’assortiment estructurat és aquell en què s’ha estudiat meticulosament el
nombre de referències que s’ofereixen de cada tipus de producte, prioritzant
el nombre de famílies que abasta en detriment de les referències per família.

La composició d’un assortiment estructurat ha d’incloure productes líders, de
reclam, de marca, estacionals i permanents.

3.2.3 Anàlisi de la competència

Una de les qüestions importants que cal tenir en compte per a la determinació
de l’assortiment és la competència de l’establiment comercial, és a dir, els altres
establiments que aspiren a aconseguir el mateix segment de clients, que poden
decidir comprar un producte en un lloc o en un altre de similar.

Per tant, la competència no són només les altres botigues del mateix sector de la
zona, sinó que poden ser altres tipus d’establiments on es pot comprar un producte
que satisfà una mateixa necessitat. Per exemple, si una perfumeria ven productes
de cosmètica i higiene personal un possible competidor pot ser una farmàcia on
també es poden comprar aquest tipus de productes.

Com més sigui la informació que es pugui aconseguir de la competència, millor
s’hi podrà fer front. Entre les qüestions bàsiques que cal conèixer destaquen:

• Disseny i ambientació. Com s’afavoreix l’entrada de clients i les compres
per impuls.

• Qualitat de l’atenció al públic. Atenció personalitzada i confiança que
transmet el personal.

• Composició i tipus d’assortiment. Com està estructurat l’assortiment i a
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quins segments pot atendre.

• Nivell de preus. Quins són els preus que ofereix la competència i per quins
motius.

• Ofertes i promocions. Quin tipus d’accions es porten a terme per promo-
cionar les vendes.

L’anàlisi de la competència pot aportar una informació molt valuosa per decidir
l’estratègia d’un establiment comercial.

Algunes de les estratègies que es poden plantejar com a objectiu són:

• Generació de tràfic de clients en el punt de venda.

• Increment de les vendes.

• Defensar-se de la competència.

• Transmetre una imatge positiva.

Per exemple, si el competidor d’una botiga se centra un grup específic de productes
de l’assortiment, una forma de defensar-se és incorporar aquests productes a
l’assortiment. D’altra banda, per una estratègia de generació de tràfic de clients
s’ha de pensar a incloure en l’assortiment tots els productes que un segment de
clients compra de forma habitual i que tenen una elevada penetració a les llars. En
una estratègia d’imatge es pot plantejar incloure en l’assortiment formats petits de
producte que cobreixin la demanda de les persones que viuen soles o per a viatges,
per exemple, productes d’higiene personal de format petit.

3.3 Mètodes per a la determinació de l’assortiment

Per a la determinació de l’assortiment es poden utilitzar mètodes quantitatius i
mètodes qualitatius.

Els mètodes quantitatius es basen en l’anàlisi i interpretació de dades numèri-
ques, com el volum de vendes, els beneficis o les unitats venudes, en canvi, els
mètodes qualitatius tenen en compte criteris com la imatge de l’establiment, la
notorietat de les marques i l’essencialitat o la coherència de l’assortiment, entre
d’altres.

Per a la bona gestió de l’assortiment es requereix la combinació dels mètodes
quantitatius i qualitatius.

Malgrat que les anàlisis mitjançant mètodes quantitatius se solen portar a terme
amb les dades que proporcionen els sistemes informàtics, a través dels terminals
punts de venda, és important entendre quins són els fonaments a partir del qual es
desenvolupen.
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3.3.1 Mètode 20/80 o llei de Pareto

L’origen d’aquest mètode es remunta l’any 1909 quan l’economista i sociòleg
italà Vilfredo Pareto (1848-1923) va publicar els resultats dels seus estudis sobre
la distribució de la riquesa, on es podia observar que el 80% d’aquesta estava
concentrada en el 20% de la població.

La llei de Pareto, junt amb el mètode ABC, és la més utilitzada per a la
determinació dels productes que convé que formin part de l’assortiment o els que
no.

La llei de Pareto es basa en el fet que un nombre reduït de referències
proporciona la major part de les vendes, és a dir, amb el 20% de les
referències s’aconsegueix un 80% de les vendes.

Això suposa que un nombre elevat de referències es ven poc, és a dir, el 80% de
les referències només suposa un 20% de les vendes.

Els avantatges principals de l’ús d’aquest mètode són:

• Permet centrar-se en els aspectes la millora dels quals tindrà, optimitzant
els esforços.

• Proporciona una visió simple i ràpida de la importància relativa dels
problemes analitzats.

• Ajuda a evitar que empitjorin unes causes quan s’intenta solucionar-ne unes
altres.

• Aporta una visió gràfica de l’anàlisi que és fàcil d’entendre i estimula
l’equip per continuar millorant.

Aquest mètode s’aplica en molts àmbits d’anàlisi, des de la gestió empresarial i el
màrqueting fins a l’enginyeria i el control de qualitat.

Es tracta d’un mètode quantitatiu perquè es treballa amb dades d’aquesta natura-
lesa i el procediment que se segueix consta dels passos següents:

1) Selecció dels criteris i les dades. En primer lloc cal seleccionar el criteri i les
dades a partir de les quals es farà l’anàlisi que poden ser:

• Import de les vendes.

• Benefici brut.

• Unitats venudes.

2) Agrupació de les dades. Es formen grups de dades a partir d’un criteri
determinat, per exemple, el volum de vendes d’una família de productes.
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3) Tabulació de les dades. S’ordenen les dades per ordre descendent, des del valor
més al fins al més baix, i es calculen les freqüències absoluta, absoluta acumulada,
relativa i relativa acumulada.

4) Formació de grups. S’identifiquen dos grups comprovant quin percentatge
de resultats correspon al 20% dels grups observats. Per exemple, si s’analitzen
les vendes d’una família de productes, cal veure quin és l’import de vendes que
correspon al 20% de les famílies. Aquest resultat hauria d’estar al voltant del 80%
perquè l’anàlisi s’ajusta al principi de Pareto. Si això es compleix, a la resta de
grups (80%) els correspondrà el 20%.

5) Representació gràfica. Es dibuixa un gràfic on es marquen els punts correspo-
nents i es traça la corba.

6) Interpretació dels resultats. S’analitzen i s’expliquen els resultats, així com
les possibles actuacions en cas que s’hagi d’actuar per modificar-los.

Exemple d’aplicació del mètode 20/80 (Pareto)

Les vendes de les famílies de productes de la secció de perfumeria i cosmètica d’un
supermercat, durant un mes, han estat les següents:

Taula 3.2.

Família Vendes (AC)

Perfum i colònies 937,50

Desodorants 562,50

Xampús 7.875,00

Gels de bany 7.031,25

Afaïtat 468,75

Cremes hidratants 375,00

Higiene bucal 609,38

Locions corporals 515,63

Locions facials 262,50

Altres 112,50

Total 18.750,00

L’objectiu és comprovar si aquest assortiment s’ajusta a la Llei de Pareto, és a dir, si el 20%
de les famílies genera el 80% de les vendes.

Com que hi ha 10 famílies, cadascuna representa el 10% de les famíles de la secció: (100
· 1) / 10 = 10%.

Amb l’import de les vendes de cada família es pot calcular quin és el percentatge que
representa sobre el total de vendes. Per a la família de xampús: (7.875,00 · 100) / 18.750,00
= 42,00% (seguint el mateix procediment es pot calcular el percentatge de vendes de cada
família).

Les famílies s’han d’ordenar segons el volum de vendes, de major a menor.

A continuació es contrueix una taula que reculli tota la informació en valors absoluts, en
percentatges i en percentatges acumulats (que permetran fer els dos grups), tal com es
mostra a continuació.
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Taula 3.3.

Famílies Vendes Grups

Famílies Vendes
(AC)

% %
Acumulat

% %
Acumulat

Famílies Vendes

Xampús 7.875,00 10 10 42,00 42,00

Gels de
bany

7.031,24 10 20 37,50 79,50 20,00 79,50

Perfum i
colònies

937,50 10 30 5,00 84,50

Higiene
bucal

609,38 10 40 3,25 87,75

Desodorants 562,50 10 50 3,00 90,75

Locions
corporals

515,63 10 60 2,75 93,50

Afaïtat 468,75 10 70 2,50 96,00

Cremes
hidratants

375,00 10 80 2,00 98,00

Locions
facials

262,50 10 90 1,40 99,40

Altres 112,50 10 100 0,60 100,00 80,00 20,50

Totals 18.750,00 100 100 100 100

La informació que s’obté a partir d’aquesta anàlisi és la següent:

• El 20% de les famílies (xampús i gels de bany) generen el 79,50% de les vendes.

• El 80% de les famílies (la resta) generen el 20,50% de les vendes.

Els percentatges no són els exactes (20/ 80) però són molt aproximats. Es pot considerar
que si s’ajusten en +5 o -5, es compleix la regla.

Per tant, es pot afirmar que aquest assortiment s’ajusta a la regla 20/80 o Llei de Pareto, la
qual cosa significa que cal posar una atenció especial en aquestes dues famíles i assegurar-
se que sempre hi hagi les existències necessàries per cobrir la demanda, ja que si no és
així l’efecte sobre les vendes és molt important. En canvi, l’efecte sobre les vendes no és
tan important en les altres famílies.

Aquestes dades es poden representar gràficament en un gràfic com el següent:

Aquesta corba és òptima però, si estigués allunyada per sobre o per sota, caldria prendre
decisions per augmentar o disminuir el nombre de referències de les famílies.
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Si només s’analitza una de les tres variables (vendes, benefici o unitats) la
informació que s’obté pot ser que no sigui completa, el més habitual és fer una
anàlisi conjunta, la qual cosa implica estudiar les tres variables per separat per,
posteriorment, comparar la informació que s’obté de cadascuna de les variables i
extreure’n conclusions globals.

Per a la interpretació dels resultats d’aquesta anàlisa cal tenir en compte el que
s’indica a la taula 3.4.

Taula 3.4. Mètode 20/80: pautes per a la interpretació de resultats

Resultat Possibles causes

Si menys del 20% dels grups observats (famílies,
referències, etc.) dóna més del 80% dels resultats
(vendes, beneficis o unitats)

· La profunditat no és correcta (poques referències)
· El client sempre compra la mateixa marca o
referència (perquè no troba varietat o per fidelitat)
· Els preus no estan ben ajustats
· La implantació és deficient
· L’assortiment no s’ajusta al perfil de la clientela o als
seus gustos

Si més del 20% dels grups observats (famílies,
referències, etc.) dóna menys del 80% dels resultats
(vendes, beneficis o unitats)

· La profunditat no és correcta (massa referències)
· Els preus no estan ben ajustats
· La implantació és deficient
· L’assortiment no s’ajusta al perfil de la clientela o als
seus gustos

3.3.2 Mètode ABC

Aquest mètode és similar al mètode 20/80 o llei de Pareto, si bé es formen tres
grups en lloc de dos.

El mètode ABC consisteix a dividir el total de referències en tres grups (grup
A, grup B i grup C) i comparar-los amb els resultats considerats òptims.

Les variables que es poden utilitzar per formar els tres grups, entre d’altres, poden
ser:

• Import de les vendes

• Unitats venudes

• Benefici brut

• Índex de rotació

• Rendiment del lineal

Aquest tipus d’anàlisi pemet fer comparacions amb els resultats que es consideren
òptims i així poder fer els ajustaments necessaris en l’assortiment.

El grup A inclou un conjunt reduït de referències (entre el 5 i el 20%) que són les
més importants respecte al criteri analitzat. El grup B (entre el 20 i el 30%) inclou
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les referències d’importància mitjana respecte a la variable analitzada. I, el grup
C (entre el 65 i el 80%) està format pel conjunt de referències menys importants.

Com es pot comprovar no hi ha un concens sobre els percentatges exactes que
s’utilitzen per a la formació dels tres grups, per això els marges són força amplis.
Però tots tenen en comú que el grup A, el més important, està format pel 10% de
les referències i ha d’aconseguir entre el 50 i el 65% de la variable analitzada.

En la taula 3.5 es mostren algunes de les combinacions més utilitzades.

Taula 3.5. Percentatges per a l’apliació del mètode ABC segons diversos autors

Cross Fady i Seret Dayan Altres

Grup % ref. % variable* % ref. % variable* % ref. % variable*

A 10 50 10 65 10 50

B 20 30 25 25 30 40

C 70 20 65 10 60 10

* La variable analitzada pot ser l’import de les vendes, les unitats venudes o el benefici brut, entre d’altres.

Els passos que cal seguir per a l’aplicació d’aquest mètode són els mateixos que
els del mètode 20/80 o llei de Pareto.

Exemple d’aplicació del mètode ABC

Es disposa d’informació sobre les vendes, del primer semestre de l’any, d’un establiment
comercial de telefonia mòbil.

Taula 3.6.

Referència Import de les vendes (AC)

T01 1.450,00

T02 47.230,00

T03 1.325,00

T04 795,00

T05 12.450,00

T06 1.210,00

T07 1.825,00

T08 1.050,00

T09 985,00

T10 3.840,00

Un establiment comercial especialitzat en la venda de productes gurmet disposa de
la informació, corresponent a les vendes de les 10 referències d’una la subfamília de
productes del seu assortiment, següent:

Taula 3.7.

Referències Volum de vendes (AC) Benefici brut (AC)

A 3.777,25 1.599,75

B 1.777,50 2.479,61

C 2.701,80 1.919,70
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D 853,20 2.239,65

E 7.110,00 2.287,64

F 1.777,50 799,88

G 5.510,25 1.439,78

H 6.043,50 1.695,74

I 3.910,50 479,93

J 2.488,50 1.055,84

Total 35.950,00 15.997,52

Amb el full de càlcul i seguint el mateix procediment que en el mètode 20/80 es pot contruir
una taula com la següent:

Taula 3.8.

Grup Ref. Import
de
les

vendes
(AC)

% ref. % acum.
ref.

%
vendes

% acum.
vendes

Ref. /
Vendes

A T02 47.230 10 10 65,45 65,45 10% /
65,45%

B T05 12.450 10 20 17,25 82,70

T10 3.840 10 30 5,32 88,02 20% /
22,57%

C T07 1.825 10 40 2,53 90,55

T01 1.450 10 50 2,01 92,56

T03 1.325 10 60 1,84 94,40

T06 1.210 10 70 1,68 96,08

T08 1.050 10 80 1,46 97,54

T09 985 10 90 1,37 98,91 70% /
11,99%

T04 795 10 100 1,10 100,00

Les dades s’han d’ordenar per l’import de les vendes (de major a menor) i, posteriorment,
formar els grups a partir dels percentatges corresponents.

A partir d’aquesta anàlisi i comparant els resultats amb el percentatges proposats per Cross
es poden extreure les conclusions següents:

• Les referències del grup A representen més del 65% de les vendes, per sobre del percentatge
òptim del 50%.

• Les referències del grup B representen més del 22% de les vendes, per sota del percentatge
òptim del 30%.

• Les referències del grup C representen gairebé el 12% de les vendes, per sota del percentatge
òptim del 20%.

Les dades que s’obtenen amb l’aplicació del mètode ABC es poden representar en
un gràfic de coordenades cartesianes per obtenir una corba. La corba òptima és
la que correspon als punts dels percentatges considerats òptims i es pot superposar
a la corba real obtinguda a partir d’una anàlisi per comprovar si s’hi ajusta o no.
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La superposició de la corba real i la corba òptima pot donar lloc als tres escenaris
següents:

• Que la corba real estigui per sobre de l’òptima. Indica que la major
part de les vendes es realitza amb un nombre molt reduït de referències,
la qual cosa significa que l’assortiment és insuficient i obliga a concentrar
les vendes.

• Que la corba real estigui per sota de l’òptima. Significa que es necessita
un nombre de referències excessiu de cada família de productes i caldria
concentrar les vendes en menys articles.

• Que la corba real coincideixi amb l’òptima. Denota que l’assortiment és
correcte i no caldria fer cap modificació.

Exemple de gràfic del mètode ABC

A partir de les dades de l’exemple anterior es pot obtenir el gràfic següent en el qual es pot
veure com la corba real està per sobre de la corba òptima segons Cross.

Com que la corba real està situada per damunt de l’òptima, significa que la major part de
les vendes es realitzen amb un nombre molt reduït de referències, per tant, l’assortiment
és insuficient i obliga a concentrar les vendes. Així doncs, caldria incrementar el nombre
de referències.

Si la corba real s’allunya de la corba òptima, tant per sobre com per sota, cal
prendre decisions per augmentar o disminuir el nombre de referències per
famílies.

3.3.3 Mètode de l’anàlisi conjunta de la demanda i el benefici

Aquest mètode també s’anomena mètode de Saint-Cricq i Bruel perquè el varen
proposar els autors francesos Jean Saint-Cricq i Olivier Bruel, amb una extensa
obra bibliogràfica dedicada a temes de gestió empresarial i distribució comercial.
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És un mètode que serveix per determinar la profunditat òptima de l’assortiment i
es basa en criteris quantitatius: demanda relativa i benefici brut relatiu.

Es considera que cal fer l’anàlisi respectant una sèrie de condicions bàsiques:

1. Presentar en les prestatgeries del punt de venda totes les referències existents
en el mercat de la subfamília analitzada. Així es poden estudiar les
preferències dels clients i no hi haurà la possibilitat que, en no trobar la
referència que busquen, en comprin una altra per substitució.

2. Totes les referències han d’estar presentades en igualtat de condicions, és a
dir, amb la mateixa longitud de lineal i en la mateixa ubicació dins del punt
de venda.

3. No s’han de fer promocions especials de cap referència.

4. El període d’anàlisi ha de ser de quinze dies.

Els passos que cal seguir per a l’aplicació d’aquest mètode són els següents:

1) Càlcul de la demanda relativa. Per a cadascuna de les referències analitzades
es calcula la demanda relativa, dividint les unitats venudes de la referència entre
el nombre total d’unitats venudes de la subfamília i multiplicant aquest quocient
per cent, ja que s’indica en percentatge.

Aquest valor indica la popularitat d’una referència de la subfamília.

2) Càlcul del benefici brut. Per a cadascuna de les referències analitzades es
calcula el benefici brut relatiu, dividint el benefici d’una referència entre el benefici
brut total de la subfamília i multiplicant aquest quocient per cent, ja que s’indica
en percentatge.

Aquest valor indica la participació en el benefici brut de cada referència.

3) Anàlisi conjunta. S’assigna una puntuació a cada referència sumant el
percentat de la demanda relativa i el del benefici brut relatiu. Es pot donar
més pes a un dels dos valors multiplicant-lo per una percentatge, per exemple,
si es considera que el benefici ha de comptar un 50% més que la demanda, es
multiplicarà el benefici per 1,5.

A continuació s’ordenen les referències segons la puntuació obtinguda.

4) Presa de decisions. Es decideix quines són les referències candidates a ser
eliminades i, abans de prendre una decisió, també es prenen en consideració
criteris qualitatius (notorietat de marca, essencialitat, etc.).

També es pot comprovar si una altra referència, amb un determinats resultats
previstos, és millor que una de les referències que es poden suprimir.

Exemple d’aplicació del mètode Saint-Cricq i Bruel

Suposem que una perfumeria vol fer una anàlisi de 6 referències, de la subfamília de
colònies infantils a partir de la informació següent:
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Taula 3.9.

Referències Vendes (unitats) Benefici brut (AC)

A01 365 1.123,80

A02 284 1.045,00

A03 186 1.215,00

B01 208 958,75

B02 320 1.102,40

B03 195 845,00

Total 1.558 6.289,95

Es vol l’anàlisi conjunta de la demanda relativa i del benefici brut relatiu tenint en compte
que es valora un 65% més el benefici brut relatiu en relació amb la demanda relativa.

Amb el full de càlcul es pot contruir una taula com la següent:

Taula 3.10.

Ref. Vendes
(u.)

Benefici
brut (AC)

Demanda
relativa

(AC)

Benefici
brut

relatiu (AC)

Puntuació Classificació

(1) (365*100)/1.558(1.123,80*100)/6.289,9523,43+(17,87*1,65)
(2)

(3)

A01 365 1.123,80 23,43 17,87 52,91 1

A02 284 1.045,00 18,23 16,61 45,64 3

A03 186 1.215,00 11,94 19,32 43,81 4

B01 208 958,75 13,35 15,24 38,50 5

B02 320 1.102,40 20,54 17,53 49,46 2

B03 195 845,00 12,52 13,43 34,68 6

1.558 6.289,95

(1) En la fila 1 s’indiquen els càlculs per a la ref. A01.

(2) Es multiplica el benefici brut relatiu per 1,65 perquè, en aquest cas, se li vol donar més
pes que a la demanda relativa.

(3) S’indica l’orde de major a menor segons la puntuació.

La taula amb les dades ordenades, segons la puntuació obtinguda, és:

Taula 3.11.

Ref. Vendes
(u.)

Benefici
brut (AC)

Demanda
relativa

(AC)

Benefici
brut

relatiu (AC)

Puntuació Classificació

A01 365 1.123,80 23,43 17,87 52,91 1

B02 320 1.102,40 20,54 17,53 49,46 2

A02 284 1.045,00 18,23 16,61 45,64 3

A03 186 1.215,00 11,94 19,32 43,81 4

B01 208 958,75 13,35 15,24 38,50 5

B03 195 845,00 12,52 13,43 34,68 6

1.558 6.289,95
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A partir d’aquesta anàlisi es poden extreure les conclusions següents:

• Amb el 50% de les referències (A01, B02 i A02) s’aconsegueix satisfer el 62,27% de la
demanda relativa i proporcionen un benefici brut del 52%.

• Si s’augmenten les referències

al 60% (A01, B02, A02 i A03) es pot veure que s’aconsegueix satisfer el 74,13% de la
demanda relativa i proporcionen un benefici brut del 71,32%.

• Aquest mètode pretén esbrinar quin es el producte candidat a ser eliminat de l’assortiment
perquè té una demanda relativa i un benefici brut relatiu baixos. En aquest cas els productes
que s’haurien d’eliminar de l’assortiment serien les referències B01 i B03. Cal tenir en
compte però, que hi podria haver criteris qualitatius pels quals sigui recomanable mantenir
un determinat producte a l’assortiment, per tant, abans de prendre una decisió a partir de
l’anàlisi quantitativa, caldria tenir en consideració altres criteris qualitatius.

3.4 Elecció de referències

Un cop s’ha decidit quines dimensions qualitatives i quantitatives ha de tenir
l’assortiment, el pas següent és escollir les referències concretes que en formaran
part.

L’objectiu de l’elecció de referències és construir un assortiment efectiu, és a dir,
que asseguri que els consumidors trobin les opcions que busquen, que afavoreixi
el desenvolupament de productes nous i millorats per satisfer les seves necessitats
canviants. Per això és fonamental disposar d’informació sobre els hàbits de
consum i comportament de compra dels diferents tipus de productes. En aquest
sentit el punt de venda és, sens dubte, una font d’informació molt potent.

L’espai disponible per a l’exposició de productes és determinant, per això cal
decidir quin és el nombre mínim i màxim de referències que es poden presentar
en el punt de venda. D’altra banda, també cal preveure quins són els criteris a
partir dels quals es decidirà si cal eliminar una referència de l’assortiment per a
introduir-ne d’altres.

3.4.1 Mètode del nombre mínim i màxim de referències

Aquest mètode consisteix bàsicament a calcular el nombre mínim i màxim de
referències que es volen oferir de cada família i, a partir d’aquests dos valors,
assignar a cada segment el nombre de referències que li correspongui segons
la quota de mercat. Posteriorment s’han de seleccionar les referències de cada
segment aplicant criteris qualitatius.

Els passos que cal seguir són els següents:

1) Determinació del nombre mínim de referències
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L’assortiment s’ha d’adaptar a les necessitats de la clientela de l’establiment però,
normalment la clientela no és completament homogènia, sinó que mostra algunes
diferències a l’hora d’escollir un producte per a satisfer una necessitat concreta.
Per això s’han d’identificar els diferents segments i intentar escollir les referències
de l’assortiment que cobreixen el nombre màxim possible de segments.

Per determinar el nombre mínim de referències s’han d’aplicar criteris qualitatius,
és a dir, cal veure quins són els productes que busquen els diferents segments de
la clientela (marques, formats, pes, etc.). També cal tenir en compte el lineal
mínim de percepció per assegurar que una referència concreta sigui visible per al
client. Aquest valor pot oscil·lar entre els 25 i els 50 centímetres segons la mida
del producte i les dimensions del punt de venda.

El nombre mínim de referències es calcula a partir de la fórmula següent:

Nombre mínim de referències =
Longitud d′un prestage

Lineal mínim per referència

2) Càlcul del nombre màxim de referències

El nombre màxim de referències es calcula a partir de la fórmula següent:

Nombre màxim de referències =
Lineal desenvolupat disponible

Lineal mínim per referència

El lineal desenvolupat té en compte tots els nivells d’exposició de productes, és a
dir, si es disposa d’una prestatgeria de 2 metres de llarg amb 5 prestatges (nivells)
el lineal a nivell de terra és de 2 metres i el lineal desenvolupat és de 10 metres.
Per tant, el lineal desenvolupat és la longitud de la part frontal de tots els prestatges
del punt de venda on s’exposen productes i es calcula així:

Lineal desenvolupat = Lineal a nivell de terra ·Nombre de nivells

3) Segmentació segons la quota de mercat

La quota de mercat és el percentatge de les vendes d’un producte o d’una marca
en relació amb el total de vendes del segment. A partir de la quota de mercat s’ha
de determinar el nombre de referències per segment que es pot oferir segons
el nombre màxim establert i la quota de mercat, que es calcula amb la fórmula
següent:

Referències per segment =

Quota de mercat ·Nombre màxim de referències

100

El nombre de referències repartides per segments s’ha d’arrodonir tenint en
compte que no es pot superar el màxim. Amb aquesta informació es pot determinar
si cal oferir més varietat d’algun producte per atendre millor un determinat
segment.

4) Elecció de les referències

L’últim pas d’aquest procediment és escollir les referències concretes, és a dir, les
marques i els formats que formaran part de l’assortiment per a cada segment de
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clients.

Per tant, caldrà prendre decisions sobre marques líders, marques del distribuïdor
o pròpies, marques de primer preu, productes de proximitat, etc. segons les
característiques del segment al qual es vulgui atendre.

Exemple de càlcul del nombre mínim i màxim de referències

Suposem que un supermercat vol incloure en el seu assortiment els refrescos següents:

Taula 3.12.

Tipus Format Refresc cola Refresc taronja Refresc llimona

Normal 2 litres 1 2 3

1 litre 4 5 6

Llauna 330 ml 7 8 9

Sense cafeïna 2 litres 10 - -

1 litre 11 - -

Llauna 330 ml 12 - -

Zero 2 litres 13 14 15

1 litre 16 17 18

Llauna 330 ml 19 20 21

Si es vol satisfer la demanda de tots els segments s’haurien d’oferir 21 referències com a
mínim. Però cal tenir en compte com és la clientela i comprovar si es pot suprimir alguna
referència que tingui una demanda poc significativa.

Suposem que el format d’1 litre és el que no té tanta acceptació entre la clientela d’aquest
supermercat perquè busca una bona relació entre quantitat i preu, amb la qual cosa se sol
decantar pel format més gran. També es podria deduir, a partir de les dades de vendes
anteriors, que els refrescos de taronja i llimona zero de 2 litres no tenen molta acceptació
entre la clientela. Per tant, es podria optar per oferir només les referències següents:

Taula 3.13.

Tipus Format Refresc cola Refresc taronja Refresc llimona

Normal 2 litres 1 2 3

1 litre - - -

Llauna 330 ml 4 5 6

Sense cafeïna 2 litres 7 - -

1 litre - - -

Llauna 330 ml 8 - -

Zero 2 litres 9 - -

1 litre - - -

Llauna 330 ml 10 11 12

Això suposaria quedar-se amb 12 referències en lloc de 21, per tant, el nombre mínim de
referències és 12.

També es podria comprovar el nombre mínim de referències tenint en compte que per a
aquests productes es considera que el lineal mínim de percepció és de 50 cm. Si un
prestatge té una longitud de 100 cm.
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Nombre mínim de referències =
Longitud d′un prestage

Lineal mínim per referència
=

100cm

50
=

2 referències per prestatge

Amb la qual cosa, si s’han escollit 12 referències de les 21 possibles, caldrà disposar com
a mínim de 6 prestatges per a col·locar-les.

D’altra banda, per calcular el nombre màxim de referències cal tenir en compte l’espai
disponible, o prestatges destinats a presentar aquests productes, i l’espai mínim necessari
perquè una referència sigui visible, és a dir, el lineal mínim de percepció que en aquest cas
és de 50 cm.

Suposem que el mobiliari disponible per a aquestes referències són 2 prestatgeries d’1 m
de longitud i 4 nivells d’exposició. El lineal desenvolupat és:

Lineal desenvolupat = Lineal a nivell de terra ·Nombre de nivells =

2 prestatgeries · 1 m · 4 nivells = 8 m

El nombre màxim de referències que s’hi poden exposar és:

Nombre màxim de referències =
Lineal desenvolupat disponible

Lineal mínim per referència
=

8 m

0, 5 m
= 16 referències

Això indica que es podrien arribar a exposar fins a 16 referències, tot i que només se n’han
seleccionat 12.

A continuació cal fer la distribució definitiva del nombre màxim de referències per determinar
les varietats de cada producte que es poden oferir. Això s’ha de fer tenint en compte la
quota de mercat de cada referència que és la que figura a la taula següent:

Taula 3.14.

Segment Quota de mercat (%) Nombre de
referències

Varietats

1 18 2,88 3

2 8 1,28 1

3 3 0,48 1

4 14,5 2,32 2

5 5 0,8 1

6 3 0,48 1

7 9 1,44 1

8 7 1,12 1

9 12,5 2 2

10 13 2,08 2

11 5 0,8 1

12 2 0,32 0

Total 100 16 16

En arrodonir s’ha intentat que cada segment tingui com a mínim una referència, excepte el
que té una quota de mercat per sota del 3%. Caldria plantejar-se si és convenient deixar
d’atendre aquest segment de clients.

D’aquesta anàlisi es desprèn que el segment amb més demanda és el de la referència
1, que correspon als refrescos de cola normal de 2 litres. Caldria plantejar-se si d’aquest
tipus s’han d’oferir més possibilitats d’elecció, per exemple, 3 marques diferents per atendre
millor aquest segment de clients. També es podria optar per oferir només 2 marques i així
es podria continuar atenent el segment de clients de la referència 12 (refresc de llimona
zero en llauna).
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3.4.2 Llindar de supressió de referències

Quan es comprova que hi ha alguns productes que ja no es venen cal esbrinar
quines són les causes i decidir si cal donar-los de baixa o mantenir-los en
l’assortiment.

Alguns dels motius pels quals s’han de suprimir els productes de l’assortiment
poden ser:

• Que el fabricant deixi de produir una referència concreta.

• Que el detallista no obtingui la rendibilitat necessària.

• Que la clientela deixi de comprar-la o bé en disminueixi la freqüència de
compra.

Abans de donar de baixa un producte o una referència concreta de l’assortiment
és convenient fer una anàlisi exhaustiva tenint en compte criteris qualitatius i
quantitatius.

Per a l’anàlisi quantitativa cal analitzar ràtios com el benefici directe del producte
(BDP) i qüestions que afecten el consumidor, com l’índex de fidelitat i l’índex
de canvi de marca, entre d’altres. En l’anàlisi qualitativa s’han de considerar
aspectes com ara el tipus de producte de què es tracta, si és essencial, si és
complementari, etc.

Índex de canvi de marca

Un paràmetre que es pot utilitzar per decidir si se suprimeix o no una referència concreta
és l’índex de canvi de marca, que mesura el percentatge de compradors d’una marca
concreta que també compren altres marques (o formats) d’una determinada categoria de
productes. Això permet al detallista valorar si els consumidors d’un article que és candidat
a ser retirat de l’assortiment disposen d’altres opcions o poden quedar desatesos.

Índex de canvi de marca =
Clients que compren altres marques

Clients totals
· 100

Si finalment s’arriba a la conclusió que cal eliminar una referència, abans de fer-
ho cal decidir com es liquidarà l’estoc que encara hi ha en el punt de venda. Les
alternatives més habituals per a la liquidació d’un producte en el punt de venda
són:

• Retornar-lo al proveïdor. Només és possible si hi ha la possibilitat de
retornar-lo, però no sempre és així.

• Fer una promoció. L’objectiu de les promocions és vendre ràpidament un
producte i, entre les que pot fer el detallista, destaquen les de 2x1 (el client
paga una unitat i se n’emporta dues) o 3x2.

• Aplicar una rebaixa de preu. La disminució del preu d’un producte
normalment el fa més atractiu per a la clientela, la qual cosa suposa que
es puguin vendre més ràpidament les referències que es volen suprimir.



Gestió de productes i promocions en el punt de venda 101 Determinació de l'assortiment de productes

La finalitat és alliberar, al més aviat possible, l’espai que ocupa el producte que es
vol suprimir i substituir-lo per una referència més rendible.

3.5 Aplicacions informàtiques per a la determinació de l’assortiment

Avui dia és evident que les aplicacions informàtiques faciliten molt les tasques
de gestió i, com s’ha pogut comprovar, per a les tasques per a la determinació de
l’assortiment s’han de fer molts càlculs i, com més gran sigui l’assortiment, més
càlculs s’han de fer.

Per això, la utilització de fulls de càlcul facilita enormement aquest tipus de
tasques que, a més d’organitzar les dades i fer molts càlculs, permeten elaborar
gràfics per sintetitzar les dades i interpretar-les correctament.

També hi ha programes de gestió específics per a la gestió de l’assortiment com és
TVPSOL, un mòdul de terminal punt de venda (TV) per a la gestió de les vendes
en el comerç detallista. Aquesta aplicació s’integra amb el programa de facturació
FACTUSOL, per a una gestió més exhaustiva d’empreses petites i mitjanes. Es pot
adaptar a diverses activitats del comerç detallista, com ara perfumeries, drogueries,
ferreteries, alimentació, electrònica, objectes de regal, papereries, joieries, etc.

D’altra banda, permet emetre tiquets de compra, portar el control de caixa i de les
vendes de cada dependent, gestionar el cobrament als clients, portar el control
d’obertura de la caixa, fer els tancaments i arquejos i controlar les entrades i
sortides d’efectiu, entre d’altres. També es poden emetre vals de descompte o
tiquets de regal.

Però a part de totes aquestes funcionalitats més orientades a la venda, també
permet extreure informació sobre les vendes de cada referència i consultar les
vendes per seccions, categories, famílies, etc. Aquesta informació és fonamental
per a l’anàlisi de l’assortiment, la qual cosa és imprescindible per anar-lo adaptant
a les necessitats de cada moment.

Les grans empreses de distribució tenen el seu programari específic per a la gestió
del punt de venda i concretament de l’assortiment, amb la qual cosa l’obtenció
d’informes de vendes per a cada nivell de l’assortiment es pot fer per als diferents
punts de venda.

Les aplicacions de TPV faciliten la recollida de dades de l’assortiment i pro-
porcionen algunes estadístiques que es poden completar amb altres aplicacions
genèriques com els fulls de càlcul i les bases de dades.

Una altra aplicació informàtica que també pot ser útil per a la distribució de
les seccions en el punt de venda, un cop s’ha determinat l’assortiment, són les
aplicacions de disseny d’espais comercials.

SmartDraw (https://www.smartdraw.com/) és una aplicació molt versàtil que
permet, entre altres, fer el disseny del punt de venda.

https://www.smartdraw.com/
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