
Implantació de l'assortiment i
anàlisi de la rendibilitat
David Torres Velasco

Gestió de productes i promocions en el punt de
venda





Gestió de productes i promocions en el punt de venda
Implantació de l'assortiment i anàlisi de la

rendibilitat

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Caracterització i repartiment de l’assortiment en el lineal 9
1.1 Concepte de lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Funcions del lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Tipus de lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Nivells i zones d’exposició de lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5 Tipus de presentació del lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.6 Determinació del lineal mínim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.7 Criteris per al repartiment del lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.7.1 Conceptes i paràmetres bàsics per al repartiment del lineal . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.7.2 Repartiment del lineal segons la xifra de vendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.7.3 Repartiment del lineal segons el benefici brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.7.4 Repartiment del lineal segons la rotació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.7.5 Repartiment del lineal segons el període de reposició . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2 Gestió de la implantació de l’assortiment en el lineal 33
2.1 Gestió per categories de productes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.1.1 Univers i categories de productes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1.2 Fonaments de la gestió per categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.3 Rols de les categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.1.4 Fases del procés de gestió per categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.2 Procediment d’implantació, manteniment i optimització del lineal . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.1 Planogrames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.2 Organització de tasques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2.3 Temps d’exposició . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.4 Formes d’implantació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.2.5 Estratègies per a la implantació de productes en el lineal . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2.6 Control i manteniment de l’aprovisionament del lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

2.3 Aplicacions informàtiques per a la gestió del lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3 Anàlisi de la rendibilitat de la implantació 63
3.1 Instruments de control quantitatius i qualitatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.2 Paràmetres per mesurar la rendibilitat global del punt de venda . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3 Paràmetres per mesurar la rendibilitat del lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.3.1 Ràtios de rendibilitat basades en el benefici brut del producte (BBP) . . . . . . . . . . 66
3.3.2 Paràmetres de rendibilitat basats en el benefici directe del producte (BDP) . . . . . . . 70





Gestió de productes i promocions en el punt de venda 5
Implantació de l'assortiment i anàlisi de la

rendibilitat

Introducció

La venda dels productes de l’assortiment depèn dels seus atributs intrínsecs però
també del conjunt de factors o elements extrínsecs, que no depenen del producte
mateix, i que són el resultat del valor afegit en el procés de distribució.

Existeixen molts factors externs al producte que li aporten valor al llarg de tota
la cadena de subministrament, entre els quals hi ha els diferents suports físics
del punt de venda on s’exhibeix i es presenta el producte als consumidors. La
presentació dels productes en el punt de venda és un aspecte clau en la consecució
dels objectius de qualsevol empresa que fabrica productes de consum, ja que és la
darrera baula del canal de distribució i el moment en què el consumidor estableix
un contacte directe amb el producte.

És evident que la forma com es presenta el producte en el punt de venda determina
en bona part el seu èxit o fracàs. No és el mateix col·locar un producte en un espai
molt concorregut de la sala de vendes que presentar-lo en un lloc poc accessible o
d’escàs atractiu per a la clientela. També és molt important utilitzar el mobiliari
adequat per a cada tipus de producte i situar-lo a l’altura adequada, segons quins
siguin els objectius que es volen aconseguir. Per exemple, si es vol potenciar la
venda d’un producte, es pot oferir una promoció i situar-lo en un punt calent de
l’establiment com pot ser una capçalera de góndola o a l’altura de la vista, amb
l’objectiu de proporcionar-li la màxima visibilitat.

Després de la determinació i selecció dels productes de l’assortiment cal procedir
a la seva implantació, és a dir, a la distribució i col·locació adequada del producte
en el punt de venda amb l’objectiu d’aconseguir la interacció entre els productes
exposats i els clients que visiten l’establiment comercial.

Un cop feta la implantació cal establir procediments d’anàlisi per al control de
la rendibilitat, a partir de diversos criteris, que han de permetre emprendre les
accions necessàries si no s’assoleixen els objectius previstos.

En aquesta unitat es desenvolupen les activitats relacionades amb la implantació
dels productes de l’assortiment en el lineal i els sistemes d’anàlisi i control que
han de permetre aconseguir la rendibilitat esperada.

En el primer apartat “Caracterització i funcions del lineal” s’exposen el con-
cepte i les funcions del lineal. També es descriuen i s’analitzen les diferents
zones i nivells del lineal, amb l’objectiu de determinar quin és el lloc més adequat
per a cada tipus de producte. D’altra banda, es descriuen els principals tipus de
presentació del lineal i els criteris principals que s’utilitzen per al repartiment de
l’espai del lineal entre les famílies de productes i les referències.

En el segon apartat “Gestió de la implantació de l’assortiment en el lineal” es
desenvolupen els conceptes principals relacionats amb la gestió per categories de
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productes i es descriu el procediment per a la implantació del lineal, així com el seu
manteniment i optimització. D’altra banda es descriuen les tasques i els recursos
necessaris per a la gestió del lineal i el control de l’aprovisionament mitjançant
aplicacions informàtiques.

En el tercer apartat “Anàlisi de la rendibilitat de la implantació” s’estudien
diversos intruments de control, quantitatius i qualitatius, que permeten calcular
i analitzar la rendibilitat de la implantació de l’assortiment en lineal, a partir de
diversos paràmetres, amb l’objectiu de detectar i corregir les possibles desviacions
en relació amb els objectius proposats.

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 a casos pràctics concrets. D’altra
banda, en els annexos hi trobareu materials complementaris que us poden ser útils
per complementar o ampliar algun dels apartats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina el procediment d’implantació de l’assortiment de productes en els
lineals segons criteris comercials, optimitzant les operacions de manteniment i
reposició.

• Estableix els nivells d’exposició del lineal, atenent el seu valor comercial.

• Assigna les referències de l’assortiment al lineal en funció dels plans de
venda.

• Calcula el nombre òptim de frontals (facings) per a cada referència segons
criteris comercials i d’organització.

• Calcula el lineal òptim per a cada producte, utilitzant aplicacions informàti-
ques.

• Determina el sistema d’organització dels recursos humans i materials neces-
saris en les operacions d’ubicació, reposició i manteniment dels lineals.

• Calcula el nombre de treballadors necessaris a cada secció o activitat en
funció del temps d’implantació dels productes.

• Elabora instruccions clares i precises d’ubicació, reposició i manteniment
dels lineals per ser transmeses a l’equip humà.

• Identifica la normativa de seguretat i higiene aplicable a la implantació i
manipulació dels articles

• Programa i organitza la reposició de productes, assegurant la seva presència
contínua en el lineal.

• Dissenya planogrames per a dur a terme de forma eficaç la reposició de
productes.

2. Calcula la rendibilitat de la implantació de l’assortiment, analitzant i corregint
les possibles desviacions sobre els objectius proposats.

• Calcula el rendiment de la superfície de venda, utilitzant aplicacions infor-
màtiques de full de càlcul.

• Utilitza els diferents instruments qualitatius i quantitatius, així com els
paràmetres de gestió i qualitat, per valorar de forma periòdica la implantació
dels productes.

• Calcula l’eficàcia financera d’una família de productes mitjançant l’ús de
fulls de càlcul informàtics.
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• Defineix els paràmetres que impliquen la supressió d’una referència de
l’assortiment.

• Defineix les variables, sistemes o criteris de qualitat necessaris per introduir
noves referències a l’assortiment.

• Calcula la rendibilitat de les polítiques de marxandatge mitjançant aplicaci-
ons informàtiques.

• Planteja mesures correctores per a l’assoliment dels objectius en funció dels
resultats obtinguts.

• Realitza informes que reflecteixin els resultats i conclusions sobre la rendi-
bilitat de les polítiques de marxandatge aplicades.
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1. Caracterització i repartiment de l’assortiment en el lineal

En un mateix establiment comercial hi pot haver diferents seccions amb models
de venda diversos (autoservei, venda assistida, venda assessorada, etc.), ja que hi
ha molts tipus de productes i alguns requereixen l’assessorament per part d’una
persona que conegui molt bé el producte i el mercat.

El model de venda d’un establiment comercial depèn de la tipologia de productes
o dels serveis que s’ofereixen, però també pot variar segons el perfil sociocultural
de la clientela. Així, en un hipermercat hi poden conviure el model d’autoservei
per als productes de gran consum amb el model de venda assistida, per exemple,
en la secció d’electrodomèstics, telefonia o informàtica el personal de vendes pot
resoldre molts dubtes i informar el client sobre les característiques dels productes,
la qual cosa suposa un valor afegit i facilita el procés de decisió de compra del
client.

1.1 Concepte de lineal

En la venda en règim de lliure servei, el lineal compleix les funcions que fan
els venedors en la venda assistida, per això tot allò que es transmet mitjançant
la presentació dels productes en el mobiliari del punt de venda és un factor decisiu
per a l’impuls de les vendes.

El lineal és l’espai físic destinat a l’exposició de productes en el punt
de venda i està format pel conjunt de mobiliari i altres suports per a la
presentació de l’assortiment.

El lineal està format per les prestatgeries, les vitrines, els suports i els tots
accessoris que s’utilitzen per suportar o contenir productes.

En la taula 1.1 s’inclouen els principals elements per a la presentació de productes
que constitueixen el suport del lineal.

Taula 1.1. Tipus de suports del lineal

Suport Definició

Góndoles Mobles per a l’exposició de productes formats per un
conjunt de prestatgeries i situats al mig de la sala de
vendes, formant els passadissos de circulació.

Capçaleres de góndola Part frontal dels extrems d’una fila de prestatgeries
on habitualment s’exposen els productes en
promoció.
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Taula 1.1 (continuació)

Suport Definició

Panells enreixats Estructures formades per barres de metall o d’un
altre material on es col·loquen diversos suports
(prestatgeries, ganxos, penjadors, etc.) per a
l’exhibició de productes.

Vitrines Moble amb la part frontal de vidre que s’utilitza per a
l’exposició de productes que cal protegir.

Taulells Taules estretes i llargues que hi ha a les botigues per
a mostrar el gènere als compradors.

Frigorífics expositors Mobles o suports emprats per a la presentació de
productes refrigerats en el punt de venda.

Congeladors expositors Mobles o suports emprats per a la presentació de
productes congelats en el punt de venda.

Expositors de sobretaula Expositors de dimensions reduïdes que generalment
es col·loquen damunt d’un taulell.

Expositors o recipients específics Mobiliari o contenidor dissenyat específicament per a
la presentació d’un producte concret en el punt de
venda, per exemple, suports per a ulleres o per
calçat, expositors tèxtils, penjadors de roba, cistells,
compartiments per a corbates, etc.

Mitjançant el mobiliari es configura la distribució del punt de venda, formant els
passadissos per on circula la clientela. Les estructures del mobiliari poden ser de
doble cara (góndoles i panells enreixats) situades en el centre de la sala de vendes
o d’una sola cara i posades contra les parets.

Els passadissos solen estar formats per dos lineals, un enfront de l’altre i deixant
un espai adequat perquè la clientela pugui circular amb comoditat. L’elecció del
tipus de mobiliari per al punt de venda depèn de les característiques del producte i
del format d’establiment comercial, així com de la capacitat necessària segons la
quantitat de producte que hagi de contenir i de la imatge que es vulgui transmetre.
El mobiliari també contribueix a projectar una determinada imatge del punt de
venda, per tant, el seu disseny i els materials s’han d’adaptar al missatge que es
vol transmetre.

Elecció del mobiliari per al punt de venda

El tipus de mobiliari que s’utilitza en el punt de venda ha de ser coherent amb les
característiques del producte i la imatge que es vol transmetre. Per això, les botigues
exclusives o que comercialitzen productes de luxe normalment utilitzen mobiliari fet a mida
amb materials nobles i un disseny molt acurat, en canvi, les botigues menys sofisticades
solen utilitzar mobiliari estàndard que es pot ampliar o reduir fàcilment, afegint o suprimint
mòduls, la qual cosa confereix una gran versatilitat i capacitat d’adaptació a diversos tipus
de productes.

La longitud i amplada dels passadissos està determinada pel format d’establiment
comercial i és més curta o més llarga segons les dimensions del local, però sempre
cal tenir en compte les dimensions mínimes d’amplada que, en locals amb una
superfície superior als 200 m2 ha de ser d’1,8 m com a mínim.

L’alçada del mobiliari també és un aspecte clau que cal tenir en compte segons
quins siguin els objectius que es volen aconseguir. Així, si es prioritza la
rendibilitat, el mobiliari serà més alt i amb més capacitat, en canvi, si es vol
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afavorir l’accés fàcil del client a tots els prestatges i facilitar les tasques de
reposició, el mobiliari serà més baix. Això determinarà els nivells d’exposició
del lineal, com més alt sigui el mobiliari més nivells de lineal hi haurà i, d’altra
banda, la creació d’un ambient més obert o més tancat. Un ambient obert és aquell
en què no hi ha obstacles visuals molt grans que dificulten la visió de tota la sala de
vendes, en canvi, un ambient tancat està format per mobiliari més alt que impedeix
la visió global de tot el punt de venda.

1.2 Funcions del lineal

A més de la funció bàsica de contenir o suportar els productes que s’exhibeixen en
el punt de venda, el lineal compleix unes altres funcions entre les quals destaquen
les següents:

• Atraure l’atenció de la clientela. La col·locació dels productes en el
lineal ha de ser el resultat d’una composició meditada i estudiada, tenint
en compte les formes, les mides i els colors dels envasos, així com els
elements de publicitat (cartells, rètols, indicació de preus, etc.) de manera
que s’aconsegueixi una presentació atractiva per al client i afavoreixi les
vendes.

• Oferir el producte. En la venda en règim d’autoservei el lineal compleix
la missió dels venedors en la venda assistida, és a dir, ofereix o suggereix
els productes al client. Per això és essencial que els productes s’exposin
de forma clara, lògica, ordenada i sense obstacles que puguin dificultar-ne
l’accés.

• Facilitar l’elecció. És essencial conèixer les preferències del públic objec-
tiu que permeti presentar una selecció de productes ajustada i equilibrada,
és a dir, que no hi hagi massa varietat per no dificultar l’elecció, però que
tampoc hi hagi un nombre molt limitat de referències la qual cosa podria
transmetre la sensació de poca varietat.

• Provocar la compra. La finalitat principal del lineal és impulsar la compra
per part del client, per això, a més d’una selecció i presentació acurada dels
productes, també cal aplicar estratègies relacionades amb la gestió del lineal,
per aconseguir la màxima rendibilitat, i l’animació del punt de venda per
crear ambients que incitin la compra.

També es pot analitzar la funció del lineal tenint en compte la seva importància
per a cada agent del canal de distribució:

• Distribuïdor. Per al distribuïdor el lineal representa un instrument per a
l’impuls de les vendes, serveix per presentar el producte i emmagatzemar-
lo, afavorint la rotació i, com a conseqüència, la rendibilitat.

El lineal és especialment
important en els
establiments en règim de
lliure servei, ja que és
l’instrument que permet
impulsar les vendes, per
això sovint es diu que és el
venedor silenciós.
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• Fabricant. Per als fabricants el lineal és una eina de comunicació per fer
front als productes competidors i diferenciar-se, per això el seu objectiu
és aconseguir les millors ubicacions que li proporcionin més visibilitat i,
per tant, més vendes. És habitual que els fabricants negociïn amb els
distribuïdors la situació preferent dels seus productes en el lineal a canvi
d’algun incentiu. D’altra banda, l’absència d’un producte en el lineal per
un aprovisionament inadequat pot comportar la pèrdua d’espai i una imatge
negativa per a la marca.

• Client. Per al client el lineal és un instrument facilitador del procés
d’elecció i compra, així com el suggeriment de productes que pot necessitar
encara que no ho hagi previst.

D’altra banda, es pot establir una dimensió temporal de les funcions de l’assorti-
ment segons quin sigui l’objectiu que es pretén aconseguir en un període de temps
concret. En la tab2 es recullen algunes funcions de l’assortiment classificades a
curt i llarg termini.

Taula 1.2. Funcions del lineal

Termini Objectius

Curt Introduir un producte nou
Augmentar les vendes d’un producte estancat
Suprimir un producte de l’assortiment

Llarg Maximitzar el volum de vendes
Aconseguir el benefici màxim
Minimitzar les despeses del magatzem
Incrementar la rotació dels productes

1.3 Tipus de lineal

El lineal és un paràmetre per mesurar la longitud d’exposició dels productes en el
punt de venda que pot proporcionar diferents tipus d’informació.

La longitud del mobiliari per a l’exposició de productes determina la mida del
lineal arran de terra.

El lineal arran de terra és la longitud de la part frontal de tot el mobiliari
que s’utilitza per a l’exposició de productes en el punt de venda.

El lineal arran de terra s’utilitza per calcular el coeficient d’ocupació del sòl (COS),
una mesura de densitat de l’espai comercial que relaciona el continent (superfície
de venda) amb el contingut (mobiliari per a l’exposició de productes).

Però, evidentment, els productes no s’exposen en un sol nivell arran de terra, sinó
que hi ha diversos nivells o prestatges a partir dels quals es determina el lineal
desenvolupat.
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El lineal desenvolupat és la longitud del lineal arran de terra multiplicada
pel nombre de nivells d’exposició o prestatgeries.

En la figura 1.1 es pot veure com es calculen el lineal arran de terra i el lineal
desenvolupat.

Figura 1.1. Lineal arran de terra i lineal desenvolupat

La mida del lineal es pot calcular en unitats de longitud (centímetres o metres)
o en unitats de venda.

El terme anglès facing, que es pot traduir com a frontal o cara, és la
superfície ocupada en el lineal per un conjunt d’unitats de venda d’una
referència concreta a la part davantera del moble expositor.

També s’utilitza el terme facing o frontal com a unitat de mesura, així es pot dir
que el lineal d’un producte concret està compost per 3 o 4 frontals o facings.

El frontal amb què es presenta un producte només té en compte les unitats visibles
del producte a la part davantera del moble expositor amb independència de les
unitats que puguin estar apilades, una a sobre de l’altra, o de les unitats que hi
pugui haver a la part de darrere. Vegeu la figura 1.2.

El conjunt d’unitats d’una referència concreta, disposat en diverses fileres i
alçades, s’anomena estoc de presentació.

En la figura 1.2 es representen els conceptes de frontal (facing) i estoc de
presentació.
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Figura 1.2. Frontal i estoc de presentació

1.4 Nivells i zones d’exposició de lineal

Us heu fixat alguna vegada que, generalment, no solem comprar els productes
que estan situats en els prestatges més alts o més baixos d’un supermercat? Els
consumidors tendim a fixar-nos més en els productes situats a l’abast de les mans.

Aquest fet, contrastat per diversos estudis, demostra que no totes les zones del
lineal tenen la mateixa capacitat d’atracció i potencial de venda.

Els nivells d’exposició del lineal són cadascuna de les zones horitzontals
en què es pot dividir el mobiliari per a la presentació de productes en el punt
de venda.

Els quatre nivells d’exposició del lineal són els següents:

• Nivell inferior (dels peus o de terra). Està situat per sota dels 80
centímetres des del terra i es considera que el seu grau de percepció és
gairebé nul, ja que el client ha d’ajupir-se per agafar els productes que s’hi
exposen.

Aquest nivell se sol utilitzar per als productes voluminosos, d’atracció, de
compra racional i de primera necessitat.

• Nivell intermedi inferior (de les mans). Està situat a una altura d’entre
80 i 120 centímetres des del terra i proporciona un accés fàcil i còmode
al producte, ja que el client només ha d’estirar lleugerament els braços per
agafar el producte amb les mans.

Aquest nivell és adequat per als productes amb un marge comercial alt i de
compra per impuls.

• Nivell intermedi superior (dels ulls). Està situat a l’altura de la vista,
entre 120 i 170 centímetres des del terra. També es pot anomenar nivell
de percepció perquè és el primer que es percep o on el recorregut visual
d’una prestatgeria del lineal.
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Aquest nivell és adequat per a la col·locació de productes de primeres
marques o líders, per a productes de compres per impuls i amb un marge
comercial alt.

L’objectiu principal d’aquest nivell és atraure l’atenció de la clientela i
incitar-la perquè examini més detingudament la resta de productes exposats
en els altres nivells.

• Nivell superior (del cap o barret). Està situat a una altura superior als
170 centímetres des del terra. Malgrat que es tracta d’un nivell amb poc
potencial de vendes, per les dificultats que suposa agafar un producte situat
a aquesta altura, es pot utilitzar amb finalitats publicitàries (cartells, rètols
de senyalització, informació d’ofertes, etc.) o per a la col·locació de l’estoc
de seguretat.

En la figura 1.3 es representen els quatre nivells de l’assortiment.

Figura 1.3. Nivells del lineal

Els nivells del lineal més visibles i més accessibles tenen una capacitat o potencial
de venda superior. En la taula 1.3 es mostren els percentatges orientatius on es pot
veure que els dos nivells intermedis (dels ulls i de les mans) concentren més de
les tres quartes parts del potencial de vendes.

Taula 1.3. Potencial de vendes dels nivells
del lineal

Nivell Valor

Inferior
(dels peus o de terra)

13%

Intermedi inferior
(de les mans)

26%

Intermedi superior
(dels ulls)

52%

Superior
(del cap o barret)

9%

La divisió horitzontal del mobiliari determina els nivells del lineal però també cal
tenir en compte la divisió vertical, és a dir, les zones d’exposició.
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Les zones d’exposició són les divisions verticals en què es pot dividir el
mobiliari per a la presentació de productes en el punt de venda, segons el
sentit de circulació del flux de la clientela.

En passar per davant del lineal, els clients no perceben de la mateixa forma les
diferents zones verticals d’exposició, ja que el punt on s’aturen no sol ser al
principi del seu recorregut sinó aproximadament a la part central. D’aquí que
es puguin distingir les tres zones següents:

• Zona A (freda). Es troba al principi del recorregut que fa el client i és la
que té un potencial de venda més baix, ja que els clients no solen aturar-s’hi
just al davant perquè esperen trobar una oferta més àmplia de productes més
endavant, o bé algun producte més adequat a les seves necessitats.

• Zona B (calenta). Es troba a la part central del mobiliari d’exposició i és la
zona on se centra la mirada dels clients, per tant, és la zona amb un potencial
de venda més gran. També hi contribueix el fet que, en trobar-se a la meitat
del recorregut, el client s’adona que probablement no trobarà una varietat
més gran de productes més endavant i per això té més predisposició a agafar
el producte.

• Zona C (tèbia). Es troba a la part final del recorregut que fa el client i és
la part que té un potencial de venda intermedi, és a dir, entre el de la zona
freda i el de la zona calenta.

En la figura 1.4 s’il·lustren les tres zones verticals del lineal

Figura 1.4. Zones verticals del lineal

D’altra banda, alguns autors com Dominique Mouton consideren que el mobiliari
d’exposició s’ha de dividir en tres zones verticals, a la part central del qual es troba



Gestió de productes i promocions en el punt de venda 17
Implantació de l'assortiment i anàlisi de la

rendibilitat

la zona amb més capactitat d’atracció i potencial de venda, amb independència
del valor que pot aportar el tipus de producte o la marca que s’hi exposi. Vegeu la
figura 1.5.

Figura 1.5. Valor de les zones verticals del lineal segons
D. Mouton

Valors en percentatge

1.5 Tipus de presentació del lineal

Una de les primeres decisions que cal prendre en relació amb el lineal és la forma
com es col·locaran o distribuiran els productes, és a dir, quin tipus de disposició
se’n farà.

Bàsicament, es poden distingir els tres tipus de presentació següents:

• Presentació vertical. Consisteix en la presentació de les famílies que
componen una categoria de productes de manera que els productes de
la família es trobin en tots els nivells del lineal, formant una seqüència
perpendicular als prestatges.
En la taula 1.4 s’indiquen els principals avantatges i inconvenients de la
presentació vertical.

Taula 1.4. Avantatges i inconvenients de la presentació vertical

Avantatges Inconvenients

Proporciona una visibilitat més gran dels productes Es desaprofita l’espai si els productes no tenen dimensions similars

Facilita la recerca d’una referència concreta Redueix el nombre de frontals de cada producte en relació amb els que hi
podria haver en la presentació horitzontal

Presenta un lineal més harmònic que trenca la monotonia

Atorga a tots els productes les mateixes possibilitats de ser vistos

S’adequa perfectament a la presentació de productes complementaris

En la figura 1.6 es mostra un exemple de presentació vertical.
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Figura 1.6. Presentació vertical

• Presentació horitzontal. Consisteix en la presentació de les famílies que
componen una categoria de productes de manera que els productes de
la família es trobin en un sol nivell del lineal, formant una seqüència
paral·lela als prestatges.

En la taula 1.5 s’indiquen els principals avantatges i inconvenients de la presenta-
ció horitzontal.

Taula 1.5. Avantatges i inconvenients de la presentació horitzontal

Avantatges Inconvenients

Permet els clients s’exposin durant més temps a la visió dels productes
d’una família

No afavoreix la visibilitat dels productes que es troben als nivells extrems
(superior i inferior)

Provoca una sensació de monotonia i avorriment

En la figura 1.7 es mostra un exemple de presentació vertical.

Figura 1.7. Presentació horitzontal
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• Presentació mixta. Consisteix en la combinació de la presentació vertical
i la presentació horitzontal, de manera que les famílies que componen una
categoria de productes es col·loquen formant seqüències perpendiculars i
paral·leles als prestatges. Les marques, tipus de productes i fabricants es
col·loquen verticalment i les varietats, mides o talles i els colors, de forma
horitzontal.

Aquest tipus de presentació aprofita els avantatges dels altres dos tipus de
presentació.

En la figura 1.8 es mostra un exemple de presentació mixta.

Figura 1.8. Presentació mixta

Com a norma general és recomanable utilitzar la presentació vertical de les
famílies d’una categoria de productes si es dóna alguna de les circumstàncies
següents:

• Que l’espai per a la categoria tingui un lineal mínim arran de terra de 2
metres.

• Que la família implantada verticalment disposi d’un mínim d’entre 50 i 60
centímetres de lineal arran de terra.

D’altra banda, és recomanable utilitzar la presentació horitzontal si es dóna alguna
de les dues condicions següents:

• Que la categoria de productes no disposi com a mínim de 2 metres de lineal
arran de terra.

• Que la família implantada horitzontalment no disposi d’un mínim d’entre
50 i 60 centímetres de lineal arran de terra.

Sempre que sigui possible és recomanable utilitzar la presentació vertical, ja
que els seus avantatges ultrapassen els de la presentació horitzontal. Comparant
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Podeu ampliar la
informació sobre la

presentació vertical i
horitzontal amb el vídeo

de la Universitat
Politècnica de València

d’aquest enllaç:
goo.gl/Wq3APg

els dos tipus de presentació els avantatges de la presentació vertical respecte a
l’horitzonal són els següents:

• Afavoreix la discriminació de productes per marques.

• Millora la visibilitat de les famílies de productes.

• Facilita la localització de les famílies de productes que componen cada
categoria.

• Impulsa la direcció del flux de la clientela cap a la zona freda.

• Contribueix a donar uniformitat a la presentació de productes.

• Potencia la sensació de diversitat de famílies.

• Propicia la compra per impuls.

1.6 Determinació del lineal mínim

El lineal d’un establiment comercial és limitat i ha de contenir tot l’assortiment,
per això el lineal destinat a cada referència ha d’estar comprès entre el llindar de
percepció (mínim) i el llindar de saturació (màxim).

El lineal mínim depèn de la velocitat mitjana a què circulen els clients pels
passadissos del punt de venda, ja que això determina el temps d’exposició o
visualització d’una referència concreta.

Diversos estudis demostren que la velocitat mitjana de circulació del client en el
punt de venda és d’un metre per segon i la visualització d’una referència és d’un
terç de segon. Això és el que permet arribar a la conclusió que cada referència ha
de disposar, com a mínim, d’uns 25 a 30 centímetres de lineal, tot i que aquest
mínim pot variar segons la mida del local. En el cas de les grans superfícies, com
els hipermercats o les grans superfícies especialitzades, es considera que el lineal
mínim oscil·la entre els 50 i els 60 centímetres, ja que els passadissos són més
amples i, en conseqüència, el llindar de percepció és més gran.

Qualsevol família de productes ha de disposar d’un lineal mínim arran de terra que
li permeti superar el llindar de percepció per part del client, és a dir, cal assignar a
cada família un nombre mínim de referències que li permetin ser vista pels clients.
Si no és així, difícilment els clients podran veure els productes de la família i es
compliria la màxima que diu que allò que no es veu és com si no existís i, per
tant, no es ven.

Per a la determinació del lineal mínim cal tenir en compte els factors següents:

https://goo.gl/Wq3APg
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• Superfície necessària per a cada producte. Depèn de les dimensions i del
tipus d’envàs, per exemple, no requereix el mateix espai un dentifrici que
un paquet de detergent per a la roba, o uns mitjons i un abric.

• Espai mínim per garantir la visibilitat. Quan els clients passen per davant
del mobiliari expositor, reben uns estímuls determinats segons l’espai que
té assignat cada producte en el lineal. Aquests estímuls són els que inciten la
clientela a aturar-se, agafar el producte, examinar-lo i, finalment, a comprar-
lo. Generalment, es considera que aquest espai mínim per garantir la
visibilitat és de 25 centímetres o 3 frontals (unitats de venda) per a cada
referència.

• Capacitat del mobiliari d’exposició. Com més profunditat tinguin els pres-
tatges, més gran serà la seva capacitat, però també cal tenir en compte que,
per agilitzar i facilitar les tasques de reposició, és recomanable que l’estoc
de presentació sigui com a mínim igual a una unitat d’aprovisionament, és
a dir, si el proveïdor serveix el producte en caixes de 24 unitats, l’estoc
de presentació del producte en el lineal hauria de ser un nombre múltiple
d’aquest (24, 48, 76, etc.).

• Ritme de les vendes. Lògicament, els productes que es venen més
requereixen un estoc de presentació més gran que els productes amb una
rotació més baixa.

• Estoc de seguretat. És recomanable exposar en el lineal una quantitat una
mica superior a la previsió de vendes, per evitar que les prestatgeries es
vegin buides o es produeixi una ruptura d’estoc, la qual cosa és negativa per
a l’establiment i per al producte.

Com a norma general, la majora de productes augmenten les vendes si s’incremen-
ta el seu espai d’exposició. Tanmateix, cal tenir en compte les dues excepcions
següents:

• Els productes exposats han de respondre a una demanda real de la clientela
habitual i, per més superfície d’exposició que se li assigni, mai es vendrà si
no és així.

• A partir d’un espai determinat es produeix la saturació i les vendes no
creixen per més espai que es destini al producte, la qual cosa suposa un
desaprofitament de l’espai del lineal.

Per tant, és molt important destinar l’espai adequat a cada producte d’acord amb
el lineal mínim i el llindar de saturació.

Exemple de càlcul del lineal mínim

La família de pa de motlle d’un supermercat té un assortiment compost de 10 segments
o classes o varietats de productes diferents (normal, sense crosta, integral, multicereals,
etc.). La mida mitjana dels envasos és de 25 cm d’alçada i 12 cm d’amplada, la qual cosa
permet una presentació de 6 nivells i es considera que el llindar de percepció ha de ser
superior als 20 cm.

El lineal desenvolupat és:
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10 tipus · 12 cm (amplada) = 120 cm o (1,2 m)

Com que aquest producte es pot presentar en 6 nivells (prestatges), el lineal arran de
terra necessari és:

120 cm / 6 nivells = 20 cm o (0,2 m)

Això significa que es necessita un lineal mínim (arran de terra) de 20 centímetres per
exposar un producte de cada classe que compon la família. Ara bé, com que es considera
que el llindar de percepció ha de ser superior als 20 cm i un paquet té una mida de 12 cm
d’amplada, caldrà exposar dos productes de cada classe, amb la qual cosa el lineal mínim
(arran de terra) per a una referència serà de 24 cm (2 unitats · 12 cm d’amplada).

Així doncs, el lineal mínim (arran de terra) per a aquesta família de productes és de 2,4
metres (24 cm · 10 varietats).

1.7 Criteris per al repartiment del lineal

El repartiment de l’espai disponible en el lineal entre els diferents productes que
componen una família s’ha de plantejar tenint en compte els objectius establerts.

Aquests objectius es poden establir a partir de diversos horitzons temporals o
terminis, per exemple, a curt termini potser interessa incrementar la superfície
d’exposició d’un producte concret perquè està en promoció o bé perquè es vol
liquidar l’estoc per renovar-los o eliminar-lo de l’assortiment.

Els objectius més habituals, a mitjà i llarg termini, solen ser:

• Maximitzar les vendes.

• Incrementar el marge brut total.

• Minimitzar les despeses d’emmagatzematge i conservació dels productes.

A curt termini o de forma temporal, els objectius més habituals solen ser:

• Liquidar l’estoc d’un producte concret.

• Oferir productes nous.

• Eliminar un producte concret de l’assortiment.

Gairebé sempre, tots aquests objectius són complementaris, és a dir, es pretén
aconseguir més d’un objectiu de forma simultània, encara que algun objectiu
prevalgui per sobre d’un altre.

Objectius del lineal d’una botiga nova

En l’etapa inicial d’una botiga, durant els 3 o 6 primers mesos després de l’obertura,
l’objectiu que sol prevaldre és el de maximitzar les vendes. En canvi, en una etapa posterior
és habitual que s’intenti aconseguir la màxima rendibilitat possible, incrementant el marge
brut i preocupant-se, així mateix, d’oferir un bon servei a la clientela.



Gestió de productes i promocions en el punt de venda 23
Implantació de l'assortiment i anàlisi de la

rendibilitat

Malgrat que les tècniques de marxandatge s’han d’adaptar a cada establiment co-
mercial concret i s’ha de tenir una visió completa de tot l’assortiment, generalment
s’utilitzen els tres criteris quantitatius per al repartiment del lineal següents:

• Segons les vendes.

• Segons el benefici brut.

• Segons la rotació.

• Segons el període de reposició.

Quan s’ha de fer una primera implantació dels productes de l’assortiment en el
lineal cal prendre com a referència les dades d’estudis i panels sobre punts de
venda similars però, quan ja fa temps que un establiment està en funcionament,
es pot disposar de dades que permetin modificar la implantació inicial segons els
resultats obtinguts prèviament.

Abans de desenvolupar el procediment de repartiment de l’assortiment en el lineal,
segons algun d’aquests criteris, cal tenir clars alguns conceptes i paràmetres
bàsics.

1.7.1 Conceptes i paràmetres bàsics per al repartiment del lineal

Segons els criteris quantitatius que es poden utilitzar per al repartiment del lineal,
cal tenir clars alguns conceptes i paràmetres bàsics com ara el preu, el marge, les
vendes, el benefici i l’estoc.

1) Preu

El preu és la quantitat de diners que cal pagar per alguna cosa i es distingeixen els
dos preus següents:

• Preu de cost (PC). És la quantitat de diners que costa fer o produir una cosa,
en el cas de l’activitat comercial, el preu de cost o de compra és la quantitat
de diners que el detallista paga al proveïdor per una unitat de producte i no
inclou l’IVA (impost sobre el valor afegit), per això també s’anomena preu
de cost net (PCN).

• Preu de venda (PV). És l’import que els clients paguem per un producte i
cal distingir entre:

– Preu de venda al públic (PVP). És la quantitat total que el client paga
per una unitat de producte amb l’IVA inclòs.

– Preu de venda sense IVA (PV s/IVA). Com a norma general el preu
de venda no inclou l’IVA, tanmateix, per tal d’evitar confusions, és
habitual indicar-ho expressament. El preu de venda sense IVA permet
fer comparacions més precises entre productes, ja que el tipus d’IVA
pot ser diferent segons el producte.
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2) Marge comercial

El marge comercial és la quantitat obtinguda de la venda de productes o serveis
després de descomptar-hi les despeses de comercialització i es pot diferenciar entre
els conceptes següents:

• Marge brut (MB). És la diferència entre el preu de venda i preu de compra,
ambdós sense l’IVA, d’una unitat de producte. El marge brut indica l’import
que cada producte aporta al benefici total d’un establiment comercial.

Aquest marge es pot expressar en unitats monetàries o en percentatge.

Marge brut unitari (MBU ) = PVs/IV A − PCs/IV A

Quan s’expressa en forma de percentatge, es pot calcular sobre el preu de
compra o sobre el preu de venda.

• Marge brut sobre el preu de compra (MBC). És el percentatge de benefici
unitari calculat sobre el preu de compra.

Marge brut s/preu de compra (MBC) =
PVs/IV A − PCN

PCN
· 100

• Marge brut sobre el preu de venda (MBV). És el percentatge de benefici
unitari calculat sobre el preu de venda.

Marge brut sobre preu de venda (MBV ) =
PVs/IV A − PCN

PVs/IV A
· 100

• Marge mitjà de la família o subfamília (MMF o MMS). És la suma dels
marges de cadascuna de les referències dividida entre el nombre de famílies
o subfamílies.

Marge mitjà de la família (MMF ) =

∑
MB de les referències

Nombre de referències

3) Vendes

Les vendes es poden expressar en unitats físiques o en unitats monetàries i cal
distingir entre:

• Unitats venudes (Q). És la quantitat d’unitats venudes d’una referència
concreta.

• Valor de les vendes netes (V). És l’import monetari ingressat per la venda
de productes.

V alor les vendes netes (V ) = PVs/IV A ·Q

4) Benefici

En termes generals, el benefici és la diferència possitiva entre els ingressos i les
despeses. El benefici brut (BB) s’obté en multiplicar el marge de cada referència
per la quantitat d’unitats venudes al llarg d’un període de termps concret.

El benefici brut es pot calcular de les dues maneres següents:
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Benefici brut (BB) = (PVs/IV A − PCs/IV A) ·Q

Benefici brut (BB) = MBU ·Q

5) Estoc

El conjunt d’unitats o existències d’un producte, tant a la sala de vendes com en el
magatzem, s’anomena estoc. D’altra banda, l’estoc també fa referència al conjunt
d’unitats d’una determinada referència en un moment concret.

L’estoc és molt important en la gestió del punt de venda, ja que permet presentar
l’assortiment en el lineal, serveix per poder atendre la demanda i també ha de
permetre fer front a les possibles variacions o imprevistos d’aquesta.

D’altra banda, si l’estoc és excessiu, comporta més despeses d’emmagatzematge,
manteniment i conservació, però si l’estoc és insuficient, pot suposar vendes no
efectuades, insatisfacció dels clients i pèrdua de clientela, en definitiva, un nivell
de servei al client no adequat.

Si es produeix una ruptura d’estocs i, en conseqüència, una part de la demanda
no es pot satisfer, és probable que els clients afectats busquin aquest producte en
altres establiments competidors.

El nivell de servei al client és un indicador per mesurar a la capacitat de l’empresa
per atendre la demanda dels clients en un moment concret.

Aquest indicador s’expressa en forma de percentatge i es calcula així:

Indicador del nivell de servei =
V endes

Demanda
· 100

També es pot formular en sentit negatiu, és a dir, calculant l’indicador de ruptura
d’estocs així:

Indicador de ruptura d′estocs =
Demanda no satisfeta

Demanda total
· 100

El nivell de servei al client que un establiment comercial ofereix afecta la seva
imatge però també cal tenir en compte que mantenir-lo en nivells alts comporta
una sèrie de costos.

Evidentment, és recomanable que el nivell de servei sigui el màxim possible,
del 100%, la qual cosa implica disposar sempre de l’estoc necessari de tots els
productes per atendre qualsevol demanda dels seus clients. Tanmateix, això pot
comportar uns costos elevats relacionats amb el valor dels estocs i amb els costos
de gestió, però si això permet incrementar el preu de venda, és possible que les
vendes compensin la inversió.

Tot plegat, també depèn del que facin els competidors, de les condicions acordades
amb els proveïdors, de com sigui la demanda del sector i de moltes altres qüestions
que no sempre es poden controlar.

Existeixen diversos tipus d’estoc, però si ens centrem en el punt de venda, es pot
distingir entre els tipus d’estoc següents:
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• Estoc de presentació (EP). És el conjunt d’articles situat en el lineal que
es troba a l’abast de la clientela.

• Estoc de reserva (ER). És la quantitat de productes necessària per atendre
la demanda durant el període que transcorre entre dos proveïments i depèn
dels terminis de lliurament del proveïdor.

• Estoc actiu (EA). És la quantitat de productes necessària per poder atendre
les vendes fins al següent aprovisionament, sense haver de reposar el lineal.

EA = DM · TR

• Estoc mínim (EMin). És la quantitat mínima de productes que permet aten-
dre la demanda diària mitjana (DM) durant els dies que triga el proveïdor a
servir una comanda, és a dir, el termini de lliurament habitual (TLH).

EMin = TLH ·DM

• Estoc de seguretat (ES). És la quantitat de producte que permet afrontar
les oscil·lacions de les vendes (demanda) i dels aprovisionaments, amb
l’objectiu d’evitar la ruptura d’estocs. Es calcula a partir de l’estoc mínim
(EMin), el termini de lliurament amb retard (TLR), el termini de lliurament
habitual (TLH) i la demanda mitjana (DM).

ES = EMin + (TLR− TLH) ·DM

• Estoc total (ET). És la quantitat total de productes que hi ha en el punt de
venda en un moment concret, és a dir, és la suma de l’estoc de presentació
(EP) i l’estoc de reserva (ER), en el cas de la venda tradicional.

ET = EP + ER

En la venda en autoservei l’estoc total és la suma de l’estoc actiu (EA) i
l’estoc de seguretat (ES).

ET = EA + ES

• Estoc mitjà (EM). És la quantitat mitjana de productes disponibles en
un període de temps concret per poder satisfer la clientela i evitar que es
produeixi una ruptura d’estocs. L’estoc mitjà es calcula per a un període de
temps concret, segons les existències inicials (Ei) al principi i les finals (Ef)
a l’acabament del període.

EM =
Ei + Ef

2

També es pot calcular al principi de cada mes de la forma següent:

EM =

∑
Existències a l′inici de cada mes

12

Respecte al divisor, cal tenir en compte que si es calcula l’estoc mitjà d’un
trimestre, s’ha de dividir entre 4 i si fos d’un semestre, entre 2.
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1.7.2 Repartiment del lineal segons la xifra de vendes

El criteri de repartiment del lineal segons la xifra de vendes es fonamenta en el fet
que l’espai de lineal desenvolupat assignat a cada referència ha de ser proporcional
al volum de vendes, és a dir, l’import monetari que proporciona una referència
concreta, tot i que també es podria calcular en unitats físiques.

Per tant, l’objectiu és assignar a cada referència l’espai del lineal directament
proporcional a la seva xifra de vendes, amb la qual cosa s’ha de complir la igualtat
següent:

V endes refx

V endes totals establiment
=

Long. lineal refx

Long. lineal total establiment

L’espai del lineal desenvolupat que cal assignar a una referència concreta, segons
el criteri de les vendes, es calcula així:

Long. linealx =
V endes refx · Long. lineal desenv. (fam. o subfam.)

V endes totals (fam. o subfam.)

L’inconvenient d’aquest criteri és que es pot donar el cas que el producte més venut
no sigui el producte més rendible per a l’establiment, ja que la xifra de vendes no
sempre està relacionada amb el benefici que s’obté.

Per comprovar si una determinada referència té assignat l’espai del lineal que li
correspon segons el volum de vendes, es pot calcular l’índex de lineal així:

Índex linealx =

V endes refx
V endes totals (fam. o subfam.)

Long. lineal refx
Long. lineal total (fam. o subfam.)

A més de calcular aquest índex en relació amb les famílies i les subfamílies, també
es pot calcular per a tot l’establiment, per a un departament, per a una categoria,
etc.

El resultat de l’índex de lineal pot ser dels tres tipus següents:

• Igual a 1. Quan l’índex és = 1 indica que l’espai del lineal assignat a la
referència és correcte segons el seu volum de vendes i es pot mantenir.

• Superior a 1. Quan l’índex

és > 1 indica que l’espai del lineal assignat a la referència és insuficient segons el
seu volum de vendes i s’hauria d’augmentar.

• Inferior a 1. Quan l’índex és < 1 indica que l’espai del lineal assignat a la
referència és excessiu segons el seu volum de vendes i s’hauria de reduir.

Exemple de repartiment del lineal segons les vendes

Suposem que es disposa de la informació d’una subfamília de productes següent:

Si les vendes totals de l’establiment són 100.000 AC i el lineal total de l’establiment és de 20
metres, l’índex de lineal de cada referència és el següent:
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Taula 1.6
Referència Volum de vendes (AC) Lineal (cm)

x 3.000 30

y 1.000 50

z 1.500 30

Ix =
3.000

100.000
30

2.000

= 2 > 1 → augmentar ↑

Iy =
1.000

100.000
50

2.000

= 0,4 < 1 → disminuir ↓

Iz =
1.500

100.000
30

2.000

= 1 = 1 → mantenir ↔

L’espai de lineal que s’hauria d’assignar a cada referència d’aquesta subfamília seria el
següent:

Ix =
3.000 · 20
100.000

= 0,6 m = 60 cm

Iy =
1.000 · 20
100.000

= 0,2 m = 20 cm

Iz =
1.500 · 20
100.000

= 0,3 m = 30 cm

Així doncs, es pot comprovar que la referència x té assignat menys espai del que li
correspondria i s’hauria d’augmentar (de 30 a 60 cm). La referència y té assignat més
espai del que li correspondria i s’hauria de reduir (de 50 a 20 cm). Per últim, la referència z
té assignat l’espai que li correspon (30 cm) i es pot mantenir.

També es pot comprovar que el nou espai total de la subfamília és el mateix: 110 cm.

1.7.3 Repartiment del lineal segons el benefici brut

El criteri de repartiment del lineal segons el benefici brut es basa en assignar a
cada referència un espai de lineal desenvolupat proporcional als beneficis bruts
que aquesta proporciona.

Per tant, l’objectiu és assignar a cada referència l’espai del lineal directament
proporcional al benefici brut, amb la qual cosa s’ha de complir la igualtat següent:

Benefici brut refx

Benefici brut establiment
=

Long. lineal refx

Long. lineal total establiment

L’espai del lineal desenvolupat que cal assignar a una referència concreta, segons
el criteri del benefici brut, es calcula així:

Long. linealx =

Benefici brut refx · Long. lineal desenv (fam. o subfam.)

Benefici brut total (fam. o subfam.)

Per comprovar si una determinada referència té assignat l’espai del lineal que li
correspon segons el benefici brut, es pot calcular l’índex de lineal així:
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Índex linealx =

Benefici brut refx
Benefici brut total (fam. o subfam.)

Long. lineal refx
Long. lineal total (fam. o subfam.)

De la mateixa manera que l’índex calculat a partir del volum de vendes, l’índex
segons el benefici brut es pot calcular en relació amb les famílies, subfamílies,
departaments, categories, etc.
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Participació de mercat

Percentatge de les vendes d’un
producte, marca o empresa en

relació amb el total de vendes del
sector al qual pertany.

El procediment de càlcul és el mateix i els resultats dels índexs aporten la mateixa
informació, tant si s’aplica el criteri del volum de vendes com si s’aplica el criteri
del benefici brut.

Tant amb l’aplicació del mètode basat en la xifra de vendes com el basat en el
benefici brut per al repartiment de l’espai del lineal s’aconsegueix distribuir l’espai
en funció d’alguna de les dues variables, però no permeten saber si es tracta de
l’espai òptim. A més a més, l’aplicació d’aquest procediment es fonamenta en
dades històriques, amb la qual cosa la distribució es fa d’acord amb dades del
passat i no del futur.

Un altre inconvenient d’aquests sistemes de repartiment de l’espai és que els
establiments de nova creació no disposen d’aquestes dades, en aquest cas s’haurien
d’utilitzar les dades sobre la participació de mercat que es pot aconseguir en
alguns panels de distribució i assignar l’espai del lineal en proporció a aquesta
participació.

1.7.4 Repartiment del lineal segons la rotació

El criteri de repartiment del lineal segons la rotació es fonamenta en les unitats
venudes, per tant, depèn del ritme de les vendes.

Per tant, l’objectiu és assignar a cada referència l’espai del lineal directament
proporcional a la seva rotació, amb la qual cosa s’ha de complir la igualtat següent:

Unitats venudes refx

Unitats venudes establiment
=

Long. lineal refx

Long. lineal total establiment

L’espai del lineal desenvolupat que cal assignar a una referència concreta, segons
la seva rotació es calcula així:

Long. linealx =
Unitats venudes refx · Lineal desenv (est. o secció)

Unitats totals venudes (est. o secció)

Exemple de repartiment del lineal d’una família segons la rotació

Suposem que es disposa de la informació d’una família de productes següent:

Taula 1.7
Referència Rotació

x 300

y 250

z 150

Si la rotació total de l’establiment es 2.500 unitats durant una setmana i el lineal total de
l’establiment és de 40 metres, l’espai que correspondria a cada referència seria:

Long. linealx =
300 · 40
2.500

= 4,8 m

Long. linealy =
250 · 40
2.500

= 4 m
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Long. linealz =
150 · 40
2.500

= 2,4 m

Així, la longitud del lineal segons la rotació que s’hauria d’assignar a la família seria de 11,2
metres i la diferència, fins arribar als 40 metres totals de lineal de l’establiment (40 - 11,2 =
28,8 metres) és la longitud del lineal que s’ha de distribuir entre la resta de l’assortiment.

1.7.5 Repartiment del lineal segons el període de reposició

La reposició del lineal consisteix a restablir les unitats de producte que s’han
venut per mantenir l’estoc òptim.

El mètode d’assignació de l’espai del lineal a partir del període de reposició
s’aplica tenint en compte les variables següents:

• Demanda de la referència.

• Període de reposició fixat per a la referència.

La fórmula per calcular la longitud del lineal segons el període de reposició és:

Long. linealx =
Demandax · V olumx

Alçària nivell · Profunditat nivell

Evidentment, com més demanda té una referència i més llarg és el període de
reposició, més espai cal assignar-li per poder atendre la demanda.

Aquest sistema no té en compte criteris com les vendes, la rotació o el benefici,
però és fàcil d’aplicar i per això és una de les estratègies més freqüents en molts
establiments comercials.

Exemple de repartiment del lineal segons el període de reposició

Suposem que el frontal d’una determinada referència és de 8 cm d’amplada, 10 cm d’alçària
i 8 cm de profunditat.

En primer lloc cal calcular el volum de cada unitat de producte:

V olum ref.x = 8 · 10 · 8 = 640 cm3

D’altra banda, cal considerar les qüestions següents:

• La demanda diària d’aquesta referència és de 224 unitats.

• La reposició es farà fora de les hores d’atenció al públic en què l’establiment està tancat.

• L’horari d’obertura de l’establiment és de 10 hores seguides.

• Aquesta referència es presenta horitzontalment en el lineal.

• Els nivells del lineal tenen una alçària de 30 cm i una profunditat de 60 cm.

Si s’aplica la fórmula s’obté:

Long. linealx =
224 · 640
30 · 60

= 79,64 cm
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Això indica que si s’assigna una longitud de lineal de 80 cm a la referència, reposant-la un
cop al dia i fora de l’horari d’obertura, es podrà atendre la demanda de cada dia.

Si, en lloc d’una presentació horitzontal del lineal es fa una presentació vertical en 5
nivells, el lineal seria:

Long. linealx =
224 · 640
150 · 60

= 15,92 cm

Aquest resultat indica que es necessiten 16 cm en cadascun dels 5 nivells per presentar
la referència, la qual cosa suposa un espai molt reduït perquè la referència es pugui veure
correctament i sigui percebuda per la clientela. Només permet posar 2 frontals a cada nivell
(8 cm d’amplada · 2 unitats = 16 cm), per tant, s’hauria d’incrementar l’espai (com a mínim
a 3 frontals o 24 cm) per garantir la seva visualització.

Amb aquest exemple també es constata un dels inconvenients de la presentació vertical,
que és la necessitat de més espai per garantir la visualització d’una referència concreta.

L’enfocament del període de reposició també es pot plantejar partint d’un espai
concret que es destina a una referència i calculant cada quan temps s’hauria de
reposar. Vegeu l’exemple següent.

Exemple de càlcul del període de reposició

Seguint amb l’exemple anterior, suposem que s’ha destinat a la matiexa referència un espai
de lineal de 40 cm i una presentació horitzontal.

Aquest espai de lineal permet atendre una demanda de 112 unitats entre cada període de
reposició:

Demandax =
Linealx ·Alçària nivell · Profunditat nivell

V olum
=

40 · 30 · 60
640

= 112,5 unitats

Això suposa reposar l’estoc 2 vegades cada dia, és a dir, cada 5 hores.

Reposicióx =
Demanda diàriax

Estocmàxim
=

224

112
= 2 vegades

En canvi, amb la presentació vertical de 30 cm de lineal arran de terra i 5 nivells, la qual
cosa representa un lineal desenvolupat de 150 cm (30 cm · 5 nivells) la demanda seria:

Demandax =
Linealx ·Alçària nivell · Profunditat nivell

V olum
=

150 · 30 · 60
640

= 421 unitats

La qual cosa significa que la reposició de l’estoc s’hauria de fer cada 19 hores,
aproximadament un cop cada 2 dies, tenint en compte que l’horari d’obertura és de 10
hores, ja que:

224 unitats

10 hores/dia
= 22, 4 unitats/hora

421 unitats

22, 4 unitats/hora
= 18,79 hores
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2. Gestió de la implantació de l’assortiment en el lineal

Una vegada s’ha determinat l’assortiment i la distribució de les seccions en el
punt de venda, el pas següent és distribuir les categories de productes dins de cada
secció, de manera que cada categoria disposi de l’espai adequat per contenir totes
les famílies i subfamílies que la componen.

A continuació, cal col·locar els productes en el lineal, seguint els criteris establerts
segons l’estratègia de l’establiment comercial que pot ser una decisió acordada
entre el distribuïdor i els proveïdors o els fabricants de les diferents marques.

Avui dia, la cooperació entre fabricants i distribuïdors és una pràctica molt
habitual, sobretot en el sector de la gran distribució, ja que suposa una aliança que
beneficia ambdues parts. Per això, és habitual que la gestió del punt de venda sigui
una tasca que no depèn només del detallista, sinó que és el resultat de negociacions
amb els fabricants o proveïdors amb els quals s’arriba a acords que permeten
aconseguir nivells òptims de satisfacció dels clients i la màxima rendibilitat per a
tots els agents de la cadena de distribució.

2.1 Gestió per categories de productes

La gestió per categories és un component essencial de la resposta eficient al
consumidor (ECR - efficient consumer response) per incrementar el nivell de
serveis al consumidor mitjançant la cooperació entre detallistes, majoristes i
fabricants. L’objectiu principal de l’ECR és millorar l’eficiència de la cadena
de subministrament en el seu conjunt, més enllà de l’àmbit de cadascun dels
intermediaris, la qual cosa permet obtenir més beneficis que els que es podrien
aconseguir de forma individual.

La gestió per categories és un procediment o model de gestió de les
categories de productes com a unitats estratègiques de negoci, tant per part
dels fabricants com dels distribuïdors, que proporciona millors resultats per
a les empreses i un valor més gran per als consumidors.

Així doncs, l’objectiu de la gestió per categories és millorar els resultats dels
fabricants i distribuïdors (majoristes i detallistes), mitjançant la planificació
d’estratègies comercial que optimitzin la satisfacció dels consumidors. Aquest
model de gestió requereix la implantació de canvis importants en l’administració
del negoci, com ara:
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• Organització interna. Desaparició dels departaments aïllats de l’organit-
zació per funcions (compres, vendes, màrqueting, etc.), que són substituïts
per unitats estratègiques de negoci, per a cada categoria de productes.

• Plans estratègics per categories. Cada unitat estratègica de negoci ha de
desenvolupar la seva planificació de forma que es puguin assolir els resultats
de vendes, beneficis i satisfacció del consumidor establerts per al conjunt de
l’empresa.

• Necessitats tecnològiques i d’informació. Es requereixen sistemes infor-
màtics que facilitin l’anàlisi de preus, promocions, gestió de l’espai del
lineal, etc.

• Canvis en les relacions entre fabricants i distribuïdors. Aquest model
de gestió promou el desenvolupament d’aliances entre els integrants de la
cadena de distribució amb l’objectiu de d’impulsar totes les possibilitats de
les categories.

La finalitat última de totes aquestes accions és oferir un millor servei als consumi-
dors i usuaris, d’acord amb les seves necessitats i desitjos.

2.1.1 Univers i categories de productes

Quan un consumidor es planteja entrar en un establiment comercial necessita fer-
se una idea de quins són els productes que hi trobarà. Per això, normalment,
es basa en indicis externs com pot ser la mercaderia exposada a l’aparador, els
rètols de l’establiment, la informació que hi pot haver en el seu web, etc. En
aquest sentit, la informació que ens transmet a través de tots aquests mitjans és
determinant. Difícilment entrarem a comprar uns pantalons texans en una botiga
a l’aparador de la qual només hi ha vestits, americanes i camises; de la mateixa
manera que difícilment una dona entrarà en una perruqueria que exhibeix un rètol
amb la inscripció “perruqueria d’homes” o ”barbershop” (barberia).

D’aquí la importància que qualsevol punt de vende defineixi d’alguna manera
l’univers de productes amb què treballa i la forma de comunicar-ho a la clientela
potencial. No és fàcil definir de forma precisa què s’entén per univers de productes
per al comerç detallista, si bé està clar que l’univers d’una peixateria és el peix, el
d’una sabateria és el calçat i el d’una tintoreria la neteja de tèxtil.

L’univers de productes d’un detallista és la delimitació genèrica de
l’assortiment, és a dir, del tipus de mercaderia que els consumidors poden o
esperen trobar en el punt de venda.

Aquesta delimitació genèrica de l’assortiment és una decisió estratègica que es
concreta en la selecció de l’assortiment. En aquest procediment no és factible
pensar que l’assortiment pot incloure totes les referències que existeixen en
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el mercat, per això cal fer-ne una selecció acurada perquè sigui coherent amb
l’estratègia de l’establiment comercial.

En l’univers de productes de jocs infantils, per exemple, s’ha de concretar quines
són les categories de productes que s’inclouran en l’assortiment.

Una categoria de productes és un conjunt de béns o serveis que els
consumidors perceben com a complementaris o substitutius respecte a la
satisfacció d’una necessitat concreta.

Continuant amb l’exemple de l’univers de jocs infantils es podrien establir
categories com ara: jocs de construcció, jocs de lògica, nines, ninots de peluix,
cuinetes, pintura i dibuix, manualitats, bicicletes, patins i patinets, jocs de ciència
i experiments, música i instruments, disfresses i complements, llibres i contes,
robots, esports, etc.

És evident que l’univers d’una botiga de joguines és tan ampli que cal concretar
les categories que formen part del seu assortiment i organitzar-lo en famílies i
subfamílies.

Les categories de productes es defineixen en funció dels clients i, des de la
perspectiva del client, també es poden concretar com a unitats estratègiques de
negoci a partir de les quals s’ha d’aconseguir l’objectiu d’obtenir la màxima
rendibilitat de les categories implantades en els lineals.

Exemple de categoria de productes

En un supermercat o hipermercat es pot trobar la categoria de productes per a l’esmorzar,
en la qual hi pot haver pastes i brioixeria, pa de motllo, cereals, llet, cafè, cacau en pols, etc.
Si l’esmorzar d’una persona inclou pa de motllo, possiblement també consumirà mantega
i melmelada. Però si l’esmorzar inclou cereals, segurament no inclourà ni mantega ni
melmelada. Per això, en una categoria de productes hi pot haver productes que són
substitutius i altres que són complementaris.

2.1.2 Fonaments de la gestió per categories

La gestió per categories és un model orientat essencialment cap al consumidor,
però sense deixar de banda les necessitats i els interessos dels components de la
cadena de subministrament (fabricants i distribuïdors), es fonamenta, bàsicament,
en els tres pilars següents:

• Definició d’assortiments eficients. Consisteix a determinar el conjunt
de productes que el detallista posa a la venda en els seus lineals per a la
satisfacció de les necessitats del consumidor final de forma òptima i que li
permet complir els objectius estratègics i obtenir la rendibilitat esperada.

• Disseny de promocions eficients. Consisteix a definir accions promoci-
onals, d’acord amb les característiques i estratègies de cada categoria de
productes, amb l’objectiu de dinamitzar i incrementar les vendes.
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• Distribució eficient de l’espai en el punt de venda. Consisteix a dissenyar
espais de venda que facilitin el flux de circulació de la clientela i que
permetin localitzar fàcilment els productes, organitzant-los en funció de
les seves necessitats i d’acord amb l’esquema del seu procés de decisió de
compra, és a dir, agrupats en els lineals de manera que ajudi els consumidors
a prendre les seves decisions de compra.

La gestió per categories és un exemple de cooperació entre els components del
canal de distribució mitjançant un procés coordinat i amb l’objectiu d’aconseguir
un benefici mutu.

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

Totes les accions comercials que es porten a terme de forma conjunta entre els
proveïdors o fabricants i els distribuïdors s’engloben dins del trade màrqueting.
Mitjançant aquest enfocament es pot aconseguir que els productes siguin més
atractius per a tots els components del canal de distribució i establir un vincle
més fort en la relació amb els consumidors.

Exemples de trade màrqueting

Alguns exemples d’accions concretes són:

• Millora de la rotació dels productes en els punts de venda.

• Coordinació de promocions i ofertes.

• Gestió dels lineals per millorar-ne la rendibilitat.

• Proposta d’accions per generar més tràfic de consumidors cap als punt de venda.

• Aplicació conjunta d’estratègies de marxandatge.

Dels tres pilars bàsics de la gestió per categories se’n deriven una sèrie d’accions
que han de portar a terme els fabricants i els distribuïdors.

Les accions concretes que els distribuïdors han de portar a terme són les següents:

• Escollir el fabricant més rellevant de cada categoria de productes.

• Valorar si el fabricant que es vol escollir disposa dels recursos necessaris
per endegar un projecte de cooperació d’aquest tipus i si serà capaç de
proporcionar suport en la distribució.

• Validar que el fabricant té un coneixement suficient del consumidor per
proporcionar un assessorament adequat (perfil demogràfic, procés de
decisió de compra, sensibilitat a les promocions, complementarietat o
substituïbilitat de productes, anàlisi del tràfic, etc.).
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• Acordar les bases de la col·laboració, definició clara dels paràmetres,
durada del projecte i concreció de les anàlisis i els informes que es rebran,
així com la seva periodicitat.

• Recerca de professionals que puguin efectuar un assessorament raonable-
ment imparcial.

En síntesi, els distribuïdors necessiten disposar d’un recolzament en la gestió
de la categoria de productes, no només per als productes del fabricant sinó des
d’un punt de vista global. S’espera que el fabricant pugui invertir el temps i els
recursos dels quals no disposa el distribuïdor per a una gestió òptima i anàlisi
constant que permeti millorar els resultats.

Les accions concretes que els fabricants han de portar a terme són les següents:

• Aconseguir un coneixement del consumidor i el seu comportament de
compra, mitjançant estudis en el punt de venda que permetin analitzar el
flux de circulació entre els lineals de la categoria.

• Adquirir una posició privilegiada en relació amb la resta de fabricants de
la categoria per esdevenir un referent del sector i un assessor imprescindible
en els canals de la gran distribució.

• Assessorar amb independència als distribuïdors però amb l’objectiu d’acon-
seguir un avantatge competitiu per a la marca.

• Dedicar els recursos personals i materials necessaris per garantir la
correcta recepció de les dades de vendes dels distribuïdors, amb l’objectiu
d’analitzar-les i retornar informació útil que contribueixi en la presa de
decisions.

• Vetllar perquè la relació cost-benefici del projecte sigui raonable.

• Establir un període de col·laboració ampli que permeti treballar el temps
suficient per amortitzar els costos i consolidar una posició preferent.

Des de la perspectiva del fabricant aquest tipus de projectes són molt interessants
perquè permeten aconseguir informació molt útil i consolidar relacions comercials
estables, per això és una forma de col·laboració molt valuosa i que permet aprendre
de l’altre part.

En últim terme i simplificant molt, la gestió per categories suposa decidir si les
cerveses artesanals han d’estar col·locades amb la resta de cerveses o bé en la
secció de productes gurmet; si els bolquers han d’exposar-se amb els productes
infantils o amb la resta de productes de cel·lulosa (paper higiènic, paper de cuina,
compreses, etc.) o bé si als productes de marca del distribuïdor se’ls ha d’assignar
més o menys espai en el lineal.
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2.1.3 Rols de les categories

La perspectiva del consumidor és determinant a l’hora d’identificar el rol que
compleix una categoria dins d’un establiment comercial.

Algunes de les variables que poden definir el tipus de consumidor d’una categoria
són la freqüència i el volum mitjà de compra, ja que el consumidor decideix a quin
tipus d’establiment farà la compra segons aquests criteris. Però també hi ha altres
qüestions que cal tenir en compte, com ara la imatge de l’establiment comercial
i la sensibilitat dels consumidors a les diferents estratègies de marxandatge
(promocions, ambientació, etc.).

Els diferents rols que pot tenir una categoria es basa en la percepció que els
consumidors tenen de l’establiment comercial com a proveïdor preferent de la
categoria, per això a cada categoria se li assigna alguna de les funcions següents:

• Categoria de destí. Atrau els consumidors al punt de venda, és a dir, és la
categoria per la qual la clientela escull l’establiment comercial i el posiciona
com a punt de venda preferit. Contribueix a posicionar el distribuïdor a
través d’una oferta caracteritzada pels millors preus i a definir la imatge que
el públic objectiu té del detallista.

El rol d’aquest tipus de categoria és generar un volum de vendes considera-
ble, amb l’oferta de productes d’atracció i un nivell de preus que el públic
coneix perfectament.

Per exemple, alguns supermercats tenen com a categoria de destí les fruites
i les verdures i ofereixen una gran selecció de productes frescos d’aquest
tipus, la qual cosa atrau clients que també compren productes d’altres
categories.

• Categoria habitual o preferent. Inclou productes que satisfan les neces-
sitats del dia a dia i s’adquireixen de forma rutinària, per comoditat o per
costum. Posiciona l’establiment com a preferit perquè ofereix una bona
relació qualitat-preu de forma permanent en la satisfacció de necessitats
quotidianes dels consumidors.

El rol d’aquest tipus de categoria és la compra quotidiana amb la qual cosa
cal que inclogui una bona selecció de productes. També contribueix a
definir la imatge que el públic objectiu té del detallista i és determinant
en l’obtenció de beneficis i rendibilitat. Per exemple, els productes làctics
constitueixen una categoria habitual per a la majoria de llars.

• Categoria estacional o de compra ocasional. Conté productes de deman-
da estacional per aprofitar les oportunitats puntuals o temporals de compra
no planificada de productes.

El rol d’aquest tipus de categoria és secundari en l’obtenció de beneficis,
però també contribueix a definir la imatge que el públic objectiu té del de-
tallista. Per exemple, els bronzejadors, la decoració nadalenca o el material
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escolar són productes que incrementen considerablement la demanda en un
moment concret.

• Categoria de conveniència o proximitat. Aporten amplitud a l’assor-
timent i reforcen la imatge de servei del detallista. També posicionen
el distribuïdor com el que ofereix la millor relació qualitat-preu en la
satisfacció de necessitats menys planificades.

El rol d’aquest tipus de categoria és contribuir a reforçar la imatge que el
públic objectiu té del detallista, per la possibilitat de concentrar totes les
compres en un sol establiment, i generen uns beneficis considerables. Per
exemple, els productes tèxtils, les joguines o els articles de festa poden
completar l’oferta de diversos establiments comercials sense que aquestes
siguin les seves categories primordials.

Cadascuna d’aquestes categories pot contribuir de forma diferent en els objectius
de l’establiment comercial, per exemple, la categoria destí atrau i millora el flux
de clientela, la categoria habitual contribueix a fidelitzar la clientela, la categoria
estacional incrementa el nivell de servei i la categoria de conveniència millor la
imatge del punt de venda.

A vegades també es parla de categories en desenvolupament, que són aquelles
que estan en procés d’incorporació a l’oferta comercial del distribuïdor. Aquest
tipus de categories han de rebre un tractament especial orientat a aconseguir el
seu desenvolupament màxim i incorporar-se a un dels quatre rols que pot tenir
una categoria.

Dins de cada categoria també hi pot haver subcategories i cal establir sistemes
que permetin seguir la seva evolució, amb l’objectiu d’incorporar nous productes
i adaptar-se a les necessitats canviants dels consumidors.

La gestió per categories s’ha de concebre com una filosofia de millora contínua
mitjançant la utilització i l’anàlisi continu d’informació de vendes, marges, espai
ocupat, assortiment, promocions, marques, grau de satisfacció, etc.

2.1.4 Fases del procés de gestió per categories

El procés de gestió per categories consta de vuit fases en les quals es crea, es
desenvolupa i s’implanta la categoria de productes.

En la figura 2.1 es pot veure l’esquema de les fases del procés de gestió per
categories.
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Figura 2.1. Fases del procés de gestió per
categories.

Fase 1. Definició de la categoria

És el primer pas del procés de gestió per categories i, segons com aquesta sigui
definida, determina les fases següents del procés.

Els dos objectius principals d’aquesta fase són:

• Determinar els productes que componen la categoria.

• Definir l’estructura de la categoria: segments i sub-segments en què es
divideix.

No existeix una norma estricta que indiqui com s’ha de dimensionar una categoria,
quantes referències i productes ha d’incloure, sinó que depèn de molts factors. Per
tant, en el moment de definir la categoria cal decidir què s’hi inclou i què no s’hi
inclou.

Així mateix, no hi ha una única manera de determinar l’estructura d’una categoria,
ja que depèn de factors intrínsec a aquesta que poden ser diferents. Per exemple,
una categoria pot incloure diferents sub-categories segons la forma de presentació
del producte (detergent en pols, detergent líquid, etc.), mentre que una altra pot
ser segons el destinatari final (pinso per a gossos, pinso per a gats, etc.).

El resultat final d’aquesta primera fase és:

• Assignar un nom específic a la categoria que faci referència al benefici o la
solució que s’ofereix al consumidor.
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• Concretar els productes i les referències que componen la categoria.

• Estructurar i segmentar la categoria de manera que reflecteixi la forma com
els consumidors prenen les decisions de compra.

Fase 2. Rol de la categoria

En aquest punt cal determinar quina és la importància que la categoria té per al
distribuïdor i quin rol desenvolupa, és a dir, quina és la finalitat estratègica global
dins de l’establiment comercial: destí, habitual, estacional o de conveniència.
Aquest rol determina la prioritat o importància de cada categoria en el conjunt de
l’establiment i és una de les decisions més importat, ja que determina la base per
a la diferenciació competitiva i l’assignació de recursos entre les diferents unitats
estratègiques de negoci del distribuïdor.

Per a la definició del rol de cada categoria, el distribuïdor ha de considerar els
aspectes següents:

• Ha de descriure la posició desitjada de la categoria en termes estratègics, és
a dir, segons el que es vol aconseguir amb cada categoria.

• Ha de ser consistent amb les necessitats del comprador.

• Cal tenir en compte la realitat dels consumidors, proveïdors i competidors.

• Ha de ser comprensible i clara tan per al distribuïdor com per als proveïdors,
per les implicacions posteriors en les estratègies i tàctiques que s’aplicaran.

La selecció i assignació d’un rol apropiat per a cada categoria és un factor clau
perquè determina la forma com ha de ser gestionada, tant pel distribuïdor com pels
proveïdors que hi participen.

Si bé la determinació del rol que ha de tenir cada categoria és responsabilitat
del distribuïdor, els fabricants poden contribuir-hi perquè disposen de molt
coneixement sobre les marques, el mercat i els consumidors.

D’altra banda, per a l’assignació del rol de les categories cal tenir en compte
aspectes quantitatius (indicadors i ràtios) i qualitatius (notorietat de marca, imatge,
etc.).

Fase 3. Valoració de la categoria

L’objectiu és organitzar i analitzar tota la informació necessària per comprendre
el rendiment actual de la categoria i identificar les possibles àrees de creixement
en volum de vendes i beneficis.

Es fa mitjançant l’anàlisi global de la categoria i dels seus segments en relació amb
el consumidor, el mercat, el distribuïdor i les marques, la qual cosa permet conèi-
xer els punts forts i les debilitats de cada categoria, per detectar les oportunitats
que serviran de base per a la fixació dels objectius del proveïdor i del distribuïdor.
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La valoració d’una categoria és un procés que s’ha de fer conjuntament entre el
distribuïdor i el proveïdor, ja que cadascú per separat podria no disposar de la
informació per fer una valoració completa, la qual cosa enriqueix el resultat final.

Per a la valoració d’una categoria s’han de fer les avaluacions següents:

• Avaluació del mercat. Per a la identificació d’oportunitats derivades
de l’evolució del mercat: tendències de consum, evolució de les vendes,
participació de mercat, preus comparatius de les marques, promocions, etc.

• Avaluació dels compradors. Per a identificar les necessitats dels consu-
midors i els comportaments de compra dels diferents grups: motivacions
i raons de compra, perfil dels compradors (demogràfic, actitudinal, estil de
vida, etc.), freqüència de compra, finalitat de la compra, tipus d’establiments
on compra, etc. Existeixen panels de consumidors que poden ser molt útils
per a aquesta missió.

• Avaluació del proveïdor. Per determinar la seva eficiència i competitivitat:
evolució de les vendes, participació de mercat, eficiència de les marques,
rendibilitat per al distribuïdor, estratègies logístiques, innovació, etc.

• Avaluació del distribuïdor. Per conèixer la contribució i la productivitat
de la categoria i el funcionament de les estratègies i tàctiques aplicades
anteriorment: importància en l’àmbit nacional (evolució de les vendes,
posició en el rànquing, etc.), rendibilitat, comportament de compra dels
seus clients, anàlisi de l’assortiment, efectivitat de les promocions, nivell
de preus, etc.

L’objectiu d’aquestes avaluacions es identificar les oportunitats de millora que
hi pot haver en una categoria determinada.

Fase 4. Concreció dels criteris d’avaluació

En aquesta fase s’estableixen els criteris de mesura específics a través dels quals
s’avalua el rendiment de la categoria, és a dir, els indicadors que serveixen per
mesurar els objectius de la implementació del pla, que han de ser coherents amb el
rol de la categoria. Per exemple, en el cas d’una categoria de destí caldrà emfatitzar
el creixement de les vendes, en canvi, en una categoria de conveniència es prioritza
la rendibilitat i el benefici.

Establir unes mesures d’avaluació adequades és molt important, ja que permet el
monitoratge o la supervisió del pla d’implantació, així com mesurar el rendiment
de la categoria i el seu progrés, a més d’assegurar-se que tant el proveïdor com el
distribuïdor estan d’acord amb els objectius que s’han d’assolir.

El nombre de criteris i els seus objectius han de ser acordats entre el distribuïdor
i el proveïdor, així com també cal establir la seva priorització, ja que un nombre
molt elevat pot suposar dificultats per aconseguir-los tots. D’altra banda, també cal
concretar cada quant temps es mesuraran (anualment, trimestralment, etc.) amb
l’objectiu de detectar possibles desviacions i fer els ajustaments que calgui.
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Perquè els criteris d’avaluació siguin adequats han de complir els requisits
següents:

• Han d’estar definits de forma clara i precisa, sense errors d’interpretació
i han de permetre als responsables prendre decisions.

• Han de ser mesurables i permetre fer un seguiment dels resultats
comparant-los amb estimacions i resultats de períodes anteriors.

• Han de ser equilibrats en el sentit d’incloure informació interna i externa, a
mes de recollir els interessos de totes les parts (consumidors, distribuïdors
i proveïdors).

• Han de ser compatibles i estar relacionats amb l’estratègia definida per a
la categoria.

• Han de ser globals per oferir una visió general del rendiment de tot el procés
d’implantació de la categoria.

• Han de ser estandarditzats per poder fer comparacions entre categories
diferents.

Al final d’aquesta fase cal disposar d’un conjunt de mesures que permetin valorar
l’acompliment d’uns objectius concrets i que han de tenir en compte aspectes
relacionats amb els consumidors, el mercat, el distribuïdor i el proveïdor.

Fase 5. Estratègies de la categoria

Segons els objectius que s’hagin acordat per a cada categoria i per als diferents
segments que la componen, el pas següent és desenvolupar les estratègies de màr-
queting i de subministrament del producte per aconseguir els resultats previstos
en la fase anterior.

Una estratègia és una alternativa d’acció que es tria entre d’altres de
possibles per aconseguir un objectiu a llarg termini.

Les estratègies de màrqueting han d’estar relacionades amb el rol de la categoria
i amb la valoració que se n’hagi fet prèviament. Normalment, les més utilitzades
són les següents:

• Generació de trànsit. Atracció de clients al punt de venda i al lineal de la
categoria.

• Generació de transaccions. Increment de la compra mitjana del compra-
dor en la categoria.

• Defensa. Protecció de la participació de mercat i la facturació del distribu-
ïdor en la categoria amb relació als competidors.

• Generació de beneficis. Increment de les vendes de productes que propor-
cionen un marge més elevat, amb la finalitat d’incrementar el benefici total
de la categoria.
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• Increment del flux de caixa (cash-flow). Increment de la rotació de
productes de valor en la categoria.

• Oportunitat. Creació de la sensació d’urgència o oportunitat de compra
per afavorir les compres planificades.

• Reforçament de la imatge. Contribució en la comunicació de la imatge de
marca que el distribuïdor vol transmetre entre el seu públic objectiu.

• Fidelització. Increment de la fidelitat dels compradors i estimular la seva
freqüència de compra.

• Incentivar la prova. Estimular la compra de productes nous perquè els
clients els provin o tastin.

La decisió de l’estratègia que s’ha d’aplicar a una categoria determinada és un fac-
tor clau del procés, ja que segons quina sigui l’estratègia escollida, posteriorment
es concretaran les tàctiques que s’han d’utilitzar.

D’altra banda, la selecció de l’estratègia s’ha de fer tenint en compte el rol de la
categoria, les característiques dels productes i els objectius que s’han determinat
per a la categoria en la fase anterior.

Les estratègies de subministrament del producte se centren en aconseguir que
tota la cadena de subministrament del producte sigui eficient. Qualsevol estratègia
de subministrament ha de tenir en compte les qüestions següents:

• Gestió de dades. Garantir el subministrament correcte dels productes
al preu i amb la informació promocional que s’hagin acordat entre el
distribuïdor i el proveïdor.

• Comandes. Assegurar que els lliuraments són puntuals i en el moment
precís per poder atendre la demanda.

• Distribució. Garantir nivells alts de servei, nivells baixos de ruptura
d’estocs i disminució de costos de transport i logístics, la qual cosa significa
una distribució eficient des de les plantes de fabricació fins al punt de venda.

• Facturació. Vetllar per l’eficiència dels processos de facturació per evitar
errors i realitzar els pagaments puntualment, la qual cosa suposa l’automa-
tització.

Fase 6. Tàctiques de la categoria

En aquesta fase cal identificar les accions concretes que es portaran a terme per
aconseguir els objectius.

Una tàctica és un mètode utilitzat per aconseguir un objectiu a curt termini
dins d’una estratègia global.
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Les tàctiques que es poden utilitzar depenen del rol de la categoria, dels objectius
que es volen assolir i de la forma com es vol fer.

El procés de concreció de les tàctiques suposa les accions següents:

• Definir les tàctiques que es poden utilitzar.

• Seleccionar les tàctiques més adequades segons l’estratègia seleccionada
per a la categoria.

• Validar l’impacte de cada tàctica sobre els objectius definits.

• Recollir en una taula la forma com s’espera que cada tàctica contribueixi a
l’estratègia de la categoria i el seu impacte en els objectius.

• Ajustar els objectius o les tàctiques segons la seva evolució.

Bàsicament, les tàctiques es poden agrupar en 4 grups:

• Preu. És imprescindible conèixer i entendre les relacions que hi ha entre
els diferents preus dels productes de la categoria i l’impacte que pot suposar
qualsevol canvi potencial de preus.

• Promocions. Hi ha diversos tipus de promocions que es poden aplicar i
que depenen de les característiques dels productes i del resultat que es pretén
aconseguir. El resultat final d’aquesta fase s’ha de concretar en un calendari
promocional detallat amb la descripció dels instruments de promoció.

• Assortiment. La selecció d’un assortiment eficient és una de les qüestions
més important de la gestió per categories. Mitjançant una anàlisi detallada
de l’assortiment cal decidir quines referències s’han de mantenir, quines
s’han d’incorporar i quines s’han d’eliminar del lineal.

• Marxandatge. Consisteix a determinar la forma com es presentarà la cate-
goria als compradors en el punt de venda. Cal determinar la localització dins
l’establiment, fins a la disposició de les famílies, subfamílies i referències
així com el repartiment de l’espai. Existeixen sistemes informàtics per a
la gestió de l’espai que optimitzen la presentació del lineal mitjançant un
planograma on es concreta la distribució.

Segons el rol que tingui assignat una categoria, se’n deriven una sèrie de tàctiques.
Per exemple, per a les categories de destí es recomana disposar d’un assortiment
ampli i complet, que estigui situat en una ubicació òptima del lineal i que tingui
molta activitat promocional.

Fase 7. Pla d’implantació de la categoria

En aquesta fase del procés es desenvolupen i s’implementen les accions perquè la
categoria compleixi el seu rol i s’aconsegueixen les estratègies, les tàctiques i els
objectius que han acordat el distribuïdor i el proveïdor. En definitiva, consisteix a
traslladar al punt de venda tot el que s’ha pactat prèviament.

Assortiment òptim

És l’assortiment que manté una
relació equilibrada entre les
necessitats dels consumidors i la
necessitat d’evitar duplicacions
innecessàries, les quals generen
costos associats innecessaris.
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S’ha d’establir un pla d’implantació amb un calendari específic, una assignació
de recursos i una distribució de responsabilitats. Per tant, aquest pla ha de donar
resposta a:

• Què. Implantació de la categoria d’acord amb el del pla acordat i aprovat per
la direcció de les dues parts implicades en el procés (distribuïdor i marques).

• Qui. Assignació de responsabilitats entre les persones que han d’executar
les diferents tasques que suposa la implantació.

• Quan. Temporització de les tasques que cal executar per a la implantació
de la categoria en el punt de venda.

Fase 8. Anàlisi i revisió de la implantació

En la fase final cal fer una anàlisi contínua per mesurar els resultats, en relació amb
els objectius de la categoria, detectar possibles desviacions i fer les modificacions
que siguin necessàries.

Els objectius de l’anàlisi i revisió de la categoria són:

• Assegurar que el pla s’implementa i s’executa tal com està previst.

• Verificar si els objectius de les mesures de rendiment s’han assolit.

• Permetre la intervenció quan els objectius no s’estiguin assolint.

La gestió per categories és un procés de millora contínua que implica ser estrictes
amb les qüestions següents:

• Tots els empleats de l’empresa han de sentir-se involucrats en el procés.

• Els gestors del punt de venda han de rebre la formació adequada i s’hi han
d’implicar a fons.

• L’anàlisi i la revisió han de ser periòdiques per garantir un seguiment
adequat.

• Els planogrames s’han de mantenir estrictament.

Pel que fa a la periodicitat de les revisions, depèn del rol de la categoria però
generalment sol ser:

• Categoria de destí: seguiment mensual o bimensual, amb revisions anuals
dels plans.

• Categoria habitual o preferent: seguiment trimestral o quadrimestral, amb
revisions anuals dels plans.

• Categoria estacional: seguiment a mitjans de la temporada i al final.
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• Categoria de conveniència: seguiment semestral, amb revisions cada dos
anys.

El procés de gestió per categories ha anat evolucionant al llarg del temps per
integrar-lo en l’activitat quotidiana dels punts de venda. Per això, amb la
finalitat de reduir-ne la complexitat i fer-lo més accessible, l’Agència Espanyola
de Codificació Comercial (AECOC) va proposar una versió més simplificada que
inclou les fases següents:

• Fase 1. Estratègia del distribuïdor. Identificació de l’estratègia del
distribuïdor, delimitació i assignació de rols de les categories i recursos
necessaris.

• Fase 2. Pla de desenvolupament de la categoria. Definició de la categoria,
del rol, dels objectius, de les estratègies i les tàctiques.

• Fase 3. Implementació de la categoria. Implantació en el punt de venda,
assignant els recursos necessaris i l’espai adequat.

• Fase 4. Revisió de la categoria. Seguiment continu i revisió del pla per
garantir la consecució dels objectius.

2.2 Procediment d’implantació, manteniment i optimització del lineal

El procediment d’implantació dels productes en el lineal comença amb el disseny
d’un esquema, que s’anomena planograma, i finalitza amb la col·locació de l’estoc
de presentació dels productes amb tot el material promocional que correspongui.

2.2.1 Planogrames

Normalment, el personal encarregat de les tasques per a la implantació dels
productes en el lineal treballa amb uns esquemes que han de seguir estrictament,
amb l’objectiu de reproduir en el mobiliari d’exposició exactament la distribució
que s’ha previst.

Aquests esquemes s’anomenen planogrames i reflecteixen gràficament l’espai
assignat a cada família de productes, segons algun criteri de repartiment (vendes,
benefici, rotació, etc.) i la ubicació de les famílies i subfamílies de productes.

Els planogrames són diagrames o croquis en els quals es descriu de forma
detallada el lloc en què s’ha de col·locar cada referència en el lineal.
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A més de la representació gràfica del lineal, els planogrames també poden incloure
la quantitat de producte que s’ha d’exposar i el nombre de frontals, així com
l’alçada i la profunditat del mobiliari expositor.

Podeu veure un exemple de planograma en la figura 2.2.

Figura 2.2. Planograma d’una botiga de roba d’esports

Font: Qmax (https://goo.gl/idP8gs)

Les funcions principals dels planogrames són:

• Millorar la col·locació dels productes en el lineal, aplicant criteris de
rendibilitat per atorgar un lloc més destacat a uns productes determinats
(més rotació, més marge, més benefici, etc.) per incrementar les vendes.

• Analitzar quina és la distribució de productes més adequada, aplicant
criteris estètics (volum, gammes de colors, formes, etc.) perquè sigui
atractiu i criteris d’accessibilitat.

En el disseny d’un planograma ha s’ha d’assignar un espai a cada referència,
segons la seva rotació i la seva rendibilitat per assegurar que hi hagi la quantitat
suficient de producte per atendre la demanda. Per això, cal tenir en compte els
aspectes següents:

• Ubicació: s’ha de determinar el lloc concret de la sala de vendes on es
col·locarà cada referència, els productes adjacents i les ubicacions secundà-
ries.

• Extensió de les categories: cal concretar l’espai concret que s’assignarà a
cada categoria de productes.

• Concreció del lloc de cada referència: convé establir els criteris a partir
dels quals s’assignarà un lloc concret per a cadascuna de les referències
(volum de vendes, rotació, nivell d’estocs, etc.).

• Disposició: cal establir els criteris a partir dels quals s’organitzarà la
distribució de les referències (per preus, per marques, per fabricant, per
origen, etc.).
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• Senyalització i PLV: s’ha de decidir si en alguna categoria de productes es
pot emprar material de promoció del punt de venda (cartells, indicadors de
preu, etc.) que puguin afavorir les vendes.

Els criteris per decidir l’espai i la ubicació d’una categoria poden ser qualitatius
(criteris subjectius i/o intangibles) o quantitatius (criteris objectius, mesurats
matemàticament amb índex i ràtios).

Alguns dels criteris subjectius poden ser:

• Varietat en lloc de duplicitat.

• Influència sobre la conducta de compra dels clients.

• Millora de l’experiència de compra.

• Provocació de reaccions concretes dels clients.

Alguns dels criteris objectius poden ser:

• Vendes per metre quadrat.

• Coeficient de rotació.

• Dimensions de l’envàs.

• Període de reposició.

Bàsicament, existeixen tres tipus de planogrames:

• Planograma amb caselles de text: és el tipus de planograma més senzill
i consisteix en la utilització d’un requadre, per representar les diferents
referències, on s’indica el nom de l’article i el número d’unitats que cal
exposar. Sol ser en blanc i negre i bidimensional. S’utilitza, sobretot, a les
botigues de productes d’alimentació i en departaments que tenen una alta
rotació.

Podeu veure un exemple de planograma amb caselles de text en la figura
2.3.
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Figura 2.3. Planograma amb caselles de text

• Planograma pictòric o en 2 dimensions (2D): és tipus de planograma més
complex i detallat, elaborat amb alguna aplicació informàtica, que incorpora
la imatge dels productes i la forma com s’han d’exposar. Normalment
estan fets a escala i en color per proporcionar una descripció exacte dels
articles exposats. S’utilitza, sobretot, en botigues de moda i departaments
on l’exhibició i la forma de presentació són essencials per a les vendes.

Podeu veure un exemple de planograma pictòric o en 2D en la figura 2.4.

Figura 2.4. Planograma pictòric o 2D

Font: Qmax (https://goo.gl/eRTNZB)
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• Planograma tridimensional: és un planograma en tres dimensions (3D)
que sol representar una disposició àmplia de tota una secció o d’un departa-
ment, inclosos els elements de publicitat en el punt de venda (PLV), amb la
qual cosa es poden obtenir imatges molt

reals de l’aspecte que tindrà un cop s’hagi implantat.

Podeu veure un exemple de planograma tridimensional en la figura 2.5.

Figura 2.5. Planograma tridimensional

Font: Qmax (https://goo.gl/eRTNZB)

Els beneficis principals d’utilitzar els planogrames són:

• Redueix el temps dedicat a l’elaboració de la disposició dels productes en
el lineal.

• Permet determinar el potencial de vendes d’una superfície d’exposició
concreta.

• Contribueix a millorar la satisfacció de la clientela perquè facilita les
compres mitjançant lineals ben organitzat i visualment més atractius.

• Facilita un control més estricte de l’estoc perquè l’assignació dels frontals i
la quantitat de producte es fa basant-se en la rotació, la qual cosa minimitza
la ruptura d’estocs.

• Facilita les tasques de reposició perquè el personal encarregat d’aquesta
tasca disposa d’una guia detallada on es concreta com ho ha de fer.
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• Ofereix la possibilitat de crear estímuls i influir en la conducta dels consumi-
dors, potenciant les compres incentivades i les compres impulsives, la qual
cosa afavoreix les vendes i la rendibilitat.

• És una eina molt efectiva per comunicar al personal la filosofia de la
disposició establerta.

2.2.2 Organització de tasques

El primer pas en l’organització de les tasques és disposar dels mitjans materials i
els recursos humans necessaris per portar a terme totes les activitats que comporta
la col·locació de productes en el mobiliari d’exposició del punt de venda.

Els materials necessaris per realitzar la implantació són:

• Planogrames que cal seguir.

• Productes que s’han d’exposar.

• Mobiliari d’exposició.

• Eines per ajustar els prestatges.

Alguns establiments comercials distribueixen els prestatges d’una mateixa gón-
dola segons l’alçada dels productes que han de contenir i altres, en canvi,
prefereixen mantenir la uniformitat i deixar els prestatges al mateix nivell, amb
independència de l’alçada dels productes. En general, es considera que col·locar
tots els prestatges al mateix nivell contribueix a diferenciar les diferents classes de
productes i a mantenir la regularitat, però això pot suposar un desaprofitament
de l’espai i la sensació de monotonia. En canvi, si els prestatges s’ajusten a
diferents alçades de forma irregular, es crea la sensació de varietat i trencament
de la uniformitat, a més d’aprofitar millor l’espai. En tot cas, la decisió dependrà
del que s’hagi decidit en el moment de dissenyar el planograma.

En la figura 2.6. es mostren els prestatges d’un lineal ajustat a diferents alçades
per optimitzar l’espai i uns altres prestatges on es manté l’alineació.
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Figura 2.6. Col·locació dels prestatges en el lineal

D’altra banda, tot i que la distribució de tasques depèn de la mida de l’establi-
ment comercial, en general, el personal de reposició s’encarrega de les tasques
d’implantació que es poden concretar en:

• Preparació de tot el material necessari per a la primera implantació (produc-
tes, etiquetes de preu, material de promoció, etc.).

• Realització del mostrari o esquelet que consisteix a reproduir en el mo-
biliari expositor l’esquema previst però col·locant només els frontals per
comprovar que no hi hagi desajustaments amb relació a l’esquema previst.

• Resolució dels possibles desajustaments de la implantació prevista amb
relació a l’esquelet.

• Col·locació de tot l’estoc de presentació de cada producte, replicant la
presentació que s’ha fet en l’esquelet a la resta de fileres que hi hagi segons
la profunditat de les prestatgeries.

• Col·locació de les etiquetes de preu en el perfil de les prestatgeries.

• Col·locació de cartells i altres materials promocionals.

Per a la col·locació dels productes en els prestatges cal tenir en compte les
qüestions següents:

• La col·locació dels productes en totes les profunditats del prestatge ha de ser
idèntica a la presentació del frontal, per evitar que quan els clients agafin els
productes de la primera fila, el lineal es vegi desordenat.

• L’apilament d’un producte sobre un altre s’ha de fer tenint en compte les
seves característiques (estabilitat, pes, fragilitat, etc.).

• És recomanable no omplir completament els prestatges, sinó deixar un o
dos articles sense col·locar, així es suggereix que se n’ha venut algun i es
facilita que el client pugui agafar-lo.
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Un cop ja està feta la implantació, el mateix personal de reposició s’encarrega de
les tasques de manteniment, la qual cosa comporta les tasques següents:

• Realització de frontals, que consisteix a recol·locar els productes en en els
frontals, és a dir, a la part del davant dels prestatges per evitar que es vegin
buits, perquè siguin visibles i estiguin a l’abast dels clients.

• Reposició dels productes que es venen per evitar que es produeixi una
ruptura d’estocs.

• Manteniment dels prestatges nets i ordenats.

2.2.3 Temps d’exposició

Segurament us heu adonat que no sempre els establiments comercials mantenen
la mateixa decoració o ambientació, sinó que va variant al llarg del temps, fins i
tot, l’assortiment també canvia segons la temporada.

La gestió estratègica de l’espai del lineal s’ha de fer d’acord amb la permanència,
l’estacionalitat i la promoció dels productes que conformen l’oferta comercial.
L’objectiu és establir un criteri adequat, d’acord amb el tipus d’establiment
comercial i segons els períodes temporals d’exposició següents:

• Exposició permanent. Correspon a la presentació de productes de l’assor-
timent de forma estable al llarg de temps, és a dir, en un horitzó temporal
indefinit.

Aquest tipus de productes s’han de col·locar preferentment a la zona freda
del punt de venda perquè la clientela es desplaça fins al punt de venda amb
la idea d’adquirir-los i, per tant, els busca. L’objectiu és generar flux de
circulació de clients i afavorir la venda d’altres productes situats en les zones
calentes.

En una botiga de roba, per exemple, els productes que habitualment formen
part del seu assortiment, com pantalons, camises, samarretes, faldilles, etc.
són productes d’exposició permanent.

• Exposició estacional. Correspon a la presentació de productes que experi-
menten oscil·lacions en les vendes segons la temporada o època de l’any.

Com a norma general, la presentació de productes estacionals s’ha de
sobreposar a qualsevol altre tipus d’exposició temporal. És convenient
ubicar aquests productes en la zona calenta i destacar-los utilitzant mitjans
de publicitat en el punt de venda i promocionals, amb l’objectiu d’informar
la clientela i incentivar-ne les vendes.

Els productes nous i innovadors també han de rebre aquest tractament en la
seva fase d’introducció en l’assortiment, per això cal exposar-ne la quantitat
adequada perquè destaquin i utilitzar formes de presentació que els realcin
en els lineals.
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Alguns exemples de productes estacionals a l’hivern poden ser: estufes,
roba d’abric (bufandes, guants, etc.), articles de Nadal, etc. D’altra banda,
són exemples de productes estacionals a l’estiu: gelats, aparells d’aire
condicionat, articles de platja, etc.

• Exposició promocional. Correspon a la presentació de productes sotmesos
a accions promocionals desenvolupades pels detallistes i els fabricants en
el punt de venda, amb l’objectiu d’incrementar-ne les vendes a curt termini
i oferint al client un incentiu econòmic o material.

Aquest tipus de presentació es caracteritza per la presentació massificada o
de gran quantitat de producte situat estratègicament en diversos punts de la
superfície de vendes. Generalment, els productes que estan en promoció se
situen en la zona calenta del punt de venda amb l’objectiu d’incrementar
les possibilitats de ser vistos i reduir-ne l’estoc, però també poden situar-se
en la zona freda si l’objectiu és generar flux de circulació de clients cap a
aquesta zona.

D’altra banda, cal assegurar-se que es disposa d’un estoc de reserva suficient
per poder atendre la demanda i que no es produeixi una ruptura d’estocs,
perquè, en cas contrari, podria es generar un sentiment de frustració en
els clients que no el puguin adquirir, la qual cosa afectaria negativament
la imatge del distribuïdor.

Alguns exemples de productes d’exposició promocional, en un supermercat,
podrien ser els que formen part de campanyes com ara: setmana de la pizza,
productes de França, setmana dels electrodomèstics, etc.

2.2.4 Formes d’implantació

La implantació del lineal consisteix a col·locar els productes en el mobiliari d’ex-
posició, segons la seva naturalesa, els elements estructurals del local i l’estratègia
comercial.

Les formes d’implantació que es poden aplicar són els següents:

• Implantació per productes. Es desenvolupa tenint en compte la naturalesa
física dels productes i segons la funció que tenen en l’assortiment: produc-
tes d’atracció, de compra per impuls o racional, productes complementaris
o substitutius, procediments de manipulació i conservació, etc.

• Implantació per seccions. Es desenvolupa tenint en compte l’espai que
s’ha assignat a cada secció i a cada categoria de productes, establint algun
tipus de relació lògica que faciliti el recorregut i la compra dels clients.

És important tenir en compte les qüestions següents:

– El client ha de poder fer la compra de forma còmoda i satisfactòria.
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– Els espais de la sala de vendes s’han de rendibilitzar al màxim i evitar
que una ubicació d’una secció pugui perjudicar una altra.

– La distribució de les seccions del punt de venda s’ha de fer amb
perspectives de futur, és a dir, no és recomanable canviar-les sovint
o fer canvis bruscos.

– La distribució dels productes ha de respectar la seva naturalesa i com-
plementarietat, per exemple, no s’han de col·locar mai els productes
d’alimentació al costat de productes de neteja.

• Implantació per lineals. Es desenvolupa tenint en compte la forma de
presentació dels productes en el lineal, és a dir, considerant els tres tipus
bàsics de presentació o les formes estratègiques d’implantació.

– Segons els tipus de presentació:
∗ Vertical. Els productes d’una mateixa família o subfamília se

situen a tots els nivells del lineal.
∗ Horitzontal. Els productes d’una mateixa família o subfamília

només es col·loquen en un nivell del lineal.
∗ Mixta. Combina els dos tipus de presentació (vertical i horitzon-

tal), per exemple, distribuint les famílies en vertical i les marques
en horitzontal, o bé els fabricants en vertical i les famílies en
horitzontal, o bé la marca en vertical i els formats en horitzontal.
El criteri més utilitzat és el d’implantar les famílies en vertical i
la marca, el fabricant, el format o color, en horitzontal.

– Segons les formes estratègiques d’implantació:
∗ Implantació complementària o creuada. Consisteix a col·locar

junts els productes que pertanyen a seccions diferents però tenint
en compte la forma com satisfan les mateixes necessitats dels
clients o altres necessitats complementàries. L’objectiu d’aquesta
estratègia és incrementar les compres no planificades. Per exem-
ple, dins de la família de vins es poden implantar les copes o els
llevataps que formen part d’altres famílies.

∗ Implantació en xarxa o malla. Consisteix a col·locar els
productes segons la seva notorietat o rotació, amb l’objectiu de
guiar el flux de circulació de la clientela cap a les zones fredes
o els extrems del mobiliari d’exposició. Existeixen dos tipus de
presentació en malla:

· Malla simple. Segons el sentit de circulació natural de la
clientela, primer es col·loquen els productes que tenen menys
rotació i després els que en tenen més. Per exemple, si en la
família de productes d’higiene corporal el gel de bany és un
producte d’alta rotació, aquest producte es col·locarà després
d’altres productes que tinguin una rotació més baixa, com ara
les cremes hidratants o exfoliants. Així es forçarà la circula-
ció cap a la zona més freda i la visualització dels productes
no buscats, amb l’objectiu de suggerir-ne la compra.

· Malla composta. Segons el sentit de circulació natural de
la clientela, primer es col·loquen els productes que tenen una
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rotació mitjana, després els de rotació baixa i, finalment, els
de rotació alta. Per exemple, en la família de productes d’hi-
giene corporal, segons el sentit de circulació, es col·locarien
primer els desodorants (rotació mitjana), després les cremes
hidratants i exfoliants (rotació baixa) i, finalment, els gels de
bany (rotació alta).

∗ Implantació desordenada (en vrac). Consisteix a col·locar els
productes d’una mateixa família, o de diferents famílies però que
són complementaris, de forma desordenada i en grans quantitats.
Normalment es col·loquen en contenidors o en piles molt grans,
amb l’objectiu de crear la sensació de ganga o oportunitat de
compra. Per exemple, un contenidor amb raspalls dentals i
dentifricis o diversos models de sabatilles esportives.

2.2.5 Estratègies per a la implantació de productes en el lineal

Segons quin sigui l’objectiu que es vol aconseguir, existeixen diverses estratègies
que es poden utilitzar per a la implantació de productes en el lineal entre les quals
destaquen les següents:

• Segons la rotació. Els productes de més rotació es col·loquen en les zones
menys visibles i els nivells menys accessibles del lineal. Aquests productes
solen tenir un marge comercial baix però com que són productes buscats
pels clients, si mentre els localitzen troben altres productes o marques en
les zones més visibles i els nivells més accessibles (alçada dels ulls i de
les mans), amb una rotació més baixa però d’un marge més elevat per a
l’establiment, s’afavoreix la venda d’aquests últims.

• Segons el marge comercial. Els productes amb un marge comercial més
elevat es col·loquen en les zones més visibles i els nivells més accessibles.
Aquests productes solen tenir una rotació més baixa i, amb aquesta ubicació
preferent, es pretén que siguin més visibles perquè els clients actuïn de
forma impulsiva i els comprin.

• Segons el producte líder. Els productes de primeres marques es col·loquen
en zones accessibles del lineal, però no en les zones més preferents. Per
si mateixos, els productes líders tenen un gran poder d’atracció, acaparen
l’interès i capten l’atenció dels consumidors. El seu marge comercial no
sempre és el millor per al detallista, tanmateix no se’n pot prescindir perquè
són productes essencials i si no formessin part de l’assortiment podria fer
que una part important de clients no visitessin l’establiment.

• Segons la comparació. Amb l’objectiu de facilitar-ne la comparació, els
productes líder es col·loquen en el nivell més visible (a l’alçada dels ulls)
i en els nivells contigus es col·loquen els productes que tenen més marge
comercial. Aquesta proximitat afavoreix que el consumidor els compari
tenint en compte el preu, la qualitat, etc.
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En la taula 2.1 s’indica la forma d’implantació del lineal segons el criteri de cada
estratègia.

Taula 2.1. Criteris per a la implantació del lineal

Criteri Nivell Producte

Rotació Superior
Intermedi superior
Intermedi inferior
Inferior

Alta
Baixa
Baixa
Alta

Marge comercial Superior
Intermedi superior
Intermedi inferior
Inferior

Més baix
Més alt
Més alt
Més baix

Producte líder Superior
Intermedi superior
Intermedi inferior
Inferior

Líder
Més marge
Més marge
Líder

Comparació Superior
Intermedi superior
Intermedi inferior
Inferior

Més marge
Líder
Més marge
Més rotació

A més d’aquestes quatre estratègies principals, n’hi ha d’altres que se són
complementàries i que també s’han de considerar a l’hora de fer la implantació
de productes en els lineals. En destaquen les següents:

• Estoc de seguretat. Consisteix a repetir la mateixa referència en el nivell
immediatament superior o inferior, o en ambdós, amb la finalitat de disposar
d’una reserva en el lineal per a als productes que tenen una rotació alta o bé
que se’n vol augmentar la visibilitat.

• Tipus de compra. Consisteix a col·locar els productes segons el tipus de
compra més habitual per part dels consumidors. Els productes susceptibles
de ser comprats de forma no planificada (impulsiva) se situen en els nivells
més visibles (a l’alçada dels ulls i les mans) i els productes de compra
planificada (prevista) en els nivells menys visibles (a l’alçada del cap i de
terra).

• Productes d’atracció. Consisteix a col·locar els productes d’atracció en
les zones menys visibles amb la finalitat que els clients facin un recorregut
més llarg pel punt de venda, amb la qual cosa veurà altres productes i,
possiblement, farà una compra superior a la prevista inicialment.

• Seguretat i comoditat. Consisteix a col·locar els productes voluminosos i
pesats en el nivell més baix del lineal amb la finalitat que els clients puguin
agafar-los més fàcilment i carregar-los en els carretons de la compra.

• Aspectes estètics. Consisteix a col·locar els productes en els diferents
nivells del lineal tenint en compte criteris estètics com la forma, la mida,
la gamma cromàtica, el disseny de l’envàs, etc. L’objectiu és crear com-
posicions harmòniques i atractives perquè això és el primer que percep el
consumidor i el pot atraure o deixar-lo indiferent.
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2.2.6 Control i manteniment de l’aprovisionament del lineal

L’aprovisionament del lineal inclou el conjunt de tasques que es porten a terme,
en diferents etapes, amb l’objectiu de mantenir l’espai d’exposició en condicions
òptimes.

Es poden distingir bàsicament 3 etapes relacionades amb l’aprovisionament del
lineal, que engloben les activitats següents:

• Etapa de preparació:

– Planificació de la implantació.
– Anàlisi i tractament de la informació.
– Gestió i recepció de comandes als proveïdors.
– Disseny de planogrames per a la implantació.

• Etapa de realització:

– Realització de l’esquelet o mostrari del lineal.
– Ambientació del punt de venda.
– Col·locació del material publicitari i promocional.

• Etapa de seguiment:

– Seguiment de l’evolució dels resultats.
– Eliminació de referències.
– Incorporació de referències noves.

Alguns fabricants de productes, en el marc d’acords de cooperació, ofereixen
serveis als distribuïdors per portar a terme totes aquestes activitats en el punt de
venda. D’altra banda, també existeixen empreses que estan especialitzades en
oferir serveis relacionats amb l’aprovisionament del lineal i s’ocupen de tasques
com ara:

• Reposició i col·locació de productes en els lineals.

• Col·locació del material publicitari i promocional en la sala de vendes.

• Manteniment de l’espai d’exposició de productes i promocions.

• Provisió i formació de personal per a les campanyes promocionals.

Exemple d’aprovisionament i manteniment del lineal (externalitzat)

La marca de productes làctics Danone ofereix als seus distribuïdors la col·laboració de
personal especialitzat en la implantació d’aquest tipus de productes en els lineals, de
manera que el detallista es pot despreocupar d’aquesta tasca, ja que l’assumeix un operari
que visita periòdicament els punts de venda.

En alguns establiments comercials, els distribuïdors de productes de la marca Bimbo i
Panrico, també s’encarreguen de col·locar els productes en el lineal en el moment de servir
les comandes. El personal que realitza aquestes tasques forma part d’equips mòbils de
reposició en ruta.
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2.3 Aplicacions informàtiques per a la gestió del lineal

La generalització de l’ús d’aplicacions informàtiques per a la gestió de qualsevol
activitat és indiscutible i, evidentment, també és així per a la gestió de l’espai del
punt de venda i del lineal, especialment en el sector de la gran distribució o consum
massiu.

Aquestes aplicacions informàtiques per a la gestió de l’espai del lineal són
essencials per a l’obtenció d’informació que permeti prendre decisions, ja que
permeten generar informes analítics i comparatius sobre el comportament dels
productes.

La informació que poden proporcionar aquestes aplicacions informàtiques són
bàsicament de dos tipus:

• Informació sobre el producte. Dades dels productes que componen l’as-
sortiment: dimensions, preu, codi, espai de lineal que ocupen, localització,
etc.

• Informació sobre la rendibilitat. Dades sobre les vendes, la rotació, el
marge comercial, el benefici, etc.

Mitjançant aquestes eines es poden generar informes detallats que analitzen i
comparen l’evolució dels productes, les famílies, les categories, etc. i proposen
alternatives d’actuació per millorar l’exposició i la rendibilitat.

Normalment, el resultat final d’aquesta anàlisi és un planograma amb la distribució
de les seccions, les famílies, les referències, etc. que representen un suport per a la
gestió, tot i que no s’han de prendre com a únic criteri perquè no tenen en compte
criteris qualitatius (política comercial, imatge de l’establiment, percepció de la
clientela, etc.).

Algunes aplicacions informàtiques permeten dissenyar planogrames en 3D molt
potents i poden generar vistes aèries de tot el punt de venda o d’una zona concreta,
de manera que se n’obté una visió molt ajustada a la realitat.

Els avantatges principals de l’ús d’aquest tipus d’aplicacions informàtiques són
els següents:

• Reducció del temps d’elaboració de la implantació de productes en el lineal.

• Càlcul del potencial de venda de cada zona de la superfície comercial.

• Contribució en la millora de la satisfacció del client per facilitar les compres
en lineals atractius i ben organitzats.

• Control més acurat de l’estoc basat en criteris objectius i amb l’objectiu
d’evitar les ruptures d’estoc.

• Facilitació de les tasques del personal de reposició.



Gestió de productes i promocions en el punt de venda 61
Implantació de l'assortiment i anàlisi de la

rendibilitat

• Disseny d’estratègies que poden influir en el comportament de compra de
la clientela i afavorir les compres no planificades.

Alguna de les aplicacions informàtiques més utilitzades en el nostre entorn són
Apollo i Spaceman, que s’utilitzen sobretot en els establiments comercials de
grans dimensions o bé que disposen de molts punts de venda, com en el cas de les
franquícies.

A més d’aquestes aplicacions n’hi ha d’altres que ofereixen prestacions similars
com ara Mockshop (goo.gl/c8usxz).

Les prestacions principals d’aquest tipus d’aplicacions informàtiques són:

• Anàlisi de l’assortiment.

• Anàlisi i valoració dels resultats.

• Càlcul del benefici directe dels productes (BDP).

• Disseny de planogrames.

• Gestió del producte per categories, famílies i subfamílies.

• Optimització de l’espai del lineal.

• Presentació de gràfics amb l’evolució de dades.

Podeu trobar més
informació sobre
Spaceman en aquest
web: goo.gl/sGzjFj.

http://visualretailing.es/mockshop
http://www.marketing-branding.cl/2013/10/15/spaceman/
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3. Anàlisi de la rendibilitat de la implantació

L’objectiu principal les tècniques de marxandatge és provocar un increment de les
vendes i gestionar l’establiment de la forma més rentable possible.

La primera implantació dels productes en el lineal s’ha de fer prenent com a
referència les dades que proporcionen diversos estudis i panels però, amb el
funcionament de l’establiment es pot anar recopilant dades que cal analitzar
contínuament per aconseguir els objectius següents:

• Incorporar i eliminar productes de l’assortiment.

• Augmentar o disminuir l’espai de lineal assignat als productes.

• Canviar de zona o de nivell algun dels productes de l’assortiment.

• Reimplantar el lineal d’una secció, d’una categoria o de tot el punt de venda.

• Controlar l’evolució del comportament de les famílies i subfamílies de
productes per corregir les possibles desviacions.

Per a l’anàlisi de la rendibilitat existeixen diversos paràmetres que es poden
agrupar en els dos grups basats en els criteris següents:

• Benefici brut del producte (BBP).

• Benefici directe del producte (BDP).

A més del criteris quantitatius, que proporcionen informació numèrica fàcilment
comparable i de la qual es pot treure informació força objectiva, cal tenir en compte
que hi ha qüestions que difícilment es poden avaluar amb aquest tipus de criteris.
Per això, una anàlisi quantitativa sempre s’ha de completar amb una bona anàlisi
qualitativa, considerant aspectes com l’essencialitat dels productes, la imatge de
marca, la complementarietat, etc.

3.1 Instruments de control quantitatius i qualitatius

El control de la implantació es pot fer amb els dos tipus d’instruments següents:

• Quantitatius. Aporten informació numèrica, com ara els tiquets de caixa
emesos en un dia, la quantitat de diner recollida en les caixes durant una
hora, el nombre de persones que entren en el punt de venda en l’horari de
tarda, etc.
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• Qualitatius. Aporten informació no numèrica com pot ser informació sobre
els gustos i les preferències dels clients que habitualment compren a la
botiga un dia concret, la professió dels clients que visiten el punt de venda
durant les primeres hores del dia, la valoració dels clients sobre la decoració
del punt de venda, etc.

Normalment s’utilitzen molt més els instruments quantitatius perquè:

• Són més objectius.

• Recullen dades parcials, que es refereixen només a un espai de temps
concret.

• Tenen una capacitat de síntesi superior a la dels instruments qualitatius.

• Són més fàcils de calcular i interpretar.

Però és molt important tenir en compte que els instruments quantitatius només
aporten una part de la informació i és convenient completar-los amb instruments
qualitatius, perquè encara que poden ser molt subjectius, també és cert que:

• Proporcionen una informació més rica i variada.

• Valoren aspectes que poden ser determinants i no es poden mesurar quanti-
tativament.

Així doncs, per mesurar resultats cal utilitzar instruments quantitatius perquè
són més efectius, encara que per a l’explicació o interpretació d’aquests resultats
poden ser necessaris instruments qualitatius. La clau està en trobar un equilibri
entre aquests dos tipus d’instruments.

3.2 Paràmetres per mesurar la rendibilitat global del punt de venda

Per a qualsevol empresa, el càlcul dels beneficis és una qüestió fonamental, de fet
tot gira entorn a la consecució de la rendibilitat.

La rendibilitat és la relació entre el benefici obtingut i la quantitat que
s’inverteix per aconseguir-lo.

Generalment, la rendibilitat s’expressa en termes relatius, és a dir, en forma de
percentatge i normalment es calcula per a un període de temps concret (un any).

Per calcular la rendibilitat del punt de venda s’utilitza la fórmula següent:

RendibilitatPV =
Benefici

Capital invertit
· 100
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El benefici és la diferència entre els ingressos obtinguts durant un període de temps
concret, normalment un any, i les despeses que s’han generat per aconseguir els
ingressos.

Beneficis = Ingressos−Despeses

El resultat del benefici pot ser:

• Guanys. Si els ingressos són més elevats que els costos.

• Pèrdues. Si els costos són més elevats que els ingressos.

La majoria dels ingressos d’un establiment comercial provenen de la venda de
productes, mentre que les despeses són pagaments que cal efectuar per l’adquisició
dels productes i serveis necessaris per a l’activitat comercial.

Quan es vol obtenir el benefici comercial de l’empresa, les despeses que s’impu-
ten directament al producte s’anomenen costos.

En una empresa comercial, la despesa suposa un pagament necessari per a
l’adquisició de mercaderies i la contractació de serveis. En canvi, el cost és la
quantitat expressada en unitats monetàries que es consumeix en l’exercici de
l’activitat comercial.

Exemple de càlcul de la rendibilitat global del punt de venda

Suposem que s’ha invertit un capital de 150.000 AC per a la posada en marxa d’un
establiment comercial. Els ingressos anuals per vendes són 85.000 AC i les despeses són
35.000 AC.

Amb aquestes dades es pot calcular el benefici de la forma següent:

Beneficis = Ingressos−Despeses = 85.000− 35.000 = 50.000

La rendibilitat del punt de venda és:

RendibilitatPV =
Benefici

Capital invertit
· 100 =

50.000

150.000
· 100 = 33,33%

A partir d’aquestes dades es pot deduir que caldran 3 anys per recuperar la inversió inicial.

3.3 Paràmetres per mesurar la rendibilitat del lineal

Per mesurar la rendibilitat del lineal s’utilitzen diverses ràtios.

Una ràtio és un quocient entre dos elements o dues magnituds que serveix
per comparar-los.

El càlcul d’aquestes ràtios es pot basar en el benefici directe o en el benefici brut
del producte.
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3.3.1 Ràtios de rendibilitat basades en el benefici brut del producte
(BBP)

El benefici brut del producte (BBP) és la diferència entre els ingressos i les
despeses, és a dir, per a una empresa que ven al detall, és la diferència entre el
preu de venda del producte i el preu de cost.

Així doncs, la fórmula per calcular el benefici brut del producte és:

BBP = Import o volum de les vendes (V V )− Cost de les vendes (CV )

Per calcular el cost de les unitats venudes o el cost de les vendes, s’utilitza la
fórmula següent:

Cost de les vendes (CV ) =

Import de les vendes (V V )−Benefici brut (BBP )

La forma més habitual d’interpretar el benefici brut del producte és a través d’un
percentatge, amb la qual cosa s’obté el marge de benefici brut.

Càlcul del benefici brut del producte

Si el marge brut sobre vendes (MBV) d’un producte és del 30%, el proveïdor ha aplicat un
ràpel de 175 AC i els ingressos per vendes són 3.475,50 AC, el benefici brut del producte
(BBP) és:

Cost de les vendes = V V − (V V ·
MBV

100
) = 3.475, 50− (3.475, 50 ·

30

100
) = 2.432, 85

BBP = 3.475, 50− 2.432, 85 = 1.042,65 AC

És important remarcar que quan es treballa amb el benefici brut
del producte no es tenen en compte despeses com ara els costos
d’aprovisionament, transport, personal, emmagatzematge, reposició, etc.,
que disminueixen considerablement els beneficis reals.

Les principals ràtios de rendibilitat del lineal són les següents:

1) Índex de rotació (IR)

Aquesta ràtio també s’anomena coeficient de rotació (CRo) i permet conèixer el
nombre de vegades que es ven l’estoc mitjà en un període de temps determinat.

Les implicacions de la rotació són molt rellevants perquè com més gran és
l’índex de rotació, més moviment de mercaderies hi ha i, en conseqüència, més
rendibilitat.

La fórmula de l’índex de rotació és:

IRx =
Unitats venudes (període)

Estoc mitjà (període)

Aquesta fórmula només serveix per calcular l’índex de rotació si es disposa de
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les unitats venudes però, a vegades, no es disposa d’aquesta dada i cal seguir el
procediment següent:

1. Càlcul de benefici brut: BB = Import de les vendes (V V ) ·
Marge brut s/vendes

2. Càlcul del cost de les vendes: Cost vendes = V V −BB

3. Càlcul de l’estoc mitjà: Estoc mitjà =

Existències inicials (Ei) + Existències finals (Ef )

2

4. I, per últim, l’índex de rotació: IRx =
Cost vendes

Estoc mitjà

2) Índex del lineal (IL)

Aquest és l’índex que mesura si un producte, una família o una subfamília té
assignada la longitud de l’espai que li correspon segons l’import de les vendes
i es calcula amb la fórmula següent:

ILx =

V endes refx
V endes totals (fam. o subfam.)

Long. lineal refx
Long. lineal total (fam. o subfam.)

3) Productivitat del lineal (PL)

Aquesta ràtio també s’anomena rendiment del lineal (RL).

La productivitat del lineal indica la relació entre el benefici brut i el lineal ocupat
per una referència, família o subfamília de productes.

PLx =
BBP · Unitats venudes

Longitud del lineal

El resultat és el rendiment en unitats monetàries de l’espai del lineal ocupat per
una referència, una família o una subfamília.

4) Índex de rendiment del lineal

És una proporció que indica la relació entre la productivitat del lineal i la rotació.

IRLx =
PL · IR
100

El divisor es pot substituir per 1.000 o 10.000 amb l’objectiu de reduir els resultats
a uns valors que facilitin la comparació.

5) Coeficient de rendibilitat

El coeficient de rendibilitat és el percentatge que cada referència aporta a la
rendibilitat global.

CRx =
Marge · IR

Preu de compra

O bé:

Trobareu més informació
sobre l’índex del lineal a
l’apartat “Caracterització i
repartiment de
l’assortiment en el lineal”
d’aquesta mateixa unitat.
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CRx =
BB · IR

Cost vendes

6) Rendibilitat comparada (RC)

La rendibilitat comparada és la relació entre el rendiment del lineal per a cada
producte amb el rendiment del lineal de la família.

RCx =
Rendiment del lineal del producte

Rendiment mitjà del lineal

Exemple de càlcul de ràtios de rendibilitat del lineal

En una empresa que comercialitza productes agrícoles i de jardineria la subfamília d’adobs
minerals i fertilitzants químics, dins la família de fertilitzants, està formada per les 4
referències següents:

Taula 3.1.

Ref. Descripció Volum de
vendes

(AC)

Lineal
(cm)

Estoc
mitjà

MBV Ràpels
(AC)

A01 Compost 1.325,00 100 810,00 35% 105,00

A02 Torba
marró

725,00 60 540,00 30% 85,00

A03 Torba
negra

310,00 50 185,00 40% -

A04 Adob verd 485,00 70 245,00 50% 25 AC

Per a la referència A01, l’índex de rotació (IRA01) és:

• Benefici brut: BB = V V ·MBV = 1.325, 00 ·
35

100
= 463, 75 AC

• Cost de les vendes: CV = V V −BB = 1.325, 00− 463, 75 = 861, 25 AC

• Índex de rotació: IRA01 =
Cost vendes

Estoc mitjà
=

861, 25

810, 00
= 1,06

Aquest índex indica el nombre de vegades que s’ha reposat la referència A01 en el període
analitzat.

Per calcular la productivitat del lineal (PLA01) cal tenir en compte que, com que hi ha
ràpels (descomptes per volum que apliquen els proveïdors), s’ha d’utilitzar el benefici
comercial (BC) que inclou aquest tipus de descomptes, ja que suposen un benefici
addicional. Per tant:

BC = BBP +Ràpels = 463, 75 + 105, 00 = 568, 75

Llavors:

PLA01 =
BC

100
=

568, 75

100
= 5,69 AC/cm lineal

La productivitat del lineal indica la relació que hi ha entre el benefici brut i el lineal ocupat,
per tant, cada centímetre de lineal ocupat per la referència A01 genera uns beneficis bruts
de 5,69 AC en el període analitzat.

L’índex de rendiment del lineal (IRLA01) és:

IRLA01 =
PL · IR

100
=

5, 69 · 1, 06
100

= 0,06

Aquest índex, que indica la relació entre la productivitat del lineal i la rotació, es pot
expressar en tant per u, percentatge o tant per mil.
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El coeficient de rendibilitat (CRA01) és:

CRA01 =
Marge · IR

Preu de compra
=

463, 75 · 1, 06
861, 25

= 0, 5725 · 100 = 57,25%

Aquest coeficient mesura el percentatge que aporta la referència A01 a la rendibilitat global.

La rendibilitat comparada (RCA01) és:

RCA01 =
PLA01

PLmitjana
=

5, 69

4, 26
= 1,34

On la productivitat del lineal mitjana es calcula així:

PLmitjana =
(PLA01 + PLA02 + PLA03 + PLA04)

4
=

(5, 69 + 5, 04 + 2, 48 + 3, 82)

4
=

4, 26 AC/cm lineal

La rendibilitat comparada serveix per detectar anomalies o desviacions i es troba en el
valor mitjà si és igual a 1. Com que la rendibilitat comparada de la referència A01 està per
sobre de la rendibilitat mitjana, perquè supera l’1, es pot concloure que hi ha una desviació
considerable. En general, els valors que oscil·len entre un 20% per sobre o per sota, és a
dir, entre 0,80 i 1,20 es consideren equilibrats.

Els resultats per a la resta de referències són els següents:

Taula 3.2.

BB Cost
vendes

IR BC PL IRL CR RC

463,75 861,25 1,06 568,75 5,69 0,06 57,25 1,34

217,50 507,50 0,94 302,50 5,04 0,05 40,28 1,18

124,00 186,00 1,01 124,00 2,48 0,02 67,03 0,58

242,50 242,50 0,99 267,50 3,82 0,04 98,98 0,90

PL mitjana 4,26

Interpretació dels resultats

• Les referències A01 i A03 són les que tenen un índex de rotació més elevat, la qual cosa
indica el nombre de vegades que s’ha reposat cada referència en el període analitzat. No
es disposa d’informació del període analitzat, per tant, només es pot deduir que aquestes
referències són les que permeten recuperar més ràpidament la inversió, perquè tenen més
rotació. La rotació és sinònim de benefici atès que indica el nombre de vegades que es
recupera la inversió.

• El rendiment del lineal o la productivitat del lineal indiquen la relació que hi ha entre el benefici
brut i el lineal ocupat, per tant, es pot observar que les referències A01 i A02 són les que tenen
una millor relació entre aquestes variables, 5’69 i 5’04, un rendiment o productivitat en euros
per centímetre de lineal més interessant i per sobre de la mitjana.

• Com que l’IRL es calcula a partir de la productivitat del lineal, les referències A01 i A02 són
les que tenen un IRL més gran i, per tant, més interessant per a l’empresa.

• El coeficient de rendibilitat mesura el percentatge que aporta cada referència a la rendibilitat
global i, com es pot veure, les referències A03 i A04 són les que tenen un CR més alt, per
tant, en termes generals es pot dir que són les més interessants per a l’empresa, tot i que no
són les més interessants si es valoren les altres ràtios.

• Per últim, quan a la rendibilitat comparada, es pot veure que les referències A01 i A02 estan
per sobre de la mitjana i les referències A03 i A04 per sota. Com que les referències A02 i
A04 no es desvien més del 20%, es poden considerar equilibrades, en canvi, les referències
A01 i A03 s’allunyen més del 20% de la mitjana, la qual cosa pot indicar alguna anomalia.
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Amb aquesta anàlisi quantitativa es fa palesa la dificultat de prendre decisions a partir
d’aquestes ràtios, perquè caldria complementar-la amb informació qualitativa que permetés
esbrinar altres informacions i, per tant, fer una anàlisi més acurada.

3.3.2 Paràmetres de rendibilitat basats en el benefici directe del
producte (BDP)

Les ràtios basades en el benefici brut del producte són el mètode tradicional per
analitzar la rendibilitat, però són insuficients per conèixer la rendibilitat real de
cada referència, família o subfamília de productes, ja que no té en compte les
despeses d’explotació de l’activitat comercial que repercuteixen considerablement
en la rendibilitat global. Aquestes despeses d’explotació poden ser els costos
d’aprovisionament, les despeses de transport, els salaris del personal, les despeses
d’emmagatzematge, les despeses de manteniment, etc.

Per això, s’han desenvolupat altres mètodes per a l’anàlisi de la rendibilitat com
l’anomenat benefici directe del producte (BDP), que també és conegut com a
DPP per les seves sigles en anglès (direct profit product).

Aquest sistema d’anàlisi té en compte tots els costos de comercialització de
productes i els ingressos addicionals que els detallistes poden aconseguir dels
proveïdors en forma de descomptes (per volum, per pagament immediat, etc.),
promocions, comissions, llogues d’espais comercials, etc.

Per tant, amb el sistema del BDP es pot calcular la contribució neta de cada
referència venuda.

El benefici directe del producte es pot expressar de formes diferents segons quina
sigui la seva finalitat: BDP per unitat, BDP per període de temps (setmanal,
mensual, etc.) o BDP per metre cúbic d’exposició.

1) Benefici directe del producte per unitat

El benefici directe del producte per unitat expressa la contribució de cada unitat
de producte venuda sobre el benefici total.

BDPunitat = Marge brut ajustat − Costos de comercialització

Aquest paràmetre permet fer comparacions entre les rendibilitats de diferents
productes o entre productes similars, ja que no té en compte les unitats venudes.

El BDP per unitat es pot utilitzar per a:

• Determinar la ubicació en el lineal de productes de compra impulsiva amb
un BDP alt.

• Fer reimplantacions del lineal combinant productes amb poques vendes i un
BDP alt amb productes amb moltes vendes, amb la finalitat d’incrementar
la rendibilitat global.
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• Identificar productes susceptibles de modificacions de preu, distribució o
manipulació, per augmentar el seu BDP per unitat o per disminuir els costos
de distribució per unitat.

2) Benefici directe del producte per període de temps

El benefici directe del producte per període de temps relaciona la contribució indi-
vidual del producte (BDP per unitat) amb el total d’unitats venudes durant aquest
període. És un dels paràmetres més utilitzats, ja que reflecteix la contribució real
de cada producte al benefici durant un període de temps concret (setmana o mes).

BDPsetmana = BDPunitat · Unitats venudes (setmana)

El BDP per setmana es pot utilitzar per a:

• Implantar els productes en el lineal.

• Eliminar o introduir productes nous a l’assortiment.

• Fer reimplantacions d’una família de productes.

• Identificar els productes amb una rotació alta i un BDP elevat.

3) Benefici directe del producte per metres cúbics

El benefici directe del producte per metres cúbics expressa les unitats monetàries
que una referència aporta en relació amb l’espai d’exposició assignat.

Aquest paràmetre és especialment útil per a la presa de decisions relacionades amb
amb la gestió i optimització del lineal, ja que permet comparar la productivitat de
les diferents famílies, subfamílies o referències de productes durant un període de
temps concret (setmana o mes).

BDPm3 =
BDPsetmana

Linealm3

Els metres cúbics (m3) de lineal es calculen així:

Linealm3 = Profunditat prestatgeria ·Alada prestatgeria ·Lineal ocupat

Aquest és el paràmetre més adequat per avaluar el rendiment total de l’establiment,
ja que en el lineal hi pot haver productes amb pocs frontals que estiguin apilats i
altres que no ho estiguin. Per tant, no seria correcte mesurar la rendibilitat en
funció dels metres de lineal ocupat, sinó que cal mesurar-la segons el volum que
ocupa.

El BDP per m3 es pot utilitzar per a:

• Modificar l’espai d’exposició de les referències.

• Comparar la productivitat de l’espai de lineal assignat a diverses famílies o
subfamílies de productes.

• Controlar productes amb un risc elevat de ruptura d’estocs.
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Entre els avantatges dels paràmetres basats en el BDP cal destacar que permeten:

• Fixar preus de venda al públic més ajustats, ja que tenen en compte els costos
de comercialització reals dels productes.

• Competir en preus amb altres establiments, sense haver de reduir el marge
i la rendibilitat excessivament.

• Avaluar i millorar la gestió de les marques pròpies.

• Repartir el lineal de forma proporcional a la rendibilitat real que s’obté amb
cada producte.

• Definir un assortiment eficient.

Entre els principals inconvenients dels paràmetres basats en el BDP cal destacar
els següents:

• El càlcul és més complex del que pot semblar, ja que hi intervenen moltes
variables relacionades amb el cost de cada producte i l’assortiment pot estar
format per una gran quantitat de referències.

• El seu disseny pretén reflectir l’estil comercial d’una empresa concreta, per
tant, els resultats no es poden generalitzar a altres empreses.

Amb l’objectiu de facilitar el càlcul del BDP es pot repercutir en els productes
només els costos que són més rellevants, de manera que no es tenen en compte
algunes despeses com les de gestió, administració o serveis. Per exemple, no se’ls
imputa el sou del director general de l’empresa.

És important remarcar que el BDP és una eina que proporciona informació per a
la presa de decisions però no és l’única. Com que no té en compte la demanda
dels clients, ni la percepció que aquests tenen de la imatge de l’establiment, que
també són factor determinants per a la selecció de l’assortiment, cal completar
l’anàlisi d’aquest paràmetre amb altres tipus d’anàlisis perquè, a vegades, és més
convenient valorar aspectes qualitatius que no pas un rendiment global superior.
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