
Fase exploratòria de la
investigació comercial
Griselda Martín Sirarols i Maria Jesús Bermúdez

Investigació comercial





Investigació comercial Fase exploratòria de la investigació comercial

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Obtenció de la informació secundària disponible 9
1.1 Mètodes i tècniques d’obtenció d’informació secundària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1.1 Fonts d’informació secundària interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.2 Fonts d’informació secundària externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2 Motors de cerca i criteris de selecció de fonts d’informació secundària . . . . . . . . . . . . . 17
1.3 Obtenció de dades secundàries de les fonts d’informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4 Criteris, prioritats i pressupost en la selecció de dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2 Organització i anàlisi de la informació secundària 31
2.1 Organització de les dades obtingudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2 Anàlisi quantitativa i qualitativa de la informació secundària obtinguda . . . . . . . . . . . . 33

2.2.1 Estudi de freqüències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.2 Interpretació de freqüències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.3 Estudi de relacions entre dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.4 Estudi de l’evolució de les dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.3 Presentació de les dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3.1 Presentació textual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3.2 Presentació tabular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.3.3 Presentació gràfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.4 Incorporació de la informació a la base de dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.5 Aplicacions informàtiques per a la gestió de dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.5.1 Magatzem de dades (’data warehouse’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5.2 Mineria de dades (’data mining’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5.3 Dades massives (’big data’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5.4 Processament analític en línia (OLAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3 Obtenció d’informació primària en fase exploratòria 55
3.1 Tècniques de recollida d’informació primària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2 Tècniques d’investigació qualitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2.1 Reunions de grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2.2 Entrevista en profunditat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.3 Tècniques projectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.3 Tècniques d’investigació quantitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.3.1 Tècnica de l’enquesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.3.2 Tècnica dels panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3.3 Tècnica de l’observació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.3.4 Tècnica de l’experimentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.4 Anàlisi comparativa dels mètodes de recollida d’informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.5 Procés de recollida de la informació primària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81





Investigació comercial 5 Fase exploratòria de la investigació comercial

Introducció

Una de les activitats més importants en la fase exploratòria de la investigació
comercial és la recerca de fonts d’informació a partir de les quals es pot començar
a treballar.

En aquesta unitat es descriuen i s’analitzen els processos que es poden dur a terme
per a l’obtenció i organització de la informació secundària i primària. Aquests
processos s’han de fer d’acord amb les especificacions i els criteris establerts
prèviament, en la fase de disseny i planificació de la investigació.

Avui dia, tenim accés a un gran nombre de fonts d’informació secundària, és a
dir, informació que ja ha estat elaborada per a altres estudis i que es pot utilitzar
amb altres finalitats. Però, a vegades, la informació secundària disponible no és
suficient o bé no s’ajusta a les necessitats d’un estudi concret i cal recórrer a
l’obtenció de la informació de primera mà, és a dir, fent enquestes, entrevistes,
reunions... que permeten recollir les dades concretes necessàries per a un
determinat estudi.

En el primer apartat de la unitat “Obtenció de la informació secundària disponible”
es presenten els mètodes i les tècniques per a l’obtenció d’informació de les fonts
secundàries a les quals poden accedir les empreses, tant internes com externes.
S’analitza com es pot treballar la informació que es genera com a resultat de la
mateixa activitat de l’empresa (informació interna) i també on i com es pot obtenir
informació fora de l’empresa (informació externa).

En el segon apartat de la unitat “Organització i anàlisi de la informació secundària”
s’exposa la forma en què s’ha d’organitzar i explotar tota la informació secundària
obtinguda per a una investigació comercial, amb l’objectiu que es pugui utilitzar
adequadament i que estigui disponible per a les persones que la necessiten.
D’altra banda, s’estudien algunes tècniques per a l’anàlisi de dades. També es
descriuen els sistemes mitjançant els quals es poden gestionar grans quantitats
de dades generades per la mateixa empresa, amb l’objectiu de definir patrons de
comportament o les tendències que poden ajudar en la presa les decisions.

Per últim, en el tercer apartat “Obtenció d’informació primària en fase explora-
tòria” es descriuen diversos procediments per a obtenir informació primària, és
a dir, informació que s’obté directament dels individus objecte d’estudi i que es
recull mitjançant diverses tècniques. Es presenten diferents procediments, tant per
a la recollida d’informació qualitativa, que permet comprendre la naturalesa i la
conducta humana o les seves motivacions amb relació al consum de productes i
serveis, com per a la recollida d’informació quantitativa, que permet descriu els
fenòmens numèricament i extreure conclusions mitjançant l’aplicació de tècniques
estadístiques.

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

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Obté i organitza la informació secundària disponible, d’acord amb les especifi-
cacions i criteris establerts en el pla d’investigació, valorant la suficiència de les
dades respecte als objectius de la investigació.

• Identifica les fonts d’informació de dades secundàries més rellevants i
fiables aplicables a la investigació comercial.

• Extreu les dades de les fonts d’informació secundària interna o externa, en
línia i fora de línia, d’acord amb els criteris, terminis i pressupost establerts
en el pla d’investigació comercial.

• Estableix procediments de control per assegurar la fiabilitat i representativi-
tat de les dades obtingudes de les fonts secundàries i rebutjar aquelles que
no compleixin els estàndards de qualitat, actualitat i seguretat definits.

• Classifica i organitza la informació obtinguda de les fonts secundàries,
presentant-la de forma ordenada per a la seva utilització en la investigació,
en el disseny del treball de camp o en la posterior fase d’anàlisi de dades.

• Analitza la informació disponible, tant quantitativament, per determinar si
és suficient per desenvolupar la investigació, com qualitativament, aplicant
criteris d’utilitat, fiabilitat i representativitat, per avaluar la seva adequació
a la finalitat d’estudi.

• Detecta les dades o variables no cobertes amb la informació secundària,
i les necessitats de completar la informació obtinguda amb la informació
primària.

• Processa, ordena i arxiva la informació, utilitzant els procediments esta-
blerts, per a la seva posterior recuperació i consulta, de manera que es
garanteixi la seva integritat i actualització permanent.

• Presenta els resultats i les conclusions obtingudes de les fonts de dades
secundàries.

2. Obté informació primària en fase exploratòria, d’acord amb les especificacions
i criteris establerts en el pla d’investigació, aplicant diferents tècniques i procedi-
ments de tipus qualitatiu i/o quantitatiu per a l’obtenció de dades.

• Identifica les tècniques i procediments per a l’obtenció d’informació pri-
mària, tant quantitativa com qualitativa, en estudis comercials i d’opinió,
d’acord amb els objectius establerts en el pla d’investigació comercial.
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• Defineix els paràmetres essencials per jutjar la fiabilitat i la relació cost-
benefici dels mètodes de recollida d’informació de fonts primàries.

• Determina els instruments necessaris per obtenir informació qualitativa,
mitjançant entrevistes en profunditat, dinàmica de grups, tècniques projec-
tives, tècniques de creativitat i/o mitjançant l’observació, definint la seva
estructura i contingut.

• Selecciona la tècnica i el procediment de recollida de dades més adequats a
partir d’uns objectius d’investigació, temps i pressupost determinats.

• Selecciona els tipus de preguntes que es poden utilitzar en el disseny d’un
qüestionari, tenint en compte els objectius que es pretenen.

• Dissenya i estructura correctament el qüestionari per a la recollida d’infor-
mació primària exploratòria (entrevistes, reunions de grup, observacions,
entre d’altres), amb ordre, mètode, correcció i coherència.

• Planifica el procés d’obtenció de dades primàries en fase exploratòria,
segons la tècnica d’investigació a aplicar.

• Recull la informació obtinguda en les fonts primàries de tipus exploratori
(entrevista, reunions de grup, observació, entre d’altres), amb el format
adequat per al seu tractament, la interpreta i analitza correctament, i n’obté
conclusions.

• Descriu els panells com instruments de recollida d’informació primària
quantitativa, i analitza diferents tipus de panells de consumidors, panells
de detallistes i panells d’audiències.
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1. Obtenció de la informació secundària disponible

Les empreses que volen ser competitives en el seu mercat han de prendre decisions
estratègiques constantment. Per prendre decisions de forma menys arriscada, la
informació és imprescindible. Per tant, la informació és cabdal per a qualsevol
empresa que vulgui mantenir-se i enfortir-se en el seu mercat.

Però què entenem per informació? D’una banda, en el dia a dia de la mateixa
empresa es genera informació relacionada amb els seus clients, amb els seus
proveïdors, amb el seus productes... La informació que es genera dins l’empresa
es coneix com a informació interna i s’ha de processar i organitzar perquè estigui
disponible en qualsevol moment.

D’altra banda, fora de l’àmbit de l’empresa també hi ha molta informació, pro-
vinent d’organismes públics o privats, que pot ser molt profitosa per a l’empresa.
Aquesta informació, que no ha estat generada al si de l’empresa, es coneix com
a informació externa i pot ser molt útil quan l’empresa ha de definir la seva
estratègia comercial o fixar els els objectius d’una investigació comercial.

Tota la informació, tant interna com externa, que l’empresa pot obtenir, perquè ja
existeix, s’anomena informació secundària. Es tracta d’informació que ha estat
elaborada prèviament per altres motius, però que és susceptible de ser utilitzada
i adaptada per a altres projectes. Com que aquesta informació ja existeix, té un
cost relativament baix i permet que els responsables de l’empresa puguin prendre
decisions estratègiques minimitzant el risc.

El desenvolupament de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació)
han influït molt en els processos d’obtenció, manipulació i emmagatzematge de la
informació.

La fase exploratòria d’una investigació comercial és el primer pas de la investiga-
ció i el seu objectiu és recollir informació sobre el problema o el tema que es vol
investigar per definir-lo correctament. En aquesta fase inicial de la investigació
no es pretén arribar a conclusions o escollir entre diferents alternatives, només
es tracta de fer una anàlisi prèvia de la situació i seleccionar eles mètodes per a
l’obtenció i anàlisi de la informació.

Normalment, la fase exploratòria s’inicia sabent que no s’obtindrà una solució
per al problema que es vol investigar, sinó que permetrà determinar el tipus
d’investigació més adequat segons la informació disponible o la que es pugi
aconseguir.

Vegeu els objectius dels
estudis exploratoris en la
unitat “Planificació de la
investigació comercial”
d’aquest mateix mòdul.
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Centre d’Investigacions
Sociològiques (CIS)

Aquest organisme publica
regularment estudis sobre el

consumidor espanyol. Per
exemple, l’Indicador de

confiança del consumidor de
gener del 2016

(www.goo.gl/lahloM).

1.1 Mètodes i tècniques d’obtenció d’informació secundària

En la fase exploratòria d’una investigació cal recórrer, en primer lloc, a la
informació secundària perquè és més fàcil d’obtenir i, també, és relativament
econòmica en comparació amb la informació primària.

La informació secundària és aquella informació que ja existeix en el
moment de portar a terme una investigació i que ha estat elaborada
prèviament per a finalitats diferents, però que és susceptible de ser utilitzada
i adaptada per a altres propòsits.

Es tracta, per tant, d’informació que està disponible a la mateixa empresa
(informació secundària interna) o bé que es pot obtenir fora de l’empresa
(informació secundària externa). Aquesta informació pot estar disponible de
forma gratuïta o bé es pot adquirir a l’organització que la comercialitza.

La informació secundària és molt útil perquè pot ajudar-nos a definir millor el
problema que volem investigar.

Els principals avantatges de treballar amb informació secundària, tant interna
com externa, són els següents:

• Cost: el cost d’un estudi de mercat a partir d’informació secundària és
relativament baix si es compara amb altres tipus d’estudis de mercat.

• Rapidesa: la informació s’obté de forma ràpida, gairebé immediata, perquè
ja està elaborada.

• Accessibilitat: es tracta d’informació que per una petita empresa seria
difícil d’aconseguir, per les seves característiques i perquè només alguns
organismes privats especialitzats o organismes públics poden obtenir-la,
treballar-la i publicar-la.

• Comparació: la consulta d’informació en diverses fonts permet fer com-
paratives, la qual cosa facilita la seva comprensió i enriqueix la informació
disponible per a un determinat estudi.

D’altra banda, els principals inconvenients de informació secundària són els
següents:

• Adequació: és possible que la informació secundària no s’ajusti exactament
a les necessitats concretes d’una investigació, ja que ha estat obtinguda per
a altres finalitats.

Exemple d’adequació de la informació secundària

Alguns dels motius pels qual la informació secundària pot no adequar-se a les necessitats
concretes d’una investigació poden ser els següents:

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14259
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• Informació poc actualitzada: pot ser que hagi transcorregut molt temps des que es van
obtenir les dades, la qual cosa implica que la informació pot no ser vàlida en el moment en
què es vol utilitzar. Per exemple, suposem que es vol descriure el perfil del consumidor de
telefonia mòbil i només es disposa de dades de fa 5 anys. Aquest sector evoluciona molt
ràpidament i, evidentment, les dades de fa 5 anys no serien vàlides. Cal anar molt en compte
amb la data de publicació dels informes, ja que poden haver quedat obsolets.

• Indicació inadequada de les dades: pot ser que les dades estiguin expressades en unitats
de mesura diferents a les que es necessiten. Per exemple, podríem trobar informació sobre la
facturació total d’una empresa però no tenir el detall de la facturació per famílies o categories
de producte.

• No coincidència dels intervals de dades: pot ser que les dades disponibles no s’ajustin a
la distribució que ens cal. Per exemple, suposem que podem conèixer la variable d’ingressos
per família en els intervals de 601 a 900 AC, de 901 a 1.200 AC, de 1.201 a 1.500 AC i de més
de 1.501 AC, però per a un determinat estudi necessitem conèixer els intervals fins a 1.000 AC,
de 1.001 a 2.000 AC i de més de 2.001 AC. No podríem obtenir aquesta informació a partir de
les dades disponibles perquè els intervals són diferents.

• Informació imprecisa: pot ser que la informació contingui errades que
són difícils de comprovar, detectar i solucionar perquè no es pot contrastar.
Quan s’utilitzen fonts d’informació secundària, no sempre és fàcil avaluar
la precisió de la informació i les possibles errades que pot contenir, ja
que qui consulta aquesta informació secundària no participa en el procés
d’investigació per obtenir-la.

• Metodologia emprada: cal posar una atenció especial a la metodologia
emprada per a l’obtenció de la informació, ja que segons quin sigui el
mètode utilitzat podria disminuir la fiabilitat de les dades.

1.1.1 Fonts d’informació secundària interna

La informació secundària interna és aquella que es troba a la mateixa organització
i que ja ha estat processada anteriorment.

Les fonts d’informació secundària interna són tots els suports
d’informació de què disposa l’empresa en els diferents departaments
(financer, comptable, comercial, producció...).

La pròpia activitat dels diferents departaments de l’empresa genera contínuament
informació secundària. Per exemple, de les factures dels clients es poden obtenir
dades sobre les vendes per zones geogràfiques o es pot classificar els clients segons
l’import de vendes. D’altra banda, a partir dels informes dels venedors es poden
analitzar els canals de distribució dels productes i amb la informació disponible
dels proveïdors es poden obtenir dades sobre preus de cost, terminis de lliurament,
condicions de pagament...

Exemple d’informació secundària interna

A les bases de dades d’una companyia telefònica hi ha informació sobre els seu abonats
referent, entre d’altres, als aspectes següents:
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• Domicili

• Nombre de línies contractades

• Serveis addicionals a la línia contractada

• Facturació mensual

• Facturació mensual desglossada per fracció horària, destinació de les trucades...

Amb aquesta informació, la companyia telefònica podria efectuar una anàlisi detallada dels
seus abonats (Pedret, 2002).

L’anàlisi d’aquesta informació pot permetre, per exemple, definir accions comercials i
estratègiques segons el perfil dels abonats.

Les dades que es generen dins l’empresa s’han de processar i analitzar amb les
eines adequades per agilitar per obtenir resultats. És a dir, informació i facilitar-
ne la consulta posterior.

La informació secundària interna està disponible de forma immediata i ha de
de ser la primera font a la qual s’ha de recórrer, ja que el seu cost és baix.
Les empreses que gestionen de forma eficient la informació que generen per si
mateixes gaudeixen de més avantatges competitius, ja que s’adapten millor als
canvis de l’entorn i, per tant, poden aprofitar les oportunitats del mercat i prendre
decisions estratègiques més encertades.

En la recerca d’informació cal recórrer, en primer lloc, a la informació
més accessible, tant pel seu cost econòmic com per la inversió de temps
necessària. Posteriorment, si la informació no és suficient, es pot recórrer a
altres fonts.

Les dades que formen part de la informació secundària interna són, entre d’altres,
les que hi ha a la taula 1.1.

Taula 1.1. Fonts d’informació secundària interna

Departament o àrea Tipus de dades

Departament comercial
o de màrqueting

• Dades de clients
• Facturació (per client, per zones geogràfiques...)
• Classificació de clients (per compres, per
producte...)
• Canals de distribució (volum de vendes per canal)
• Estadística de vendes (mensuals, trimestrals,
anuals..., comparació entre
les previsions de vendes realitzats i els resultats
reals)
• Estudis de mercat fets anteriorment

Departament de finances
i de comptabilitat

• Costos per producte i per activitat
• Comptes de resultats, estats comptables
• Situació del cobrament de clients
• Anàlisi financera/rendibilitat
• Morositat

Departament de producció • Capacitat productiva
• Especificacions tècniques del producte
• Qualitat
• Temps de fabricació

Departament de compres
i logística

• Planificació i lliurament de mercaderies
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Taula 1.1 (continuació)

Departament o àrea Tipus de dades

Departament d’exportació • Informació de mercats exteriors
• Clients prospectats a l’estranger
• Documentació específica d’exportació

Departament de recerca • Desenvolupament de projectes
• Innovació, recerca i desenvolupament

Font: Adaptat i ampliat a partir de Trespalacios i altres (2005). ’Investigación de mercados: métodos de recogida y anàlisis de la

información’ (pàg. 18).

Avui dia, la majoria d’empreses utilitzen bases de dades que permeten gestionar
de forma eficient la informació que generen els diferents departaments, així com
sistemes i eines que permeten processar i analitzar aquesta informació.

Exemple d’ús de la informació secundària interna

Una empresa especialitzada en la fabricació i comercialització de postres ecològiques es
proposa incrementar les seves vendes a Catalunya. L’objectiu és obtenir un volum mínim
de facturació en cada comarca.

A quina informació secundària interna pot recórrer?

Cal disposar d’informació relacionada amb el volum de facturació de l’empresa a cada
comarca, per tant, s’hauria d’obtenir un llistat de la facturació per clients, ordenats per
comarques. A partir de la informació d’aquest llistat, s’haurien d’eliminar les comarques
que ja compleixen l’objectiu, és a dir, que arriben al mínim de facturació fixat, i seleccionar
les comarques on no s’assoleix el mínim de facturació.

L’accés a aquesta informació és fàcil i ràpid, perquè està disponible a la mateixa empresa.
Amb aquesta informació, el director comercial podria definir les estratègies que s’haurien
de seguir per assolir els objectius proposats.

1.1.2 Fonts d’informació secundària externa

Quan la informació secundària interna no és suficient, o bé no serveix per a
l’objectiu de la investigació, les empreses han de recórrer a les fonts d’informació
secundària externa.

Les fonts d’informació són els diferents tipus de documents o suports que contenen
dades, informació o coneixement, que han estat elaborats per a unes altres finalitats
i que són susceptibles de ser utilitzats per a altres propòsits.

Les fonts d’informació secundària externa solen ser organismes públics
o institucions privades que disposen d’estudis, bases de dades, informes...,
amb informació sobre variables econòmiques i demogràfiques, dades sobre
l’activitat comercial interior i exterior, evolució dels mercats internacionals,
dades sobre ocupació i consum.

Alguns organismes públics i institucions privades recullen informació, de forma
puntual o periòdica, que pot ser útil per completar, millorar, documentar o
simplement iniciar un procés d’investigació de qualsevol empresa.

En la unitat “Planificació
de la investigació
comercial” trobareu les
eines que les empreses
utilitzen per gestionar
dades i informació: ERP,
CRM, data warehouse,
big data... Aquestes eines
permeten processar la
informació i obtenir
patrons de comportament
per preveure com
evolucionaran en el futur.
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Un estudi de l’any 1995
sobre els hàbits de compra

per internet no serà vàlid, si
es pretén analitzar els

hàbits de compra actuals.
Evidentment, tant la

tecnologia com l’ús que es
fa de la xarxa han canviat

molt des d’aquell moment.

La informació secundària externa es pot trobar en documents, guies, anuaris, bases
de dades, estudis d’empreses d’investigació de mercats i altres publicacions. Avui
dia, gairebé tota la informació està digitalitzada i, per tant, és més fàcil accedir-
hi.

Exemples de fonts d’informació secundària externa

L’INE (Institut Nacional d’Estadística) o el CIS (Centre d’Investigacions Sociològiques) són
organismes públics que disposen de molta informació secundària. D’altra banda, Kompass
és una empresa privada que ofereix solucions globals d’informació empresarial, bases de
dades, màrqueting i vendes...

L’enquesta de pressupostos familiars de l’INE subministra informació anual sobre la
naturalesa i la destinació de les despeses de consum, així com sobre diverses
característiques de les condicions de vida a les llars espanyoles. La mida de mostra és
d’aproximadament 24.000 llars a l’any.

Aquesta informació, que està disponible al web (www.goo.gl/n5yWik), pot ser molt útil si
es pretén iniciar una investigació en què calgui informació sobre les despeses en béns
de consum. Per exemple, la despesa mitjana per persona en alimentació, vestit i calçat,
habitatge, mobiliari, transport... Les dades estan disponibles per comunitats autònomes i
diversos anys (www.goo.gl/8wFLXF).

A l’hora de seleccionar la informació secundària externa, cal tenir en compte
que s’ha d’escollir la informació que es pugui adaptar a les necessitats de la
investigació i que sigui vàlida per al projecte en qüestió. Per això, cal tenir en
compte el següent:

• L’objectiu de l’estudi

• La metodologia emprada

• La fiabilitat dels resultats

• L’univers objecte d’estudi

• El grau d’actualitat

Habitualment, la informació secundària de fonts públiques està disponible per a
qualsevol usuari que la sol·liciti, normalment sense cap cost o bé a un cost molt
baix. D’altra banda, la informació de fonts privades es pot obtenir immediatament,
però té un cost elevat segons el tipus d’informació que es vol obtenir.

Hi ha diverses institucions públiques i privades que elaboren informació periòdica
en diferents àmbits i que està disponible per a la seva consulta. Per exemple, els
centres d’informació i documentació, els anuaris d’empreses, les bases de dades,
les empreses o instituts d’investigació dels mercats o les revistes especialitzades.

Centres d’informació i documentació

L’Eurostat (Statistical Office of the
European Communities) és l’oficina
estadística de la Comissió Europea.

Produeix dades sobre la Unió
Europea (UE) i promou

l’harmonització dels mètodes
estadístics dels estats membres.

• Oficina Estadística de las Comunitats Europees (EUROSTAT)
(www.goo.gl/nS2UEV): ofereix informació diversa sobre els diferents
països que formen part de la Unió Europea. Es tracta d’una font
d’informació gratuïta.

http://goo.gl/n5yWik
http://goo.gl/8wFLXF
http://goo.gl/nS2UEV
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• Institut Nacional d’Estadística (INE) (www.ine.es): és l’òrgan coordi-
nador de l’estadística oficial d’Espanya a través de les administracions
públiques. Es poden obtenir estadístiques sobre la situació i l’evolució de
la població, l’economia i la societat espanyola. També es tracta d’una font
d’informació totalment gratuïta.

• Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) (www.idescat.cat): és l’òr-
gan estadístic de la Generalitat de Catalunya i té la missió de proveir
informació estadística rellevant per contribuir a la presa de decisions, la
recerca i la millora de les polítiques públiques.

• Cambres de Comerç (www.cambrescat.es): promocionen el comerç i la
indústria dins del seu àmbit d’actuació i organitzen missions comercials per
fomentar el comerç a l’exterior. A Catalunya hi ha 13 cambres de comerç,
i a la resta de l’Estat espanyol n’hi ha a les principals ciutats. Disposen
d’informació gratuïta i també d’informació de pagament.

• Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) (www.icex.es): és una
entitat pública que té com a missió promoure la internacionalització de les
empreses espanyoles. Disposa d’àmplia informació de la majoria de països
i, gairebé tota és gratuïta.

• Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)
(www.accio.gencat.cat): promou la competitivitat i la internacionalització
de les empreses catalanes. És una font d’informació gratuïta.

• Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) (www.cis.es): és un orga-
nisme públic que té per objectiu principal l’estudi de la societat espanyola,
tasca que desenvolupa des de l’any 1976. Fa enquestes on pregunta a la
gent la seva opinió sobre temes diversos de l’actualitat socioeconòmica i
política (sanitat, educació, immigració, entre d’altres). Es tracta d’una font
d’informació gratuïta.

• Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (www.ipyme.org): té una secció
del web dedicada a publicacions i estudis relacionats amb diverses qüestions
d’interès per a pimes i emprenedors. La informació és gratuïta.

Anuaris d’empreses

• Anuari Econòmic de la Caixa (www.caixabankresearch.com/ca/anuario):
recopilació estadística d’indicadors econòmics, comercials i demogràfics,
d’àmbit municipal. La informació és gratuïta però es va deixar de publicar
l’any 2013.

• Anuari Acicsa (www.anuariacicsa.com): recull d’informació i dades rela-
cionades amb les activitats d’empreses catalanes. És una font d’informació
de pagament.

http://www.ine.es
http://www.idescat.cat/
http://www.cambrescat.es/
http://www.icex.es
http://goo.gl/UlBA0u
http://goo.gl/d6bzE8
http://goo.gl/sggroI
http://goo.gl/Jwt1gn
http://goo.gl/4QyZUl
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Base de dades

• Bases de dades del CIS (www.goo.gl/6vYFZv): la biblioteca del CIS posa
a disposició dels usuaris una sèrie de bases de dades per al seu accés en línia
o en suport electrònic. És un recull d’articles publicats sobre temàtiques
molt variades que conté diverses bases de dades, com ara ISOC (referències
d’articles publicats en revistes espanyoles relacionades amb les ciències
socials) i ICYT (referències d’articles publicats en revistes espanyoles de
ciència i tecnologia), entre d’altres. L’accés a aquestes bases de dades és
gratuït.

• Kompass (www.kompass.com): empresa que es dedica a la venda d’infor-
mació. El seu objectiu principal és oferir solucions a les empreses que volen
obrir-se mercat dins i fora d’Espanya o d’Amèrica Llatina. Són bases de
dades de pagament.

• Europages (www.europages.es): proporciona informació detallada d’em-
preses espanyoles i d’arreu del món. És una font d’informació de pagament.

• Einforma (www.einforma.com): proporciona informació detallada d’em-
preses espanyoles (informes d’impagats, morosos...). És una font d’infor-
mació de pagament.

Empreses o instituts d’investigació de mercats

• Nielsen (www.nielsen.com): empresa dedicada a observar i analitzar el
consumidor a més de 100 països, per oferir una visió completa de les
tendències i hàbits de consum arreu del món. És especialment interessant
per a les empreses que volen innovar.

• TNS (www.tnsglobal.es): empresa amb presència a més de 80 països,
analitza el comportament i les actituds humanes individuals de cada cultura,
economia i regió política del món. Pertany al grup Kantar.

• GfK Emer Marketing Research (www.gfk.com): empresa que ofereix
informació clau del mercat i dels consumidors. Disposa d’informació de
més de 100 països.

• Kantar World Panel (www.kantarworldpanel.com): empresa especialit-
zada en el comportament del consumidor. Els seus panels de consum
permeten fer el seguiment del mercat, anàlisis a fons i solucions a mida per
a cada client (marques, distribuïdors, analistes de mercat, administracions
públiques).

Totes aquestes empreses són privades i, per tant, la informació que ofereixen és de
pagament.

Altres fons d’informació

Destaquen algunes publicacions, com ara:

http://goo.gl/6vYFZv
http://es.kompass.com/
http://www.europages.es/
http://www.einforma.com/
http://www.nielsen.com/es/es.html
http://www.tnsglobal.es/
http://www.gfk.com/es/
http://www.kantarworldpanel.com/es
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• IPMark (www.ipmark.com): revista especialitzada en el món del màrque-
ting.

• Eleconomista (www.eleconomista.es): revista especialitzada en actualitat
econòmica i del món dels negocis.

Hi ha infinitat de publicacions que es poden trobar a internet i de les quals es pot
obtenir informació en format digital. Per tant, segons quin sigui l’objecte d’estudi
caldrà seleccionar unes fonts o unes altres.

Exemple de cerca d’informació secundària

Suposem que us interessa saber quin va ser el nom més freqüent que es va posar als
nadons nascuts l’any 2014 a Catalunya, a les Illes Balears i a la Comunitat de Madrid.
Podeu recórrer a la informació disponible a l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Per trobar aquesta informació cal accedir al lloc web d’aquest organisme (http://www.
ine.es/|www.ine.es) i seguir els passos següents:

1. Demografia i població

2. Padró. Població per municipis

3. Cognoms i noms més freqüents

• Objectiu: obtenir els cognoms i noms més freqüents segons la informació estadística
del padró i l’estadística de moviment natural de la població.

• Variables estudiades: cognoms de la població segons la província de naixement i la
residència; noms de la població segons la província de residència, província i dècada
de naixement, sexe i nacionalitat, noms més freqüents de nadons per comunitat
autònoma i sexe. Hi ha dades disponibles des de 2002.

4. Noms de nadons

• Dades procedents de l’Estadística de naixements 2014 (22 de juny de 2015). Total
nacional i comunitats autònomes.

• A continuació cal seleccionar l’any 2014 i els resultats que es poden obtenir en format
de full de càlcul són els següents:

– Catalunya. MARC: 1.084 (total: 37.084) / MARTINA: 825 (Total: 34.439)

– Illes Balears. MARC: 162 (total: 5.558) / CARLA: 115 (Total: 5.095)

– Comunitat de Madrid. DANIEL: 950 (total: 33.663) / LUCÍA: 892 (Total: 31.562)

Aquest exemple serveix per il·lustrar com es pot obtenir, fàcilment i ràpidament, informació
diversa sobre demografia per zones geogràfiques.

La recerca sistemàtica d’informació secundària tant interna com externa, així com
la seva anàlisi constant, permet a les empreses aconseguir una millor posició
competitiva respecte a aquelles empreses que es limiten a observar el mercat, sense
fer-ne una anàlisi crítica i constant.

1.2 Motors de cerca i criteris de selecció de fonts d’informació
secundària

La recerca de la informació a les fonts secundàries es pot fer mitjançant les dues
metodologies següents:

http://ipmark.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es
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A la secció “Annexos”
podeu trobar informació

més àmplia sobre els
lectors RSS.

De les biblioteques a la
xarxa

La revolució de les noves
tecnologies ha permès que els

investigadors cerquin informació
a través de la xarxa d’una
manera còmoda i eficient.

D’aquesta manera, els
desplaçaments físics a centres de

documentació, institucions
públiques o biblioteques gairebé

han desaparegut.

Indexar és crear una llista a
partir de la classificació

manual o automàtica de les
dades de fitxers o

documents per tal de
facilitar-hi l’accés dels

usuaris.

1. Anàlisi sistemàtica de la informació: consisteix a cercar aquella informa-
ció que es considera més idònia per a la investigació, segons uns criteris que
són fruit del coneixement i de l’experiència de l’investigador en la matèria.

2. Subscripció a serveis en línia: aquest tipus de serveis poden facilitar a
l’usuari l’accés de forma regular a la informació relacionada amb els seus
temes d’interès. Destaquen, principalment, els dos sistemes següents:

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

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

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

Quan es necessita trobar informació per a un estudi de mercat en fase exploratòria
o per respondre les necessitats específiques d’una investigació comercial, es pot
començar a buscar a la xarxa.

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

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

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

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

La informació indexada que hi ha dins de grans bases de dades ha estat recopilada
per programes robot (spiders o aranyes) que rastregen la xarxa de manera automà-
tica i que capturen informació de tot allò que troben. D’aquesta manera, l’aranya
porta tota la informació a un central on el sistema la processa i l’emmagatzema. El
sistema crea un índex amb les paraules utilitzades a la web i les ordena per ordre
d’importància.
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Durant el procés de cerca els motors recorren les pàgines web, preparen un extracte
de la informació que contenen i ordenen els resultats per paraules clau.

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

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

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

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

Els principals motors de cerca són:

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

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

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

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

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

A l’apartat “Annexos” del
material web podeu trobar
més informació sobre els
operadors de cerca
avançada.
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Figura 1.1. Principals motors de cerca a internet

Las búsquedas están cambiando

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

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

internet” (www.goo.gl/Qasb17).

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

De forma general, el procediment que cal seguir és el següent:

1. Definir el contingut clau que és objecte d’estudi.

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

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

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

Per a la utilització dels cercadors, cal tenir en compte aquestes qüestions princi-
pals:

• Identificació de les paraules clau: s’escriu en el formulari de cerca la
paraula o les paraules que es creu que poden identificar el concepte que

http://www.mundiario.com/articulo/economia/tendencias-marcaran-2016-buscadores-internet/20151106113602048937.html
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es busca d’acord amb els objectius de l’estudi que es vol fer. El grau de
precisió de la paraula o de les paraules clau determina el volum d’informació
que s’obté.

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

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

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

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

Exemple de cerca a partir d’una paraula clau

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

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

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

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

1.3 Obtenció de dades secundàries de les fonts d’informació

A vegades el fet de disposar d’una gran quantitat d’informació secundària pot
suposar un problema, perquè la selecció de la informació útil no és una tasca fàcil.

Davant de la informació secundària, el primer que cal fer és determinar com es pot
treure el màxim profit de la font secundària i, a continuació, avaluar la validesa,
l’adequació i la fiabilitat de les dades disponibles per a l’objectiu de la nostra
investigació.

Alguns aspectes importants que s’han de considerar quan es treballa amb fonts
d’informació secundària són els següents:

La informació que no es
troba a partir d’un cercador
no vol dir que no estigui
disponible a internet.
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• Com es planteja el problema. Consisteix en l’anàlisi del plantejament del
problema per part de la font d’informació i s’ha de valorar si s’ajusta als
propòsits de la nostra investigació. També cal saber qui hi ha al darrere de
la informació, els seus interessos i la seva ideologia, esbrinar quines són les
hipòtesis que es formulen i com s’han treballat.

• Amb quines tècniques s’han obtingut les dades. Consisteix a comprovar
mitjançant quins procediments s’han recollit les dades, quan s’han obtingut,
com s’ha fet (entrevistes, observacions, enquestes), quin grup de la població
ha estat investigat, coincidència d’aquest col·lectiu amb el nostre grup
d’interès, quin és el motiu pel qual s’han recollit unes determinades dades...

• Quin és l’abast dels resultats. Consisteix a examinar els mètodes que
s’han emprat per analitzar la informació, la representativitat dels resultats,
la seva fiabilitat, l’adequació dels resultats als objectius inicials proposats,
si els resultats es poden aplicar al col·lectiu que volem investigar, quines
variables s’han analitzat i si aquestes variables són similars a les que ens
poden interessar.

• Què és el que no s’ha investigat. Consisteix a avaluar si s’abasta tot el
camp d’estudi possible del problema, o bé si està centrat en un determinat
col·lectiu i podria haver quedat exclòs algun grup d’interès. S’ha de valorar
si l’estudi pot ser incomplet i per què i, d’altra banda, si hi ha buits
importants en les conclusions respecte als objectius inicials.

Una bona font d’informació secundària ha de permetre poder contrastar, a partir
del seu contingut, tots aquests aspectes.

Durant els darrers anys s’ha produït una gran revolució en el maneig de la infor-
mació disponible per a la realització d’investigacions. Segurament, l’element més
significatiu ha estat la generalització de l’ús d’internet com a recurs d’informació
i de documentació, la qual cosa ha permès el desenvolupament d’eines molt
potents per disposar d’informació en tots els àmbits (social, econòmic, comercial,
polític...) però, al mateix temps, mai havia estat tan difícil com ho és avui dia la
tasca de seleccionar la informació adequada i fiable de la que és supèrflua i de
confiança.

Evidentment és indiscutible que internet és molt útil per a qualsevol tipus
d’investigació perquè permet localitzar i accedir a moltes dades, documents i
informació. Ara bé, és fonamental extremar els controls per assegurar-se de la
validesa d’aquesta informació.

Bàsicament, s’han de comprovar els punts següents:

• Fiabilitat

• Originalitat

• Actualització

• Credibilitat
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Sempre que es treballa amb fonts de documentació secundària cal tenir presents
els principals avantatges i inconvenients que estan recollits a la taula 1.2.

Taula 1.2. Avantatges i inconvenients de les fonts d’informació secundària

Avantatges Inconvenients

• Proporcionen un gran volum d’informació en poc
temps i amb pocs recursos.

• Admeten interpretacions múltiples segons els
investigadors.

• Afavoreixen l’accés a més informació de la que es
podria generar amb recursos propis.

• Poden ser ambigües si alguns conceptes similars
mesuren realitats diferents.

• Abasten períodes de temps més grans, això
afavoreix l’anàlisi longitudinal.

• Pot ser que els objectius de la font no s’adeqüin als
de la nostra investigació.

• Ajuden a dissenyar una investigació (suggereixen
mètodes, tècniques i tipus de dades que es poden
emprar).

• A vegades és difícil trobar fonts amb dades sobre
un tema concret.

• Faciliten fer comparacions (anàlisi de problemes en
llocs i moments diferents).

• No sempre totes les fonts proporcionen informació
sobre el procés d’obtenció de les dades.

• No influeixen sobre els objectes o individus
investigats.

• Pot ser que algunes fonts no siguin de confiança, la
qual cosa invalida les dades que contenen.

Tot i que encara hi ha alguns llocs físics on es pot trobar informació, com ara
els centres de documentació i informació amb arxius i hemeroteques, avui dia la
majoria d’informació també està disponible en format digital o en suport magnètic.
Per això la recerca d’informació a les fonts secundàries per ser utilitzada en els
processos d’investigació comercial s’ha simplificat enormement i ha suposat una
millora indiscutible en les activitats empresarials.

Les empreses són cada cop més conscients de la necessitat de treballar en
suports digitals i amb eines relacionades amb els serveis electrònics d’informació.
Actualment, gairebé totes les empreses que treballen amb bases de dades les han
adaptat a les seves necessitats perquè puguin emmagatzemar, analitzar i recuperar
tota la informació interna que generen per si mateixes i que els permet mantenir la
seva posició competitiva en el mercat i aconseguir avantatges competitius claus.

Per localitzar dades, seleccionar-les i emmagatzemar-les, les empreses disposen
de nombrosos serveis d’informació electrònica (SIE).

Els serveis d’informació electrònica (SIE) són sistemes professionals per
a la distribució de bases de dades en línia i a través de formats tangibles.
Aquests serveis aporten a les organitzacions un valor afegit més gran perquè
permeten fer més eficient la recerca.

Els serveis d’informació electrònica (SIE) es poden classificar segons els criteris
següents.

Segons la tipologia de serveis que ofereixen:

• Serveis d’informació en línia (online): ofereixen comunicació interactiva
entre l’usuari i el servidor (transaccions comercials, operacions amb el banc,
reserves de vols...)

Vegeu els sistemes
d’informació que utilitzen
les empreses a la unitat
“Planificació de la
investigació comercial”
d’aquest mateix mòdul.

L’Associació Multisectorial
de la Informació (ASEDIE)

L’ASEDIE aglutina empreses
mediadores de diferents sectors
que tenen per objectiu la
reutilització i distribució
d’informació. (www.asedie.es)

http://www.asedie.es/
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• Sistemes d’informació tancada: permeten l’ús de bases de dades a un
col·lectiu determinat (empresa, banc o policia, per exemple).

• Serveis fora de línia (offline): no es produeix una comunicació interactiva,
la relació entre l’usuari i el servidor es fa a través de suports físics com ara
DVD o altres dispositius d’emmagatzematge.

Segons la seva naturalesa:

• Intangibles: la distribució de bases de dades és en línia a través d’internet
o d’una intranet.

• Tangibles: la distribució es fa a través de suports físics (DVD, targetes,
llapis de memòria...).

Segons la informació que contenen:

• Serveis referencials: proporcionen una altra font per completar la informa-
ció (bibliogràfica, directoris d’empreses, etc.).

• Serveis font: subministren la informació original provinent de la font
primària. Poden ser numèrics (estadístiques o dades econòmiques), textuals
(publicacions del BOE), mixtes o en forma de mapes o imatges.

Segons la seva procedència:

• Serveis d’informació interna: és la gestió de les dades internes de
l’empresa.

• Serveis d’informació externa: és la informació procedent de l’entorn de
l’empresa (dades microeconòmiques i macroeconòmiques).

El procediment que s’ha de seguir per a l’obtenció d’informació secundària depèn
de la font que es vol utilitzar. Un cop estigui ben definit el problema o la qüestió
que s’ha d’investigar, cal traduir les necessitats d’informació en objectius concrets
i, per tant, s’ha d’especificar quina és la informació que es vol obtenir de les fonts
secundàries.

Si la informació interna que ha estat generada dins de la mateixa empresa no es
considera suficient, es pot recórrer a les fonts d’informació secundària externa.

Exemple de definició de la informació secundària interna

Suposem que una empresa vol saber el volum de facturació per a uns determinats clients
durant els darrers 18 mesos, en relació amb un determinat servei que es va començar a
oferir fa 2 anys.

Aquesta empresa pot recórrer a les seves bases de dades per seleccionar els clients
actuals i classificar-los segons el seu volum de facturació, la seva zona geogràfica i
d’altres variables disponibles que es considerin oportunes (mida de l’empresa, freqüència
de compra, situació financera, antiguitat com a client...).
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Aquesta informació que s’obté a partir de les fonts internes ha de permetre conèixer quines
són les empreses que han utilitzat el servei, si l’han seguit utilitzant o si després d’utilitzar-lo
no han tornat a fer-ho.

Tanmateix, és possible que amb la informació externa només es constati aquesta situació,
però que no sigui possible esbrinar per quins motius es dóna aquesta situació.

Quan la informació interna no és suficient o no és útil per a l’objectiu d’una
determinada investigació, s’ha de recórrer a les fonts d’informació secundària
externa, tenint en compte que cal seleccionar les fonts més adequades i sempre
prioritzant les que són gratuïtes.

Exemple de definició de la informació secundària externa

Suposem que l’empresa de l’exemple anterior ha detectat que una gran part de les
empreses, amb un volum de facturació alt, han provat el servei i després s’han donat de
baixa. Pot recórrer a fonts secundàries externes per fer una anàlisi de la seva competència
que li permeti trobar una explicació a aquesta situació.

Pot fer una anàlisi de la competència per esbrinar si està oferint condicions més
avantatjoses que puguin explicar per què alguns clients no utilitzen el servei.

És possible analitzar la competència a través dels seus llocs web i comprovar si ofereix un
servei similar més interessant per als clients. En aquest cas, la informació es pot obtenir
gratuïtament fent consultes a través d’Internet.

Si la informació gratuïta no és suficient, pot recórrer a la informació de pagament sobre
la competència que ofereixen algunes empreses com ara Kompass o eInforma. Abans
de fer-ho, però, és convenient assegurar-se que la informació que s’obtindrà realment és
exhaustiva i rellevant, de manera que pugui ajudar l’empresa a trobar una explicació i a
poder prendre les decisions més encertades per recuperar aquests clients.

1.4 Criteris, prioritats i pressupost en la selecció de dades

A les fonts d’informació secundària, tant internes com externes, es pot trobar
informació en formats molt diversos, com ara dades numèriques, textos, imatges,
sons... Normalment, la informació en forma de dades numèriques és la més
fàcil d’analitzar, ja que es pot fer a partir de l’aplicació de diverses tècniques
estadístiques. Quan la informació no és numèrica, tot i que també es pot analitzar,
és més difícil d’arribar a conclusions objectives.

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

Per tant, els criteris que cal tenir en compte en el moment de seleccionar la
informació secundària són:

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

2. Objectivitat. La informació objectiva és aquella que està exempta de
prejudicis o d’interessos personals. La informació subjectiva, en canvi,
inclou el punt de vista de la persona que l’exposa i està condicionada pels
seus interessos o desitjos. Quan s’utilitza un font que inclou informació
subjectiva, cal assegurar-se de seleccionar la informació que no estigui
esbiaixada.

3. Precisió. És la relació entre la quantitat d’informació disponible i la seva
adequació a les necessitats de la investigació. La precisió també es refereix
a la necessitat que la informació sigui un reflex de la realitat, dins d’uns
marges d’error acceptables, i al fet que estigui disponible en el moment
en què s’ha de prendre una decisió. Un dels problemes més habituals és
no disposar de la informació quan es necessita o disposar d’una excessiva
quantitat d’informació que dificulta la selecció del que és rellevant. Per
tant, la precisió o la concisió de la informació és fonamental per disposar
de les dades que resumeixin el que realment interessa per al propòsit de la
investigació.

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

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

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

5. Idoneïtat. La informació ha de ser l’apropiada o pertinent, és a dir, s’ha de
referir a l’univers objecte d’estudi i s’ha de poder aplicar als objectius que
s’hagin establert per a una determinada investigació.

6. Actualització. La informació obsoleta no representa una ajuda per a la
presa de decisions. Per això, és important que es correspongui amb un
període de temps rellevant, que provingui d’una font actualitzada i que sigui
útil per a l’objectiu per al qual s’ha d’utilitzar. Una bona informació no es
limita només a reflectir fets, sinó que també ha de proporcionar un contingut
dinàmic als resultats.

7. Accessibilitat. S’ha de recórrer sempre a la informació accessible, és a
dir, s’ha de descartar la informació que per les seves característiques no
sigui possible d’obtenir. Actualment pràcticament tota la informació està
digitalitzada i és més fàcil obtenir-la. Per agilitar els processos de recerca
d’informació, sempre cal prioritzar les fonts de consulta que permeten
obtenir la informació més ràpidament i en el suport adequat.

8. Adaptabilitat. La informació obtinguda de fonts d’informació secundària,
malgrat que es va recollir per a uns altres propòsits, s’ha de poder adaptar
fàcilment a les noves necessitats d’informació. Per tant, només és útil si és
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possible adaptar-la o transformar-la per donar resposta als objectius de la
investigació.

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

La Viquipèdia és una enciclopèdia
lliure, de cert prestigi, però és
convenient contrastar la fiabilitat de
la informació que conté amb altres
fonts reputades.

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

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

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

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

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

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

Una qüestió important que cal tenir en compte en el moment de seleccionar les
fonts d’informació és l’establiment de prioritats. És a dir, la preferència o la
primacia d’una font respecte d’una altra.

En primer lloc, quan es vol obtenir informació d’una determinada font cal esbrinar
si no hi ha una altra informació disponible de característiques similars a les
necessàries i que comporti menys esforç per obtenir-la, tant de temps com de
diners.

La informació gratuïta ha ser prioritària, així com la rapidesa en obtenir-la.
El temps té un valor i les investigacions no es poden eternitzar. Per això és
convenient aconseguir resultats ràpids que permetin prendre decisions estratègies
amb celeritat.

Informació esbiaixada:
interpretació que una
persona fa d’una informació
condicionada,
fonamentalment per motius
ideològics o pels seus
interessos particulars.
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El pressupost de la
informació secundària ha de

servir per valorar si val la
pena pagar per la

informació que es pot
obtenir.

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

El procediment que s’hauria de seguir per seleccionar la font d’informació és el
següent:

1. Recórrer a les fonts internes de l’empresa.

2. Si no es disposa d’informació interna, o bé no és suficient, recórrer a les
fonts secundàries externes públiques.

3. Si la informació interna i la informació externa pública no són suficients,
recórrer a les fonts secundàries externes privades.

4. Si cap de les fonts anteriors disposa d’informació que es pugui adaptar
a l’objecte de la investigació, en darrera instància recórrer a les fonts
d’informació primària. Això suposa dissenyar un procediment específic per
a la recollida de la informació necessària que té un cost considerable. Per
tant, s’ha de valorar i pressupostar molt acuradament.

Malgrat que l’obtenció de dades en fonts secundàries sol ser immediata, sempre
cal invertir un temps per analitzar la informació disponible i seleccionar la que
més s’adequa a les nostres necessitats.

D’altra banda, tot i que les fonts sindicades d’informació secundària no tenen
un cost excessivament elevat, els costos d’investigació poden incrementar-se
considerablement si cada vegada que s’ha d’obtenir informació d’aquest tipus
es recorre a aquestes fonts. Abans de pagar per la informació, s’ha de valorar
si realment contribueix eficientment en l’estudi i facilita la presa de decisions
minimitzant els riscos.

En qualsevol cas, si cal recórrer a una font de pagament, prèviament s’ha de valorar
si realment és eficient. Per això es fa un pressupost, que és el còmput anticipat
del cost de la informació i serveix per decidir si la informació que es pot obtenir
és prou bona o interessant per compensar el preu que s’ha de pagar.

El cost per a l’obtenció de la informació mai no ha de ser superior als
costos derivats de prendre una decisió errònia.

Informació sobre empreses espanyoles

L’empresa eInforma (www.eInforma.com) ofereix informació sobre empreses espanyoles.
En aquests vídeos podeu veure com treballa aquesta empresa per generar la informació
que ven i el tipus d’informació que es pot aconseguir:

• “eInforma, información para pymes y autónomos”: www.goo.gl/koyYcA

• “eInforma: toda la información de empresas, autónomos o ejecutivos”: www.goo.gl/C3Nhm4

https://www.einforma.com
https://goo.gl/koyYcA
https://goo.gl/C3Nhm4
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A la secció “Tarifes” (www.goo.gl/BYX5A0) del lloc web d’aquesta empresa, hi podeu trobar
tarifes orientatives dels serveis que ofereix.

El cost de la informació depèn del tipus d’informació i del nivell de detall que es
requereix. Per exemple: un informe del perfil d’una empresa pot costar al voltant
de 5 euros; un informe del risc comercial, sobre 20 euros; un informe financer
complet, al voltant de 40 euros, i l’informe patrimonial d’una empresa, a partir de
125 euros. Si una petita o mitjana empresa encarrega l’elaboració d’un informe
de la competència a les empreses especialitzades en informació, li pot costar al
voltant de 450 euros.

Per a les petites i mitjanes empreses, el cost d’accedir a les fonts d’informació
sindicades és considerable. Per això és molt important fer una valoració exhaustiva
dels avantatges que pot suposar abans de fer la despesa.

Exemple d’accés a informació secundària de pagament

Suposem que una empresa vol fer un estudi de la seva competència. Una de les variables
clau és el volum de facturació i, evidentment, és una dada difícil d’obtenir directament de la
competència. Tanmateix, hi ha empreses especialitzades a recollir aquesta informació per
posar-la a disposició de les persones interessades i que estiguin disposades a pagar per
obtenir-la.

A més del volum de facturació, es poden obtenir moltes altres dades sobre empreses: risc
comercial, balanç i compte de resultats, informe financer, informe patrimonial...

Aquesta informació també és molt útil si una empresa es planteja treballar amb un client o
un proveïdor nou, de manera que pot avaluar amb més precisió els riscos que assumiria.
Per això és molt important, sobretot quan s’inicien processos d’internacionalització de
l’empresa i es comença a treballar amb empreses estrangeres de les quals és més difícils
tenir-ne referències. A la secció “Annexos”, hi

trobareu alguns exemples
d’informes d’empreses
que es poden obtenir a
través d’empreses que
comercialitzen aquesta
informació.

https://www.goo.gl/BYX5A0
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2. Organització i anàlisi de la informació secundària

Avui dia, l’accés a la informació no és un problema perquè la generalització
de l’ús de les noves tecnologies de la informació de la comunicació ha millorat
l’accessibilitat a les fonts d’informació digitals.

La informació que es pot trobar a les fonts secundàries és aquella que ha estat
recollida per a altres propòsits però que és possible reutilitzar per diferents estudis.
Així, la informació que una empresa ha obtingut com a conseqüència de la seva
activitat habitual amb els clients és un recurs per a l’obtenció d’informació
secundària interna. Aquesta informació es podria utilitzar, per exemple, per
analitzar els hàbits de compra dels clients.

Quan la informació disponible a l’empresa o organització no és suficient per iniciar
un procés d’investigació, es pot recórrer a les fonts d’informació secundària
externa. Aquestes fonts contenen informació i dades que han estat utilitzades
per altres investigacions i que poden constituir la base o el punt de partida per
a altres estudis. Sovint, les dades d’altres estudis, convenientment adaptades i
tractades des d’un altre punt de vista, constitueixen la base d’investigacions amb
altres propòsits.

Per estalviar temps i diners, qualsevol empresa sempre hauria de començar
comprovant si per a la investigació que ha de dur a terme ja hi ha alguna informació
al seu abast o, el que és el mateix, si hi ha informació secundària.

Els aspectes bàsics que cal tenir en compte quan s’ha optat per utilitzar aquest
tipus d’informació són:

• D’on es pot obtenir informació ja elaborada que pugui ser d’utilitat per a la
investigació.

• Si la informació disponible es pot fer servir tal com s’ha trobat o necessita
algun tipus de tractament per poder-la utilitzar.

En qualsevol cas, la informació secundària (interna o externa) sempre s’ha de
seleccionar, organitzar i analitzar per determinar com es pot utilitzar.

2.1 Organització de les dades obtingudes

Tota la informació obtinguda a les fonts d’informació secundària s’ha d’organitzar
i analitzar per, posteriorment, obtenir uns resultats a partir dels quals es podran
extreure conclusions útils per la investigació.
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Les conclusions que s’obtinguin, d’acord amb els objectius de la investigació, han
de permetre poder prendre les decisions més encertades.

El primer que cal fer per organitzar les dades secundàries és determinar quines
són útils i quines s’han de descartar, perquè no són útils per als objectius de la
investigació que es vol portar a terme. Així doncs, cal establir mecanismes que
permetin analitzar la informació i organitzar-la.

Un criteri per organitzar la informació disponible és determinar la seva fiabilitat i
el grau d’utilitat per a la investigació que es vol iniciar.

Per a l’organització de la informació secundària disponible cal elaborar un llistat
que inclogui, per a cadascuna de les fonts, les dades següents:

• Nom de la font

• Any de publicació

• Objectiu de la publicació

• Grau d’interès

• Resum del que la informació pot aportar a la investigació

A la taula 2.1 podeu veure un exemple de llistat per a l’organització de la
informació secundària disponible.

Taula 2.1. Tendències del mercat laboral entre els joves universitaris

Font Any de publicació Objectiu de la publicació Grau d’interès Resum

INE Gener 2016 Inserció laboral dels
estudiants universitaris

Mitjà Dades d’inserció

CIS Novembre 2012 Adequació de la formació
al mercat laboral

Baix Característiques del
mercat laboral

UB Setembre 2015 Informe sobre la relació
dels estudiants amb el
mercat laboral

Alt Dades d’inserció dels
estudiants de la UB

Investigació secundària

Si la font d’informació secundària inclou taules de dades convé recollir-les en un
suport informàtic (base de dades, fulls de càlcul...) perquè es puguin analitzar i
treballar estadísticament, segons el que convingui. Els gràfics són de molta utilitat
per tenir una primera visió de la situació.

Exemple d’utilitat dels gràfics

Si analitzem les dades econòmiques d’un determinat país i seleccionem el producte interior
brut (PIB) per càpita com a variable clau, un gràfic ens permetrà tenir una visió ràpida de
l’evolució de la renda disponible per càpita o del poder adquisitiu de la població.
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Quan només sigui d’interès una part de la informació, convé seleccionar i guardar
només la informació que realment és útil per a l’estudi.

En el llistat no s’ha d’incloure la informació que no sigui útil per a l’estudi, ni la
informació que no provingui d’una font fiable.

Una vegada seleccionada la informació vàlida, cal analitzar-la.

2.2 Anàlisi quantitativa i qualitativa de la informació secundària
obtinguda

Les dades obtingudes en una investigació basada en fonts secundàries poden ser
quantitatives o qualitatives. Segons la naturalesa de les dades, cal seleccionar una
metodologia de treball diferent que permeti fer una anàlisi adequada de les dades
disponibles.

Una anàlisi secundària és qualsevol anàlisi posterior d’un conjunt de dades
que aporta interpretacions i conclusions addicionals o diferents de les que
provenen del seu estudi inicial.

Les dades quantitatives procedents d’una font secundària poden ser analitzades i
reinterpretades. Per tant, es poden utilitzar per trobar la resposta a preguntes d’un
estudi diferent de l’original.

L’anàlisi de la informació secundària consisteix a seleccionar, transformar i
integrar unes dades que es varen recollir, processar i analitzar, anteriorment, per
a una finalitat diferent, però que es poden adaptar a altres investigacions.

La metodologia de treball per a l’anàlisi de dades secundàries es concreta en les
tasques següents:

1. Recopilació de tota la informació que permeti conèixer la metodologia de
treball, amb la finalitat de saber si la informació recollida és objectiva i
fiable.

Reviseu, a l’apartat
“Obtenció de la informació
secundària disponible”
d’aquesta unitat, com s’ha
de validar la informació
obtinguda a les fonts
d’informació secundària.
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2. Interpretació, tractament i anàlisi de la informació, amb l’objectiu d’en-
tendre la informació en el context en el qual s’ha produït i evitar fer
interpretacions subjectives.

3. Avaluació dels aspectes més interessants que es puguin adaptar a la inves-
tigació, tenint en compte la seva utilitat i si satisfan els objectius que s’han
plantejat prèviament.

4. Anàlisi de la informació tenint en compte la naturalesa de les dades i del
contingut.

Segons els tipus de dades secundàries, es poden fer els dos tipus d’anàlisi següents:

• Anàlisi quantitativa: consisteix a analitzar les dades mitjançant procedi-
ments matemàtics o estadístics a partir dels quals s’obté un resum numèric
de les dades.

– Abans d’iniciar l’anàlisi de dades és recomanable que es verifiquin i es
comparin, sempre que sigui possible, amb altres fonts d’informació.

– Mitjançant aquest tipus d’anàlisi es pot aconseguir una visió diferent
o un altre enfocament a partir de les dades numèriques obtingudes en
una font secundària. D’aquesta manera, es poden adaptar les dades a
les necessitats i als objectius d’una altra investigació.

Alguns exemples de dades quantitatives

• Vendes d’un determinat producte durant un període de temps

• Taxa d’atur d’un país o d’una comunitat

• Índex de morositat dels clients d’una zona geogràfica

• Marges comercials de diferents gammes de productes

• Distàncies entre punts de venda

• Anàlisi qualitativa: es fa a pa

rtir d’informació provinent d’entrevistes, observacions o altres documents. Per
tant, no es treballa amb xifres, sinó amb paraules, conceptes, sensacions i
experiències.

• Aquest tipus d’informació no es pot tractar pels mateixos procediments que
els utilitzats per a la informació quantitativa.

• Normalment s’analitza de forma individual cada font d’informació i es
compara la informació obtinguda amb la d’altres fonts. En aquest tipus
d’anàlisi cal evitar la subjectivitat en la interpretació de la informació.

Alguns exemples de dades qualitatives
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• Motivacions, procés de compra i hàbits dels consumidors

• Percepció de la imatge de marca i del producte

• Estudis de la competència

Les dades secundàries, tant si són obtingudes de fonts internes com de fonts
externes, són relativament fàcils d’obtenir en comparació amb les dades primàries.

Tot i això, com que no han estat elaborades específicament per a l’estudi que es vol
portar a terme, és molt possible que no s’adeqüin completament a les necessitats.

Perquè les dades secundàries es puguin utilitzar per a la presa de decisions, cal
tenir en compte les qüestions següents:

• Característiques tècniques de l’estudi: determinats elements de l’estudi
consultat s’han de correspondre amb les necessitats de l’estudi per al qual
s’utilitzen, com ara la població, la mostra, les unitats de mesura utilitzades
i el grau de resposta, entre d’altres.

• Procedència i actualització de les dades: cal valorar si les dades provenen
d’una empresa de prestigi reconegut i estan actualitzades.

• Tractament necessari: possiblement les dades recollides han de ser reela-
borades i tractades estadísticament per poder arribar a unes conclusions.

Un tractament estadístic molt bàsic permet establir un primer nivell d’anàlisi de
les dades recollides. Aquest tipus d’anàlisi pot consistir en:

• Estudi de la freqüència de determinats valors en un moment concret del
temps

• Estudi de la relació entre diferents dades

• Estudi de l’evolució de les dades recollides

2.2.1 Estudi de freqüències

La freqüència és el nombre de vegades que es repeteix determinat valor o
dada.

Per analitzar com es pot utilitzar la freqüència de les variables per treure’n
conclusions, cal recordar alguns conceptes estadístics bàsics:

• Població: conjunt d’elements sobre els quals es vol estudiar una determina-
da característica o comportament.
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• Mostra: grup d’elements escollit d’entre els elements de la població per
realitzar un estudi efectiu, els resultats del qual seran generalitzats a la resta
de la població.

• Variable: característica atribuïble a la població que és objecte d’estudi i que
pot prendre diferents valors. Són exemples de variables la quantitat d’un
determinat producte consumida en un mes, l’audiència d’un programa de
televisió determinat, el tipus d’establiment on els consumidors prefereixen
fer les seves compres, les edats d’un grup de persones estudiades...

Els valors que pren la variable s’obtenen a partir de les vegades que aquesta
s’observa per cada un dels elements de la mostra (ni). La suma de totes les dades o
valors és igual al total d’observacions (N). L’agrupació de totes les dades recollides
dóna lloc a la taula de distribució de freqüències.

Una taula de distribució de freqüències és una representació de les
dades associades amb una freqüència (o nombre d’observacions que l’han
originada).

Exemple de distribució de freqüències

Es pregunta a un grup d’alumnes del Cicle formatiu de grau superior d’Administració de
sistemes informàtics sobre el seu mòdul preferit.

Cada un dels mòduls està codificat des de M1 fins a M8, d’acord amb el que es mostra en
la taula 2.2.

Les respostes obtingudes van ser: M1, M3, M1, M4, M2, M3, M7, M5, M8, M6, M2, M2, M3,
M1, M4, M5, M2, M1, M1, M6, M7, M1, M2, M7, M8, M5, M3, M1, M7, M2, M5, M4, M1, M6
i M2.

En aquest cas la variable a observar és “mòdul preferit”. Les dades són cada una de les
respostes donades, i el total d’observacions N és de 35, que és el total de respostes.

La distribució de freqüències que correspon a les respostes donades es mostra en la taula
2.2.

Taula 2.2. La taula de distribució de freqüències

Crèdits Freqüència

M1 Sistemes informàtics 8

M2 Gestió de xarxes 7

M3 Implantació d’aplicacions
informàtiques

4

M4 Fonaments de programació 3

M5 Desenvolupament de funcions
en el sistema informàtic

4

M6 Sistemes gestors de bases de
dades

3

M7 Relacions en l’àmbit de treball 4

M8 Formació i orientació laboral 2

Total N = 35
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En definitiva, es tracta de comptar totes les vegades que es repeteix una resposta: M1,
M2...

Les taules de distribució de freqüències també es poden construir a partir de
respostes numèriques. Per exemple, el nombre de vegades que s’ha comprat en
una botiga, el pes d’una persona, el nombre de clients d’una zona, etc.

Exemple de distribució de freqüències a partir de respostes numèriques

Es demana a un grup de persones la seva alçada en centímetres i s’obtenen les respostes
següents: 169, 163, 154, 170, 164, 154, 166, 163, 162, 170, 173, 180, 177, 180, 161, 172,
165, 165, 169, 161, 171, 160, 170, 172, 172, 175, 169, 168, 170, 174, 162, 162, 166, 168,
160, 173, 175, 180, 171, 167, 174 i 178.

En aquest cas les respostes aportades o valors de la variable “alçada” són numèriques.

La taula 2.3 mostra la distribució de freqüències segons les respostes obtingudes.

Taula 2.3. Distribució de freqüències

Alçada Freqüència Alçada Freqüència

160 2 171 2

161 2 172 3

162 3 173 2

163 2 174 2

164 1 175 2

165 2 176 0

166 2 177 1

167 1 178 1

168 2 179 0

169 3 180 3

170 4

En moltes ocasions les taules de distribució de freqüències contenen molts valors
que fan que la lectura i la interpretació de la informació que presenten sigui
complexa.

Aquestes dades es poden presentar de manera més simplificada si la variable que
s’estudia és numèrica (per exemple, l’alçada, el pes o l’edat), ja que es pot agrupar
en intervals (per exemple, agrupar les dades que pertanyen a l’interval entre 163
cm i 165 cm d’alçada, de 166 cm a 168 cm...).

Exemple de distribució de freqüències utilitzant classes

Les dades de la taula ?? es poden agrupar utilitzant classes, ja que la distribució de
freqüències té més de 15 valors diferents. Els resultats de l’agrupació es mostren en la
taula 2.4.

Taula 2.4. Distribució de freqüències en classes

Classes Freqüència

160-164 10

165-169 10

170-174 13

175-179 4
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180-184 3

Els intervals que s’utilitzen per agrupar els valors que presenta una variable
s’anomenen classes.

Quan les dades són quantitatives i presenten més de 15 valors diferents, s’aconsella
presentar-les per classes.

La marca de classe és el punt mitjà de cada classe, i s’obté sumant els límits
superiors i inferiors de cada una i dividint-los entre dos.

Les taules de freqüències que mostren el nombre d’observacions que pren
cada variable poden ser:

• Absolutes: nombre real d’observacions d’una determinada variable.

• Absolutes acumulades: suma de cada freqüència absoluta més
la freqüència absoluta acumulada de la dada que la precedeix
immediatament.

• Relatives: quocient entre cada freqüència absoluta i la suma total
d’observacions.

• Relatives acumulades: suma de cada freqüència relativa més
la freqüència relativa acumulada de la dada que la precedeix
immediatament.

A partir de les taules de freqüències absolutes, es pot presentar el nombre
d’observacions que pren cada variable respecte al nombre d’observacions total per
calcular la freqüencia relativa que es pot expressar en forma de fracció, decimal
o percentatge. Si es calcula en forma de percentatge, cal dividir cada freqüència
entre el total d’observacions i multiplicar-la per 100.

El fet de presentar les freqüències en forma de percentatge (freqüències relatives)
permet comparar dues distribucions de freqüències que tinguin un nombre d’ob-
servacions diferent.

Exemple de taula de freqüències absolutes, relatives i acumulades

La taula 2.5 és una taula de freqüències absolutes, relatives i acumulades construïda
a partir de les dades de la taula 2.4. Aquesta taula mostra la freqüència relativa i la
freqüència relativa acumulada expressada en forma de fracció, decimal i percentatge però,
normalment, només es calcula d’una d’aquestes tres maneres.

Taula 2.5. Taula de freqüències absolutes, relatives i acumulades

Classes Freqüència
absoluta F i

Freqüència
absoluta

acumulada F a

Freqüència
relativa f i

(fracció -
decimal -

percentatge)

Freqüència
relativa

acumulada f a

(fracció -
decimal -

percentatge)

160-164 10 10 10/40 - 0,25 -
25%

10/40 - 0,25 -
25%
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165-169 10 20 10/40 - 0,25 -
25%

20/40 - 0,50 -
50%

170-174 13 33 13/40 - 0,325 -
32,5%

33/40 - 0,825 -
82,5%

175-179 4 37 4/40 - 0,1 - 10% 37/40 - 0,925 -
92,5%

180-184 3 40 3/40 - 0,075 -
8%

40/40 - 1 -
100%

Total 40 40/40 - 1 -
100%

2.2.2 Interpretació de freqüències

La representació de les dades d’una mostra utilitzant taules de freqüències aporta
informació als responsables de la comercialització de productes i serveis que han
de poder interpretar per poder prendre decisions estratègiques.

La interpretació que es pot extreure d’aquestes taules depèn de si les freqüències
representades són absolutes, relatives o relatives acumulades.

Una taula de freqüències absolutes pot resultar útil en els casos següents:

• Concentrar els esforços de màrqueting en aquelles dades que presentin
valors superiors. Per exemple, una estadística que mostri les vendes
realitzades en diferents àrees geogràfiques pot suggerir accions específiques
per a aquelles àrees on les vendes hagin estat més elevades.

• Analitzar l’evolució de les dades quan alguna variable està associada a una
altra de caràcter temporal.

• Observar una hipotètica relació entre dues variables. Per exemple, si hi ha
una vinculació entre el nivell d’ingressos de les persones que formen part de
la mostra i el tipus de vehicle que utilitzen. Tot i que per treure conclusions
definitives en aquest aspecte, caldrà fer una anàlisi estadística més completa.

La utilització de freqüències relatives per analitzar dades presenta els avantatges
següents respecte a les absolutes:

• Permet comparar dos conjunts o més de dades, ja que l’interval de dades
en què pot oscil·lar la variable fluctua de 0 a 1, o bé del 0% al 100%, si les
dades es presenten en percentatges.

• Permet establir el pes que té cada valor respecte del total de valors que ha
pres la variable. Així, dir que hi ha 13 persones que tenen una alçada d’entre
1,70 i 1,74 no aporta gaire informació, però dir que hi ha un 33% de persones
que té aquesta alçada dóna una idea de la importància d’aquest grup sobre
el total de persones, ja que suposa un terç de la totalitat.
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Pierre-Simon Laplace (1749
- 1827)

Astrònom, físic i matemàtic
francès. D’acord amb la regla de

Laplace, la probabilitat d’un
esdeveniment es calcula com el

nombre de casos favorables
dividit entre el nombre de casos

possibles. Per exemple, la
probabilitat de treure un as d’una
baralla de cartes espanyola de 48
naips és 4/48 = 1/12 = 8,33% i la

probabilitat de treure un 6 en
llançar un dau és 1/6 = 16,67%.

Dades relatives

Una empresa ven 80 unitats d’un producte a una determinada àrea geogràfica A i 100
unitats a una altra àrea B. A priori les dades indiquen que la zona B té una posició
competitiva millor. No obstant això, si les vendes de totes les marques competidores a
la zona A són de 150 unitats i a l’àrea B de 200, les dades en percentatge mostren que en
realitat la posició competitiva a A és millor, ja que 80 unitats sobre 150 representa el 53%
de les vendes totals mentre que 100 sobre 200 només el 50%.

Les freqüències relatives es poden interpretar com a probabilitats que es produeixi
un fenomen determinat. La probabilitat d’un esdeveniment, d’acord amb la regla
de Laplace, es calcula com el nombre de casos favorables dividit entre el nombre
de casos possibles. En calcular la freqüència relativa es pot considerar que el
nombre de vegades que una variable pren un valor determinat és el nombre de
casos favorables, i que en dividir-la entre el total d’observacions es divideix entre
el total de casos possibles.

Freqüències i probabilitat

Si se sap que en un grup la proporció de persones que fan entre 1,70 i 1,74 m d’alçada és
del 33%, també es pot interpretar com que hi ha un 33% de probabilitat que si s’escull un
alumne de la classe a l’atzar, la seva alçada estigui compresa entre 1,70 i 1,74 metres.

Les freqüències relatives acumulades mostren el percentatge de valors que se
situen al mateix nivell o per sota d’un altre valor considerat. Si s’utilitzen intervals,
aleshores la freqüència relativa acumulada mostrarà el percentatge de valors que
són iguals o inferiors al límit superior de la classe o al límit inferior de la classe
immediatament posterior.

2.2.3 Estudi de relacions entre dades

Pot resultar útil analitzar quina relació hi ha entre dues variables de les quals hi
ha dades. Per veure-ho es poden presentar les dades en una taula de doble entrada
que les relacioni. Per exemple, pot resultar interessant mirar si hi ha relació
entre determinades característiques del perfil del consumidor (edat, sexe, nivell
d’ingressos...) amb els patrons de compra d’un producte.

Aquesta relació es pot examinar utilitzant una distribució conjunta de freqüències.

La distribució conjunta és una forma de representar les distribucions de
freqüències en una taula de doble entrada, de manera que es puguin examinar
les relacions de causa i efecte entre dues variables.

Exemple de distribució conjunta de freqüències

En un estudi es pregunta a una sèrie d’individus quin és el mitjà de transport preferentment
utilitzat per al desplaçament entre dues localitats properes. Es vol mirar d’examinar si hi
ha algun tipus de relació entre el sexe de la persona entrevistada i el vehicle utilitzat. Les
respostes obtingudes s’exposen en la taula 2.6.

Taula 2.6. Respostes sobre el mitjà de transport utilitzat en el desplaçament més habitual
entre dues ciutats



Investigació comercial 41 Fase exploratòria de la investigació comercial

Observacions Sexe Mitjà de
transport

Observacions Sexe Mitjà de
transport

1 F Autobús 26 M Vehicle
particular

2 F Vehicle
particular

27 F Vehicle
particular

3 F Tren 28 M Vehicle
particular

4 F Vehicle
particular

29 M Tren

5 M Tren 30 M Vehicle
particular

6 M Vehicle
particular

31 F Vehicle
particular

7 F Autobús 32 F Tren

8 F Vehicle
particular

33 F Vehicle
particular

9 M Autobús 34 M Autobús

10 M Autobús 35 F Vehicle
particular

11 M Taxi 36 F Taxi

12 F Vehicle
particular

37 M Tren

13 F Vehicle
particular

38 F Taxi

14 F Autobús 39 M Tren

15 M Tren 40 F Taxi

16 M Vehicle
particular

41 F Vehicle
particular

17 M Vehicle
particular

42 F Taxi

18 M Autobús 43 F Vehicle
particular

19 F Vehicle
particular

44 F Taxi

20 F Vehicle
particular

45 F Taxi

21 F Tren 46 F Vehicle
particular

22 F Vehicle
particular

47 M Tren

23 F Vehicle
particular

48 M Autobús

24 F Taxi 49 M Tren

25 M Taxi 50 F Taxi

Per analitzar la relació de les dades es pot construir una taula en la qual a la columna es
representi la variable independent (o la que es vol examinar, si constitueix la causa del
fenomen a observar) i a la fila es representi la variable dependent (o variable que serà la
possible conseqüència o efecte del fenomen observat).
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En la taula 2.7 es fa un recompte de les observacions trobades per cada parell de valors
de la variable independent i la dependent.

Taula 2.7. Taula de distribució conjunta de freqüències

Sexe Vehicle
particular

Tren Autobús Taxi Total

Femení 16 3 3 8 30

Masculí 6 7 5 2 20

Total 22 10 8 10 50

Examinant la taula 2.7 es pot veure que les persones enquestades del sexe femení utilitzen
majoritàriament el vehicle particular (16 persones), mentre que dels enquestats del sexe
masculí utilitzen, a més a més, el tren com a mitjà de transport habitual per al desplaçament
entre les dues localitats que s’investiguen (6 i 7 persones, respectivament).

La suma de les freqüències absolutes de totes les categories ha de ser la mateixa que el
nombre total d’observacions de la taula original de la qual s’han extret les dades (50).

Es pot presentar la mateixa informació que en la taula 2.7 mostrant les dades en forma de
freqüències relatives, i així les dades indiquen el pes que té cada parell de valors dins el
conjunt, o també la importància relativa que té el mitjà de transport (efecte) sobre el sexe
de l’entrevistat (causa).

Per reflectir les dades en forma de freqüències relatives cal dividir el nombre d’observacions
associat a cada parell de valors (el marcarem com a nij) entre el nombre total
d’observacions (el marcarem com a N), que en aquest cas és 50, i que dóna lloc als valors
que es mostren en la taula 2.8.

Taula 2.8. Distribució conjunta de freqüències relatives

Sexe Vehicle
particular

Tren Autobús Taxi Total

Femení 0,32 0,06 0,06 0,16 0,6

Masculí 0,12 0,14 0,1 0,04 0,4

Total 0,44 0,2 0,16 0,2 1

En aquest cas, la suma total dels pesos de cada parell de valors ha de donar
necessàriament 1.

La taula 2.8 permet fer les interpretacions següents depenent de les caselles que
s’observin:

• La fila de totals mostra quin és el pes d’utilització dels diferents mitjans de transport respecte
al total. D’aquesta manera s’observa que el 44% d’individus fa servir el vehicle particular, que
és el mitjà de transport més utilitzat, seguit del tren i el taxi en la mateixa proporció, el 20%, i
finalment, l’autobús, que s’utilitza en el 16% dels desplaçaments.

• La columna de totals mostra la proporció d’homes i de dones entrevistats. Així, el 60% són
dones i el 40% són homes, si s’expressen les dades en percentatge.

• La resta de dades mostra la combinació de les dues variables, on es veu que un 32% dels
entrevistats són dones que utilitzen el vehicle particular, per exemple, si s’expressen les dades
en percentatge. També s’observa que només un 4% dels entrevistats són homes que fan
servir el taxi com a mitjà de transport entre les dues localitats.
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2.2.4 Estudi de l’evolució de les dades

Sovint es vol examinar com evoluciona una variable al llarg del temps. Pot
resultar interessant analitzar si les dades augmenten o disminueixen, en quin grau
i interpretar aquesta variació.

Una eina que permet analitzar la variació de dades entre diferents períodes són els
nombres índex.

Els nombres índex són indicadors de la variació d’una variable respecte a un
moment de temps considerat com a període base. Es calcula com la divisió
entre la dada del moment que es vol comparar i la relativa a la del moment
que es pren com a referència (període base).

La fórmula que dóna lloc al nombre índex és:

It−1 =
xanyt

xanybase
× 100

On:

• xanyt és la dada l’evolució de la qual es vol analitzar.

• xanybase és la dada de l’any que es pren com a referència per comparar la
variació.

• I t-1 és el nombre índex expressat en tant per cent.

La variació es calcula com a:

V ariació =
(

It
Ianybase

− 1
)
× 100

Exemple d’aplicació dels nombres índex

La taula 2.9 mostra la xifra de vendes d’una empresa expressada en milers d’euros, i els
nombres índex expressats en percentatge. S’ha inclòs una columna al centre que mostra
l’operació efectuada per calcular el nombre índex en tant per 1.

Taula 2.9. Evolució de les vendes d’una empresa (en milers d’euros)

Any Vendes Càlcul (en tant per
1)

Nombre índex

1997 309 309/309 100%

1998 335 335/309 108%

1999 359 359/309 116%

2000 479 479/309 155%

2001 362 362/309 117%

2002 299 299/309 97%

2003 284 284/309 92%

2004 230 230/309 74%

2005 312 312/309 101%
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2006 327 327/309 106%

2007 343 343/309 111%

2008 352 352/309 114%

L’any que s’ha pres com a referència per analitzar l’evolució ha estat el 1997. Quan el
nombre índex és superior a 100 significa que hi ha hagut un augment de vendes respecte
a l’any base (1997). Quan el nombre índex és inferior a 100, això significa que hi ha hagut
una disminució de les vendes respecte a aquest mateix any.

De l’anàlisi de les dades de la taula ?? es desprèn que l’any 1998 va haver-hi una variació
positiva del 8%; l’any 99, del 16%; l’any 2000, del 55%, i el 2001, del 17%. Del 2002 fins al
2004, en canvi, es van produir variacions negatives: el 3% el 2002 (diferència entre 100 i
97), una disminució del 8% l’any 2003, i del 26% el 2004. A partir del 2005 torna a canviar
la tendència.

La informació presentada en nombres índex, per exemple, permet establir compa-
racions amb altres empreses de la competència, independentment de la seva mida,
i veure si en relació amb aquestes l’empresa ha augmentat o disminuït les seves
vendes en major o menor grau.

Aquest tipus d’anàlisi numèrica s’hauria de complementar amb un altre tipus
d’anàlisi de caràcter qualitatiu que ajudés a interpretar les causes dels canvis en
els períodes analitzats.

2.3 Presentació de les dades

La presentació de les dades obtingudes en les fonts d’informació secundària, un
cop han estat tractades, es pot fer bàsicament de les tres formes següents:

• Presentació textual

• Presentació tabular

• Presentació gràfica

2.3.1 Presentació textual

La presentació mitjançant text consisteix a mostrar la informació qualitativa i les
sèries de dades que inclouen pocs valors mitjançant un informe escrit. L’ús del
llenguatge escrit és la forma més senzilla de presentar i explicar el comportament
de les dades, així com de destacar la informació més important.
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2.3.2 Presentació tabular

La presentació tabular consisteix a mostrar les dades a través de taules, formades
per files i columnes ordenades de forma lògica. Aquesta forma de presentació
és molt útil perquè la informació es pot mostrar de forma més exacta que amb la
presentació escrita d’informes.

Les taules consten de les parts següents:

• Títol: descriu el contingut de la taula.

• Capçalera: formada per diferents subtítols que es col·loquen a la part
superior de cada columna i n’identifiquen el contingut.

• Columna principal: primera columna de la taula i sol servir per classificar
el contingut de les files que hi ha a continuació.

• Cos: part que conté totes les dades numèriques de la taula i està organitzada
en files. Cadascuna de les files representa una observació o un conjunt
d’observacions.

• Font: indicació del lloc de procedència del contingut de la taula.

• Notes: apartat que s’utilitza per fer aclariments o observacions sobre
algunes qüestions de la taula que no s’expliquen en altres apartats.

2.3.3 Presentació gràfica

Quan es disposa de moltes dades, abans d’iniciar anàlisis estadístiques més
complexes, un primer pas per resumir la informació consisteix a presentar-la en
forma de gràfics.

Els gràfics permeten presentar les dades de forma més sistemàtica i
resumida.

Els gràfics són més expressius que les taules de dades i permeten fer-se una idea de
la informació més ràpidament. Fins i tot, permeten treure alguna conclusió sobre
les dades que conté.

Quan s’analitzen dades, se seleccionen algunes característiques considerades
rellevants que s’anomenen variables.

Una variable és una característica dels individus o dels elements objecte de la
investigació. Les variables poden ser qualitatives (o categòriques), si s’expressen
en forma de categoria o característiques dels individus o objectes d’estudi, o
quantitatives, si s’expressen de forma numèrica.
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Les variables numèriques poden ser contínues o discretes. Les variables
contínues poden prendre qualsevol valor positiu (fins i tot amb decimals) i
acostumen a ser el resultat de mesurar algun fenomen. D’altra banda, les variables
discretes només prenen valors enters positius i generalment provenen de comptar
unitats d’individus o elements.

Exemples de tipus de variables

Taula 2.10.

Tipus de variable Exemple Valors que pot prendre

Qualitativa Gènere Home
Dona

Estat civil Solter/a
Casat/ada
Divorciat/ada
Vidu/vídua

Nivell d’estudis Primaris
Secundaris
Superiors

Quantitativa discreta Persones que consumeixen
un producte

1
2
Etc.

Quantitativa contínua Consum mitjà anual d’un
producte

5
6,5
8,1
Etc.

Hi ha diversos tipus de gràfics que es poden utilitzar segons el tipus de dades que
s’hagin de representar.

Els principals tipus de gràfics són els següents:

• Diagrama de barres: consisteix en la representació mitjançant barres o
rectangles, amb base constant i altura proporcional a la freqüència absoluta
corresponent. S’utilitza quan la variable és discreta o qualitativa, i també
quan es vol representar una evolució.

• Histograma: es tracta d’un diagrama de barres per a distribucions quanti-
tatives contínues.

• Gràfics de línies: mostren una sèrie com un conjunt de punts connectats
mitjançant una sola línia i són molt útils per mostrar l’evolució d’una
variable.

• Diagrama de sectors: divideixen el cercle en parts proporcionals segons el
valor de les freqüències relatives (també anomenats circulars o de pastís).

Exemple de representació gràfica de dades

Suposem que volem representar gràficament el nombre de persones, agrupades per edats,
que utilitzen un servei determinat.
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Les dades són les següents:
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Taula 2.11.

Edat Nombre d’usuaris

15-25 97

26-35 128

36-50 110

+50 54

Aquestes dades es poden representar gràficament mitjançant un diagrama de barres com
el següent:

També es poden representar mitjançant un diagrama de sectors com el següent:

2.4 Incorporació de la informació a la base de dades

Tota la informació recollida de les fonts d’informació secundària s’ha d’incorporar
a les bases de dades de l’empresa, perquè pot ser útil per a estudis futurs i convé
que estigui accessible de forma immediata.

El sistema d’informació de l’empresa ha de permetre, mitjançant les aplicacions
informàtiques, classificar i emmagatzemar tota la informació que s’hagi recollit,
així com la que s’hagi generat a partir del tractament i anàlisi de les dades
secundàries.
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D’altra banda, el sistema d’informació de l’empresa també ha de permetre que la
informació estigui disponible per a totes les persones de l’organització que puguin
necessitar-la. Per això, s’han de preveure els procediments per a la difusió de la
informació que s’ha obtingut i que s’ha generat.

Els sistemes de gestió integrada permeten emmagatzemar i posar a disposició
dels usuaris interessats tota la informació que s’ha generat en els processos
d’investigació exploratoris. Aquesta informació pot contribuir en la presa de
decisions i, per tant, cal que estigui a l’abast de les persones responsables tant
dels nivells estratègics com operatius.

La incorporació a les bases de dades de la informació secundària obtinguda en
fase exploratòria es pot fer mitjançant l’ús de diferents eines informàtiques.

Les petites i mitjanes empreses normalment gestionen les dades mitjançant
aplicacions informàtiques de full de càlcul i sistemes gestors de bases de dades.
Aquestes eines permeten fer una gestió de les dades i de la informació que permet
a les empreses complir amb un dels objectius de màrqueting més importants:
incrementar la satisfacció dels clients i aconseguir la seva fidelitat.

Les bases de dades relacionals permeten interrelacionar fàcilment registres
amb informació completa i provinent de diferents fonts, mitjançant la
utilització de codis comuns.

Exemple de base de dades relacional en una empresa

Suposem que una empresa disposa de dues taules amb la informació següent:

• Taula 1 - Clients. Aquesta taula recull les dades següents de cada client: número de client,
NIF, nom de l’empresa, activitat, adreça, correu electrònic, telèfon i persona de contacte.

• Taula 2 - Factures. Aquesta taula recull les dades de totes les factures que ha emès
l’empresa: número de client, número de factura, import, data d’emissió, data de pagament i
referències dels productes.

Com que es tracta d’una base de dades relacional, ens permet relacionar les dues taules
a partir d’un determinat codi comú que ha de contenir cada taula. En aquest cas és el
número de client.

Si relacionem les dues taules, es poden obtenir diversos tipus d’informació:

• Si volem saber les factures pendents de cobrament per al proper mes, només cal relacionar
les dues taules i fer una consulta per obtenir un llistat de les factures que s’han de cobrar
durant el proper mes.

• Si volem saber quin és el volum de compra de cada client durant el darrer trimestre, també
es pot fer a partir de les dades d’aquestes taules. Simplement cal relacionar les dues taules
i podem obtenir una relació de l’import de les compres de cada client durant els darrers tres
mesos.

• Si estem fent una investigació per determinar on tenim els clients que compren més i els que
compren menys, també ho podem fer a partir de la informació continguda en aquesta base
de dades.

Aquest és un procediment d’obtenció immediata d’informació interna que permet analitzar
les dades disponibles amb l’objectiu de prendre les decisions més adequades. Per exemple,
per a la definició d’estratègies comercials.
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Amb els fulls de càlcul també es poden dissenyar bases de dades, però en aquest
cas només serveixen per recollir dades sempre que no es tracti d’un volum molt
gran. Tot i que els fulls de càlcul també permeten fer consultes i selecció de dades,
les aplicacions de bases de dades relacionals permeten gestionar volums més grans
dades i establir relacions més complexes entre les dades, la qual cosa representa
poder obtenir més informació i de més qualitat.

2.5 Aplicacions informàtiques per a la gestió de dades

Les dades i la informació són un valor molt preuat per a totes les empreses i s’han
convertit en un motor de creixement i de generació de riquesa. Però, per obtenir-ne
el màxim rendiment, és convenient transformar la informació en coneixement.

Per facilitar el tractament i la comprensió de dades hi ha diverses eines que
ajuden a recollir-les, analitzar-les, interpretar-les i contrastar-les perquè estiguin
disponibles per a la seva reutilització mitjançant procediments simples.

Normalment, les petites i mitjanes empreses utilitzen aplicacions informàtiques
com les bases de dades i els fulls de càlcul per al tractament i emmagatzematge
de dades, però les grans empreses solen disposar de grans volums de dades que
no poden tractar amb aquest tipus d’eines informàtiques.

Avui dia hi ha moltes les eines informàtiques que fan possible que les empreses
puguin gestionar els grans volums d’informació per treure’n el màxim rendiment.
Una d’aquestes eines és Open Data Kit (ODK) (www.opendatakit.org), de codi
obert, que permet a qualsevol organització o usuari gestionar grans volums de
dades a través d’internet i sense que calgui cap llicència d’ús. A partir d’una base
de dades amb la informació que es vol tractar, s’incorpora a aquesta eina, i es
poden obtenir gràfics, mapes i diferents tipus de visualitzacions que afavoreixen
la comprensió de grans volums de dades.

L’anàlisi i el tractament de dades complexes es fa mitjançant tecnologies avança-
des que faciliten l’anàlisi de la informació que no es podria aconseguir amb altres
sistemes.

Les principals tecnologies per al tractament de grans volums de dades són:

• Magatzem de dades (data warehouse)

• Mineria de dades (data mining)

• Dades massives (big data)

• Processament analític en línia (online analytical processing - OLAP)

https://opendatakit.org/about/
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2.5.1 Magatzem de dades (’data warehouse’)

Un magatzem de dades és una base de dades corporativa que es caracteritza per
integrar i depurar la informació d’una o més fonts diferents per, posteriorment,
processar-la i analitzar-la des d’infinitat de perspectives i amb una gran velocitat
de resposta.

La creació d’un magatzem de dades representa el primer pas, des del punt de
vista tècnic, per a la implantació d’una solució completa i fiable d’intel·ligència
de negoci.

L’avantatge principal d’aquestes bases de dades és l’estructura en què es desa la
informació, de forma jeràrquica, la qual cosa permet crear una gran quantitat
d’interrelacions per afavorir una anàlisi sistemàtica i l’obtenció de models de
comportament.

2.5.2 Mineria de dades (’data mining’)

La mineria de dades és un conjunt de tècniques i tecnologies que permeten
analitzar i explotar de forma automàtica bases de dades grans, amb l’objectiu de
trobar patrons repetitius, tendències o regles que expliquin el comportament de
les dades en un determinat context.

L’objectiu de la mineria de dades és, bàsicament, ajudar a comprendre el contingut
d’un conjunt de dades gran, mitjançant tècniques estadístiques i algorismes
pròxims a la intel·ligència artificial i a les xarxes neuronals.

Les dades són la matèria primera bruta, i quan l’usuari els atribueix un significat
determinat es converteixen en informació. Quan es troba un model que permet
interpretar la informació s’aconsegueix un valor afegit, que s’anomena coneixe-
ment.

2.5.3 Dades massives (’big data’)

Les dades massives són més conegudes pel seu terme anglès (big data). Fan
referència a un conjunt d’eines informàtiques que permeten el maneig, la gestió
i l’anàlisi de grans volums de dades. Aquestes dades no es podrien gestionar
mitjançant altres sistemes convencionals, ja que superen els límits i les capacitats
de les aplicacions informàtiques més usuals.

L’objectiu principal de l’anàlisi de grans volums de dades és posar a disposició
de les empreses més informació i ajudar-les a prendre decisions de negoci. Hi ha
diversos professionals que treballen amb els grans volums d’informació, analitzant

Intel·ligència de negoci
(’business intelligence’)

Conjunt de metodologies,
aplicacions i tecnologies que
permeten recollir, depurar i
transformar dades en informació
útil que, posteriorment, es pot
convertir en coneixement i donar
suport a la presa de decisions.

Intel·ligència artificial

Part de la informàtica que
desenvolupa algorismes que
permeten a una màquina
(ordinador) prendre decisions
intel·ligents o comportar-se com
si tingués una intel·ligència
semblant a la humana.

’Big data’

Podeu ampliar la informació
sobre el concepte big data a
l’enllaç següent:
www.goo.gl/1QG9MG.

http://goo.gl/1QG9MG
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totes les dades que es recullen en les diverses transaccions que fan les empreses,
per explotar la intel·ligència de negoci.

Quan es parla de grans volums de dades es fa referència, per exemple, a:

• Registres en els servidors web i les dades de navegació a internet

• Contingut dels mitjans socials i als informes d’activitat de les xarxes socials

• Textos dels missatges de correu electrònic dels clients

• Respostes a una enquesta

• Detall de les trucades de telèfons mòbils

Dades com aquestes es poden analitzar per obtenir-ne informació i coneixement
que pot ser útil per a les empreses.

Exemples d’ús de dades massives

L’empresa Abertis té la concessió de diverses autopistes i disposa d’un sistema que li
permet comptar els cotxes que passen per un determinat peatge. També pot saber els
trajectes que fan. Per exemple, si es retorna a l’origen el mateix dia o no. Aquesta
informació es pot recollir a través de senyals bluetooth o mitjançant els lectors de targetes
de crèdit en el moment de pagar el peatge. Tota aquesta informació, que, evidentment,
representa un gran volum de dades, es pot emmagatzemar i la seva anàlisi pot ajudar a
fer previsions. D’aquesta manera es poden preveure els increments de fluxos de vehicles i
prendre les decisions més adequades en cada moment.

Un altre exemple de l’ús de dades massives és el que poden fer els supermercats a partir
de la informació que obtenen a través de les targetes de fidelització o altres sistemes de
recollida de dades. Alguns supermercats i hipermercats disposen d’un sistema anomenat
scan & go que consisteix a posar a disposició dels clients uns carrets dotats d’un sistema
lector de codis de barres o bé de lectura per radiofreqüència. Aquest sistema, a més de
permetre que el client faci la compra de forma habitual, també li estalvia la molèstia d’haver
de treure del carret tots els productes en el moment de passar per caixa perquè s’escanegin.
El client s’estalvia fer cues i guanya temps, però aquest sistema representa una enorme
avantatge per a l’establiment comercial: conèixer l’ordre en què els clients fan les compres,
la qual cosa és molt valuosa en el moment de distribuir els productes en el punt de venda.

La majoria d’empreses que utilitzen aquesta tecnologia per a l’anàlisi de dades ho
fan per conèixer el perfil dels seus clients, les seves necessitats i l’opinió que tenen
sobre els seus productes i serveis. Això permet a les empreses oferir un producte
cada vegada més ajustat a les necessitats reals i demandes dels clients.

Viure amb el ’big data’

Si mireu el vídeo “Tu vida entera está en Internet... y pueden usarla contra ti” podreu veure
fins a quin punt les dades estan a l’abast de qualsevol persona i que si bé, per una banda,
poden millorar les relacions entre els clients i l’empresa, per l’altra, poden revelar aspectes
interns i personals molt delicats.

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

https://www.youtube.com/embed/lVvfx0GT5sk?controls=1
https://www.youtube.com/embed/lVvfx0GT5sk?controls=1
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2.5.4 Processament analític en línia (OLAP)

És una solució que ofereix consultes ràpides en una base de dades. Es pot fer servir
per a informes de qualsevol àrea de l’empresa: vendes, màrqueting, compres,
direcció... El principal avantatge d’aquest sistema és la velocitat de resposta. Una
base de dades relacional emmagatzema taules que es poden relacionar, però les
consultes complexes sobre diferents taules es poden alentir molt i és millor una
base de dades multidimensional. La seva característica principal és la rapidesa
més gran a l’hora de fer seleccions, insercions, actualitzacions i eliminacions de
dades.

Aquest sistema permet fer una disposició de les dades en vectors anomenats cubs,
la qual cosa permet fer una anàlisi més ràpida que la que es podria fer amb una
base de dades relacional. Per tant, és un sistema adequat per al tractament de grans
volums de dades.
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3. Obtenció d’informació primària en fase exploratòria

La informació primària és aquella informació resultant d’una investigació que s’ha
dissenyat específicament per obtenir-la. Es diferencia de la informació secundària
en el fet que aquesta segona ja es troba disponible perquè ha estat elaborada per a
altres estudis.

Les tècniques de recollida d’informació primària que es poden utilitzar depenen
de la naturalesa de les dades que es vulgui recollir. Així, podem trobar dos tipus
d’informació que es vol extreure:

• Informació quantitativa: descriu els fenòmens en termes numèrics i
permet extreure conclusions sempre que les dades recollides tinguin un cert
tractament estadístic.

• Informació qualitativa: mostra les causes, característiques o propietats
dels fenòmens que s’estudien. L’anàlisi de les dades que s’obtenen requereix
la utilització de tècniques de l’àmbit de la psicologia per poder extreure’n
conclusions vàlides.

La investigació orientada a aconseguir els dos tipus d’informació s’anomena
investigació quantitativa i investigació qualitativa respectivament.

3.1 Tècniques de recollida d’informació primària

Una empresa decideix anar a la recerca d’informació quan es genera una cir-
cumstància que provoca la necessitat d’informació per poder prendre decisions.
Si l’empresa ja disposa de la informació necessària dins de la seva pròpia
organització, recorre a aquesta font ja que és la més barata i accessible.

Ara bé, si la informació interna no existeix o no és suficient per resoldre el
problema, aleshores ha de recórrer a fonts externes, preferiblement secundàries,
en ser més accessibles que les primàries.

La darrera alternativa que ha de considerar l’empresa en el cas que no hagi pogut
cobrir les necessitats d’informació amb informació secundària és la de realitzar
un estudi específic per obtenir-la. Aquesta darrera opció és la més costosa i lenta.

La figura 3.1 mostra un esquema amb el procés de presa de decisions que es porta
a terme des que es detecta la necessitat d’informació fins que es decideix dissenyar
un estudi.

L’obtenció d’informació
primària

Quan es vol obtenir una dada o
informació que no està
publicada, és necessari planificar
de forma molt acurada tot el
procés que cal seguir per
obtenir-la, ja que qualsevol error
comès en aquest procés en pot
desvirtuar els resultats.
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Figura 3.1. Detecció de la necessitat d’una investigació

Font: Pedret i altres (2000). ’La investigación comercial como soporte del marketing’

El tipus de tècnica a utilitzar una vegada s’ha decidit portar a terme un estudi
pot ser molt variat i depèn dels objectius de la investigació i de la naturalesa del
problema que cal resoldre.

La taula 3.1 mostra un esquema de les diferents alternatives entre les quals pot
escollir una empresa a l’hora de realitzar una investigació.

Taula 3.1. Esquema de les diferents tècniques de recollida de la informació primària

Tipus
d’investigació

Tècnica

Qualitativa Reunions de grup Focus group

Philips 66

Pluja d’idees (brainstorming)

Delphi

Role playing

Entrevista en profunditat

Tècniques
projectives

Associació de paraules

Tècniques de conclusió

Interpretació d’imatges

Tècnica de la tercera persona

Role playing

Quantitativa Enquestes Segons la
periodicitat de
l’estudi i el nombre
d’empreses que hi
participen

Estudis ad hoc
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Taula 3.1 (continuació)

Tipus
d’investigació

Tècnica

Òmnibus

Panels Consumidors

Detallistes

Segons el tipus de
suport utilitzat

Personal

Telefònica

Correu

Internet

Observació Mètodes mecànics

Observació personal

Pseudocompra o mystery shopping

Pantry check

Garbology o “escombrologia”

Experimentació Test de mercat

3.2 Tècniques d’investigació qualitativa

La investigació qualitativa és aquella que té com a objectiu estudiar la
naturalesa i les motivacions del comportament humà.

La causa de molts comportaments resideix en aspectes psicològics, i per això
la investigació qualitativa fa servir tècniques que s’utilitzen en el camp de la
psicologia i la sociologia.

Les característiques principals d’una investigació qualitativa són les següents:

• Estudia fenòmens que no són observables directament com pensaments,
opinions i motivacions, entre d’altres.

• Utilitza mostres petites, representatives de la població que és objecte
d’estudi, però que no són tractables estadísticament ni extrapolables al seu
conjunt.

• Les tècniques d’obtenció d’informació no són estructurades, ja que com
s’estudien qüestions de caire psicològic, la formulació de les preguntes varia
en funció de les respostes que dóna l’entrevistat.

• Els mètodes d’anàlisi són psicològics. El comportament de les persones
s’estudia tenint en compte el context en què es produeix i la seva història
passada.

Pensaments i opinions

“L’empresa és com la primera
xicota, m’ha donat l’oportunitat
de treballar en una cosa que
sempre vaig somiar i que no vaig
pensar mai que ho aconseguiria.
Això li dec.”

Aquesta sentència té un gran
valor explicatiu i tot i que mai
formaria part d’un informe és
susceptible de generar
conclusions per part de
l’investigador.



Investigació comercial 58 Fase exploratòria de la investigació comercial

• Els resultats obtinguts descriuen els fenòmens i n’expliquen les causes amb
detall, però no són quantificables.

Per tal d’obtenir aquest tipus d’informació s’utilitzen majoritàriament els tipus de
tècniques següents:

• Reunions de grup

• Entrevista en profunditat

• Tècniques projectives

3.2.1 Reunions de grup

La reunió de grup és una tècnica d’investigació que consisteix a obtenir
informació fomentant la participació i la interacció d’un grup de persones
que es reuneixen per discutir sobre un tema a analitzar.

Aquesta tècnica parteix de la idea principal que els individus actuen dins d’un
grup de manera diferent de com actuarien aquests mateixos individus considerats
aïlladament. D’una altra banda, resulta interessant, de vegades, analitzar els grups
en si mateixos, ja que aquests tenen comportaments i personalitat propis.

A títol il·lustratiu, es mostren alguns tipus d’informacions que es poden obtenir
mitjançant les reunions de grup:

• Conèixer la percepció dels consumidors sobre un producte o servei

• Generar idees sobre nous productes

• Avaluar campanyes publicitàries

• Aportar solucions creatives sobre un problema concret

• Conèixer les reaccions dels consumidors sobre accions de màrqueting abans
de posar-les en marxa

• Conèixer hàbits o patrons de consum

En les reunions de grup és molt important la figura del moderador, el qual té
la missió de garantir que s’acompleixen els objectius fixats i ha de guiar les
sessions establint les condicions necessàries perquè es desenvolupin correctament,
tot fomentant la participació de tots els membres.

Dades i opinions

Un estudi quantitatiu realitzat per una empresa d’investigació sobre el sector del comerç al
Vallès Oriental va mostrar que aquest contractava un nombre de persones molt inferior al
nombre total de persones que es formaven en aquesta especialitat.
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La conclusió que en pot treure a priori un investigador és que hi ha una possibilitat per
oferir formació en el sector. No obstant, una reunió de grup va revelar que la causa de la
disparitat era que els empresaris no valoraven la formació dels seus treballadors, i per això
ni l’exigien ni la facilitaven, per la qual cosa oferir formació hauria estat un gran error.

Avantatges i inconvenients de les reunions de grup

John M. Hess (1987) enumera els deu avantatges que ofereixen les reunions de
grup respecte d’altres tècniques d’investigació qualitativa, els quals reben el nom
de “les 10 esses”:

1. Sinergia (synergism): un grup de persones juntes generen més informació
que la que s’obtindria amb entrevistes individuals.

2. Efecte de bola de neu (snowballing): el comentari que faci una persona pot
generar un efecte en cadena en d’altres components del grup.

3. Estimulació (stimulation): a mesura que avança la reunió els participants
s’expressen progressivament més, animats per la pròpia dinàmica.

4. Seguretat (security): en la mesura que els participants del grup veuen reflec-
tides les seves pròpies opinions en d’altres membres del grup adquireixen
confiança per exposar-ne de noves.

5. Espontaneïtat (spontaneity): la mateixa dinàmica del grup afavoreix que
apareguin aportacions espontànies o poc convencionals a les discussions
plantejades.

6. Troballa (serendipity): fa referència a la possibilitat que sorgeixin idees
valuoses que no estaven previstes inicialment.

7. Especialització (specialization): perquè la reunió aconsegueixi els objec-
tius fixats ha d’estar conduïda per un especialista. El moderador ha de ser
psicòleg i tenir experiència en les reunions de grup.

8. Examen científic (scientific scrutiny): les sessions poden ser gravades i
observades per especialistes per tal d’analitzar el procés de recollida de
dades tantes vegades com sigui necessari.

9. Estructura (structure): la tècnica de reunions de grup permet establir el
nombre de reunions, l’amplitud de temes a tractar i la profunditat en què
s’han de tractar, la qual cosa dóna a la tècnica una gran flexibilitat.

10. Velocitat (speed): la recollida d’informació i la seva anàlisi són bastant
ràpides pel fet de poder entrevistar diverses persones a la vegada.

Les limitacions que presenten les reunions de grup en comparació amb altres
tècniques d’investigació qualitativa són:

• Risc de subjectivitat: la subjectivitat pot aparèixer si hi ha influència de
l’entrevistador en les reunions, si durant les sessions els entrevistats no
expressen les seves opinions lliurement per algun motiu, i posteriorment
en el tractament i anàlisi de les aportacions realitzades pels participants.
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• Possibles dificultats en obtenir la mostra: és possible que determinats
col·lectius no siguin fàcils de reunir, com és el cas de persones de classe
social alta o professionals d’un mateix sector que no vulguin expressar-se
davant de competidors. Sovint la dificultat pot provenir de no poder reunir
els participants en un moment i lloc determinats.

• Restricció temàtica: és un mètode restrictiu pel que fa al tractament de
determinats temes, que poden resultar delicats per ser tractats en una reunió.

• Limitació dels resultats: amb aquest mètode, la generalització de resultats
és limitada. S’ha de tenir en compte que aquest han de ser considerats com
a exploratoris i no com a concloents, alhora que tampoc són extrapolables
a tot l’univers.

Tècniques de grup

Entre les tècniques de grup més utilitzades cal destacar:

’Brainstorming’ significa ’pluja de
cervells’. Es tracta que els

participants generin el màxim d’idees
possible, encara que semblin

absurdes.

1. Focus group. Aquesta tècnica és la més utilitzada en la investigació
comercial. Consisteix a reunir de 7 a 10 persones en un lloc adaptat per
a la reunió on el moderador manté el grup centrat en un tema, tot fomentant
la participació i la interacció. L’objectiu és generar el màxim d’informació
possible, tenint cura de no influenciar les respostes en un sentit determinat
ni cercant arribar a un acord.

2. Pluja d’idees. Aquesta tècnica s’utilitza principalment per generar idees
o solucions que requereixin una gran dosi de creativitat. Un moderador
dóna una sèrie d’especificacions sobre un tema que s’ha de discutir. Els
participants, en una primera fase, han d’expressar qualsevol idea que els
passi pel cap sense que aquesta sigui censurada. L’objectiu és que el grup
generi tantes idees com sigui possible. En una segona fase, les idees
expressades inicialment les avaluen tots els membres del grup.

3. Phillips 66. Aquesta tècnica es fa servir principalment per trobar solucions
a problemes concrets. Consisteix a exposar una situació a analitzar a un grup
ampli d’individus, d’entre 60 i 100 persones. En subgrups de 6 persones
han de debatre en un temps màxim de 6 minuts el tema plantejat i cada
subgrup elabora un informe que transmet al moderador. Posteriorment tot
el grup discuteix els avantatges i inconvenients de les solucions proposades
a cada un dels subgrups fins que s’arriba a una conclusió global. El fet de
proposar solucions en grups petits afavoreix que hi hagi aportacions de tots
els participants i que puguin superar més fàcilment les possibles inhibicions.

4. Delphi. Aquesta és una tècnica mixta qualitativa i quantitativa. En una
primera fase es demana a un grup d’experts sobre un tema que contestin
una o dues preguntes obertes de manera escrita i anònima, per la qual
cosa no cal que els entrevistats estiguin reunits en un mateix espai físic i
poden enviar les seves respostes per correu. En una segona fase, s’analitzen
les respostes, a partir de les quals s’extreuen una sèrie de preguntes que
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permeten elaborar un nou qüestionari que es torna a enviar a aquests experts,
perquè el puntuïn i hi aportin els comentaris que considerin oportuns. El
procés es torna a repetir algunes vegades (normalment 3 o 4 qüestionaris)
fins que les respostes s’aproximen al consens.

5. Role playing. Aquesta tècnica es basa en l’escenificació d’una situació per
tal que els participants, en assumir uns papers determinats, comprenguin i
explicitin quines poden ser les motivacions i quins els processos mentals
que tindrien les persones que experimenten situacions similars de la vida
real.

3.2.2 Entrevista en profunditat

La tècnica de l’entrevista en profunditat consisteix en el fet que
l’entrevistat expressi lliurement els seus pensaments o motivacions sobre un
tema mitjançant una entrevista que realitza un entrevistador qualificat.

Està basada en la tècnica de la psicoanàlisi. L’entrevistador fa servir una sèrie d’ei-
nes psicològiques amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de l’entrevista i
d’ajudar l’entrevistat a mostrar la naturalesa dels seus sentiments.

Les entrevistes es fan de manera individual i no estan estructurades, fet que permet
trobar una gran riquesa de matisos en els resultats obtinguts. La seva durada
oscil·la entre els trenta minuts i les dues hores.

En aquest tipus d’entrevista resulta molt important la comunicació no verbal, que
és aquella que transmet l’individu a través de la gesticulació de la cara i el cos, el
to de la veu, la velocitat de la parla i d’altres elements no verbals. L’entrevistador
haurà d’observar tota la informació procedent d’aquesta via, ja que, en no ser
tan controlable per l’individu, reflecteix de manera més fiable les emocions i
sentiments de les persones.

Els principals avantatges de l’entrevista en profunditat són:

• Permet tractar temes de naturalesa delicada o íntims que seria molt difícil
de tractar amb un enfocament de grup.

• Permet aprofundir en aspectes relatius a la personalitat de l’entrevistat.

• No hi ha influència del grup en les respostes que dóna l’entrevistat.

La principal limitació de les entrevistes en profunditat resideix en l’elevat cost que
suposa i en la seva durada, per la qual cosa el nombre d’entrevistes que es podran
dur a terme serà força reduït.

Dins les tècniques d’entrevistes en profunditat es poden distingir els tipus d’entre-
vista següents:



Investigació comercial 62 Fase exploratòria de la investigació comercial

• Escalada (laddering): l’entrevista es realitza mitjançant un guió que
evoluciona progressivament des de la formulació de preguntes genèriques
sobre el producte o sobre fenòmens externs fins a la realització de preguntes
sobre actituds internes i sentiments del mateix consumidor.

• Preguntes sobre aspectes ocults (hidden issue questioning): l’entrevista es
concentra a trobar les preocupacions o motivacions personals més íntimes i
profundes.

• Anàlisi simbòlica: es fan comparacions entre un objecte i el seu oposat per
trobar el seu significat simbòlic. Quan es vol investigar sobre un producte,
s’investiguen els productes que són oposats, maneres de no utilitzar un
producte o els atributs imaginaris d’un “no-producte”.

Exemple de tècniques d’entrevista en profunditat

L’objectiu de la investigació era conèixer les actituds dels executius envers les companyies
aèries. Les entrevistes en profunditat van posar en relleu importants aspectes que
posteriorment es van fer servir en campanyes publicitàries.

• Escalada: es va investigar cada atribut, com per exemple l’amplada dels seients, per
determinar per què era important per als executius (“puc fer més feina”), i aquesta raó
s’investigava a la vegada (“rendeixo més”), i així successivament (“em sento millor amb mi
mateix”). La investigació va indicar que els executius preferien més els seients davanters, més
amplitud entre els seients i primera classe, cosa que els oferia més confort. Això els permetia
realitzar més feina durant el vol, i els produïa un sentiment de rendiment i autoestima més
alts. Aquests resultats van ser utilitzats a la campanya publicitària “You’re The Boss”, de la
United Airlines, que reforçava el nivell d’autoestima dels executius.

• Preguntes sobre aspectes ocults: es va demanar als entrevistats sobre les seves fantasies
en la seva vida laboral i social per identificar aspectes ocults de la seva vida. Les respostes
van indicar el gran interès dels directius per les activitats competitives, amb connotacions
de glamur, elitistes, històriques o de camaraderia masculina, com la cursa de cotxes del
Grand Prix, l’esgrima o els combats cos a cos dels avions a la Segona Guerra Mundial.
La companyia alemanya Lufthansa va fer servir aquest descobriment en una campanya
publicitària en la qual el protagonista representava el Baró Vermell de la Primera Guerra
Mundial. La campanya comunicava agressivitat, estatus elevat i l’herència competitiva de la
companyia aèria.

• Anàlisi simbòlica: es van fer servir preguntes del tipus “què passaria si no existissin els
avions?”. Un exemple tipus de les respostes obtingudes va ser el següent: “Sense avions,
hauríem de dependre de les cartes”. Això suggeria que allò que les línies aèries venen
als executius és comunicació cara a cara. Una campanya de publicitat efectiva seria la que
comuniqués que una companyia aèria farà per a l’executiu el mateix que una empresa de
correu amb els seus paquets.

Font: Malhotra (1993); a Pedret i altres (2000). La investigación comercial como soporte
del márketing (pàg. 119).
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3.2.3 Tècniques projectives

Les tècniques projectives consisteixen en la presentació de determinades
situacions o estímuls ambigus a un individu. L’objectiu és fer que hi projecti
les seves motivacions, creences, actituds, sentiments o qualsevol altre tret de
la seva personalitat.

Es diu que una persona projecta quan atribueix a una cosa una característica pròpia
que li resulta difícil d’admetre o de la qual no és conscient ja que hi aplica una
barrera de censura.

Les tècniques projectives ajuden a eliminar els filtres que les persones apliquen
als seus pensaments.

Aquests filtres són:

• Consciència: no sempre les persones són conscients sobre les motivacions
que els impulsen a actuar en un determinat sentit.

• Irracionalitat: les actuacions que són irracionals tendeixen a ser censura-
des i, per aquest motiu, les persones racionalitzen les explicacions sobre els
seus comportaments tot i que no s’ajustin a la realitat.

• Inadmissibilitat: els individus no manifesten aquells comportaments dels
quals se senten culpables.

• Autoacusació: és similar a l’anterior, i fa referència al fet que els individus
no manifesten aquells aspectes del seu comportament que afecten la seva
autoestima.

• Cortesia: es produeix quan una persona diu allò que considera políticament
correcte i evita manifestar-se sobre allò que pugui semblar negatiu o crític.

El principal avantatge respecte a l’entrevista en profunditat que comparteix amb
les reunions de grup és que permet obtenir respostes sobre aspectes als quals
possiblement l’entrevistat no respondria en ser preguntat de manera directa.

Pel que fa a les limitacions, presenta les mateixes que les tècniques qualitatives en
general. I en particular:

• Elevat risc de subjectivitat: les respostes que dóna l’entrevistat han de ser
interpretades.

• Elevat nivell d’especialització: aquests tipus de tècniques són força com-
plexes pel que fa a la seva preparació i selecció, i també a la seva posterior
interpretació per part de l’entrevistador.

• Efectivitat dubtosa per a alguns casos: alguns individus, particularment
si pertanyen a grups de nivell cultural alt, coneixen l’existència i el significat
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d’aquestes tècniques; per la qual cosa perdran la seva eficàcia a l’hora
d’eliminar les barreres per expressar-se sobre determinats temes. En els
casos que els individus tinguin un nivell cultural molt baix tampoc tindran
efectivitat, ja que els pot suposar un esforç considerable el fet de realitzar
una tasca intel·lectual a la qual no estan acostumats.

Els diferents tipus de tècniques projectives que es poden trobar són:

• Associació de paraules: l’individu ha de respondre la primera paraula
que li ve a la ment quan l’entrevistador li llegeix una altra paraula en un
temps màxim de 3 segons. La llista conté tant paraules clau com d’altres
més neutres perquè la persona que fa el test no s’adoni de l’objectiu de
la investigació. S’utilitza per provar noms de marques i per conèixer les
actituds dels consumidors envers determinats productes, marques o anuncis
publicitaris.

Exemple d’associació de paraules

Per conèixer les motivacions de compra d’un detergent es pot fer la prova d’associació de
paraules següent:

• Bugada

• Pur

• Roba

• Brutícia

• Bombolles

• Família

• Tècniques de conclusió: consisteixen a presentar un estímul verbal a
l’entrevistat, com una frase o una història, que haurà de completar.

Exemple de tècnica de conclusió

Per estudiar la imatge dels establiments de roba H&M es pot demanar concloure les frases
següents:

• H&M és...

• La gent que compra a H&M... és...

• Interpretació d’imatges: es mostra als entrevistats una o més imatges i han
de donar una interpretació d’allò que veuen.

• Tècniques de tercera persona: en aquest cas es presenta un estímul (pot
ser visual o verbal) a l’entrevistat, el qual haurà de manifestar l’opinió o
actitud que tindrien altres persones sobre la situació presentada. Es fa servir
principalment per explicar comportaments sobre situacions compromeses.
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Exemple de tècnica de tercera persona

Un exemple de tècnica de tercera persona pot ser preguntar a les mestresses de casa:

Per què creu que algunes mestresses no donen als seus fills un esmorzar més nutritiu?

• Role playing: aquesta tècnica també es pot considerar projectiva, ja que
l’entrevistat pot projectar els seus sentiments en representar un paper.

3.3 Tècniques d’investigació quantitativa

La investigació quantitativa es porta a terme quan la naturalesa de la informació
que es vol obtenir és de tipus numèric.

Les característiques principals d’una investigació quantitativa són les següents:

• Obté resultats en termes numèrics que són susceptibles de ser tractats
estadísticament.

• Utilitza mostres elevades i estadísticament representatives de la població
que és objecte d’estudi.

• Els resultats obtinguts a partir de mostres es poden extrapolar al conjunt de
la població.

• Estudia fenòmens observables.

• Les tècniques d’obtenció d’informació són estructurades, la qual cosa
significa que es realitza d’acord amb unes pautes esquematitzades i preesta-
blertes.

Per obtenir aquest tipus d’informació s’utilitzen els tipus de tècniques següents:

• Enquestes

• Panels

• Observació

• Experimentació

3.3.1 Tècnica de l’enquesta

L’enquesta és una tècnica de recollida d’informació primària i quantitativa
amb finalitats descriptives consistent a extreure informació a partir d’una
mostra representativa d’una població mitjançant un qüestionari estructurat.

A la unitat “Fase concloent
de la investigació
comercial” d’aquest
mòdul, podeu trobar més
informació sobre la
determinació de la mostra
i el treball de camp.

En els qüestionaris
estructurats, l’entrevistador
ha de formular les
preguntes tal com estan
escrites.
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Es poden trobar diferents tipus d’enquestes d’acord amb dos criteris de classifica-
ció:

1. Tenint en compte la periodicitat de l’estudi i les empreses que hi participen:

• Enquestes ad hoc

• Estudis òmnibus

• Panels

2. Tenint en compte el suport en que es porten a terme:

• Personal

• Telefònica

• Postal

• En línia

Classificació d’enquestes segons la periodicitat i les empreses que
participen en un estudi

Enquestes ad hoc

Les enquestes ad hoc es dissenyen “a mida” per a una investigació que es
realitza de manera puntual i amb uns objectius molt específics.

Quan l’empresa que fa l’estudi és un institut d’investigació especialitzat, pot posar
a l’abast del seu client una sèrie de tecnologies per a la recollida d’informació, que
no serien assequibles per a l’empresa que només investiga una vegada.

Aquestes tècniques de recollida d’informació són:

• CAPI (computer-aided personal interviewing): qüestionari personal assistit
per ordinador. Les respostes a un qüestionari que apareixen en una pantalla
es marquen directament en una aplicació específica en un ordinador, bé
sigui per part de l’entrevistador o del mateix entrevistat (si el qüestionari
està autoadministrat). Això facilita considerablement el procés de control
posterior de les dades, depuració i codificació.

• CATI (computer-aided telephone interviewing): qüestionari telefònic as-
sistit per ordinador. Un ordinador genera aleatòriament una sèrie de
números de telèfon, l’entrevistador llegeix les preguntes i grava les respostes
directament a l’ordinador.

• CAWI (computer assisted web interview): plataforma que permet dissenyar
qüestionaris per poder ser contestats utilitzant un navegador web.

Les empreses d’investigació
ofereixen les últimes tecnologies per

a la recollida d’informació com ara
els sistemes CATI. L’enquesta ad hoc té com a principal avantatge el fet que permet obtenir una

informació adaptada a les necessitats de l’empresa que sol·licita un estudi.
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El principal inconvenient és que resulta molt costosa tant en termes econòmics
com en termes de despesa de temps.

Estudis òmnibus

L’enquesta òmnibus consisteix a recollir informació de manera periòdica
a partir de preguntes puntuals que formula cada una de les empreses que
participa a l’estudi en un mateix qüestionari i sobre temes diversos.

En intervals regulars una empresa d’investigació de mercats emprèn un estudi
per realitzar enquestes sobre un tema. Les empreses interessades a participar
proposen un bloc de preguntes relatives a aquest, als resultats de les quals només
elles tindran accés. Cada vegada que les empreses vulguin tornar a formar part de
l’estudi hauran de pagar una quota.

S’utilitza el terme òmnibus perquè simbolitza la idea del funcionament d’aquest
tipus d’estudis: un vehicle gran que viatja d’acord amb una ruta predefinida i que
recull passatgers pel camí. Als òmnibus es fan entrevistes a una mostra gran de
persones amb una determinada regularitat, cada “onada” de l’òmnibus té dies de
sortida i d’arribada, és accessible per a diferents clients al mateix temps, al llarg
del trajecte permet fer aturades depenent de les necessitats d’informació de cada
client i qualsevol d’ells es pot incorporar pagant una petita part del cost (com si
es tractés d’un tiquet).

La majoria dels òmnibus són mensuals o bimensuals, tot i que la periodicitat pot
variar des d’un dia fins a sis mesos.

L’univers sobre el qual es realitza un òmnibus sempre és el mateix, malgrat que els
elements sobre els quals es fan les enquestes poden anar variant atès que l’univers
és molt ampli.

En finalitzar l’estudi, l’empresa investigadora prepara un informe on presenta una
anàlisi estadística de les respostes a les preguntes que ha contractat cada client
exclusivament.

Panels

Un panel és una enquesta que es porta a terme de manera periòdica sobre una
mostra fixa i representativa d’una població per obtenir informació regular
sobre els aspectes que s’estudien.

Tot i tractar-se d’un tipus d’enquesta, no es pot considerar que la informació
que proporciona el panel sigui primària, atès que ja està elaborada per l’empresa
especialitzada en investigació abans de ser sol·licitada.

Onades de l’òmnibus

Cada vegada que una empresa
d’investigació de mercats torna a
realitzar una enquesta sobre un
tema rep el nom d’onada.
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Classificació d’enquestes segons el tipus de suport en què es porten a
terme

Cal tenir en compte si les enquestes es realitzen directament a l’entrevistat o si es
fa servir algun suport específic com el telèfon, el paper o internet, ja que afecta la
quantitat i la qualitat de les respostes que es recullen.

Personal

L’enquesta personal és la que té un
índex de resposta superior.

En l’enquesta personal l’entrevista es fa directament a l’entrevistat. Això permet
que es pugui mostrar material de suport i un cert grau de flexibilitat, ja que
l’entrevistador pot sol·licitar aclariments o ampliacions a l’enquestat.

Tot i que normalment l’entrevistador emplena el qüestionari amb les respostes de
l’entrevistat, en algunes ocasions serà l’entrevistat qui empleni el qüestionari sota
la supervisió de l’entrevistador.

El suport en què es realitza el qüestionari pot ser el tradicional, en paper, o
bé utilitzant el sistema CAPI (computer aided personal interview), que millora
considerablement el tractament posterior de les respostes.

Les enquestes personals es poden realitzar en diferents llocs:

• A domicili: aquesta forma d’entrevistar està decreixent, ja que la població
és més reservada a l’hora d’obrir la porta a un estrany.

• Al centre de treball: es fa servir quan es vol obtenir informació d’un
col·lectiu professional concret. En aquests casos és útil concertar una
entrevista prèvia, ja que millora molt la taxa de resposta dels qüestionaris.

• En establiments: quan l’enquesta està relacionada amb el consum en
determinats establiments, és més interessant realitzar-la en supermercats,
superfícies comercials, botigues i tots aquells indrets on es consumeixi.

• A l’exterior: les enquestes que es fan al carrer normalment han de ser
senzilles, reduïdes i de temes poc compromesos.

Els principals avantatges de l’enquesta personal són:

• És la tècnica que presenta un índex de resposta superior.

• Es pot reduir el nombre d’errors de les respostes gràcies als aclariments que
pot aportar l’entrevistador.

• Permet la utilització de material auxiliar.

• Es poden obtenir algunes dades complementàries gràcies a l’observació i,
en particular, a la comunicació no verbal (aquella que procedeix dels gestos
i del ritme i to de la veu).

• Permet evitar la influència de terceres persones en les respostes que propor-
cionen els enquestats.
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Els principals inconvenients que presenta són:

• És la tècnica més cara i lenta.

• L’entrevistador ha d’estar molt ben format en la tècnica de l’enquesta per no
influir en les respostes que aporta l’enquestat.

Telefònica

Les preguntes es fan per telèfon a partir d’un qüestionari que es pot emplenar
de manera manual o utilitzant el sistema CATI (sistema d’entrevista assistida per
ordinador) en una mostra de la qual es té una llista telefònica actualitzada.

Els avantatges de l’enquesta telefònica són:

• Permet accedir a col·lectius dispersos per una zona geogràfica àmplia o amb
els quals seria difícil contactar de manera personal.

• És un sistema més econòmic que l’entrevista personal.

• Permet realitzar un elevat nombre d’enquestes diàriament.

• Té un índex de respostes superior al de l’enquesta postal.

• El procés de selecció, formació i control d’enquestadors telefònics és més
senzill de dur a terme.

Els inconvenients són:

• La mostra està limitada a aquells individus que disposen de telèfon.

• El qüestionari ha de ser curt i molt estructurat.

• No permet utilitzar material auxiliar ni recollir dades mitjançant l’observa-
ció.

Postal

En l’enquesta postal els enquestats han de respondre un qüestionari que els arriba
per correu i que han de reenviar, una vegada respost, a l’empresa investigadora.

Quan una empresa envia un qüestionari per correu, és necessari que afegeixi una
carta de presentació en què convida l’entrevistat a proporcionar la informació
sol·licitada i unes petites instruccions sobre com cal emplenar el qüestionari.

Les enquestes postals poden ser de diferents tipus:

• Tradicional: el qüestionari s’envia i es recull mitjançant el correu tradicio-
nal, normalment s’inclou un sobre franquejat per facilitar que l’entrevistat
torni el qüestionari.

• Combinada: el qüestionari s’incorpora dins una revista o a l’envàs d’un
producte i es demana que es torni per correu.
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Per accedir a l’Estudi
General d’Internet, aneu a

la secció “Adreces
d’interès” del web
d’aquest crèdit.

• Per fax: el fax es fa servir tant per enviar el qüestionari com per retornar-lo,
i en aquest cas cal una presentació telefònica per incentivar la resposta.

• Per correu electrònic: quan s’utilitza aquest mecanisme per enviar el
qüestionari i retornar les respostes.

El principal avantatge de l’enquesta postal és que és el sistema més econòmic.

Els inconvenients que presenta són:

• És el mètode que registra un índex de resposta inferior.

• No es té garantia que els elements de la mostra que responen són els que
s’han seleccionat per a l’estudi.

• És possible que les preguntes no siguin correctament interpretades en no
tenir l’assessorament d’un entrevistador.

• Els qüestionaris han de ser curts per no cansar l’entrevistat.

• No permet utilitzar material auxiliar ni recollir dades mitjançant l’observa-
ció.

En línia

En aquest tipus d’enquesta el qüestionari apareix en una pàgina web des d’on
l’usuari pot respondre’l i enviar-ne les respostes.

Els diferents tipus d’enquestes en línia que es poden trobar són:

• Finestra emergent en un lloc web: a cada cert nombre de visitants d’un
lloc web se’ls apareix una finestra emergent amb el qüestionari, per tal
d’obtenir una mostra aleatòria. El problema que planteja és que molts
usuaris tenen bloquejades les finestres emergents dels seus navegadors.

A internet es poden trobar estudis sobre els hàbits dels internautes a Espanya. N’és
un exemple el web de l’Estudi General d’Internet (EGI). El sistema que utilitza
és un enllaç que incorporen voluntàriament els llocs i, a canvi, reben informació
sobre els seus visitants.

• Enllaç, botó, bàner...: el qüestionari s’enllaça des d’algun lloc visible de
la pàgina principal i els visitants cliquen quan els interessa.

• Preguntes a la pàgina principal: la pàgina principal d’un lloc web conté
la pregunta i les diferents alternatives de resposta. Normalment s’utilitza
per polsar l’opinió sobre algun tema.

El principals avantatges de les enquestes en línia són:

• És un sistema molt econòmic.
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• Les dades s’obtenen en temps real, ja que es poden programar de manera
que es vagin processant a mesura que es van rebent.

• Si se selecciona correctament la pàgina on publicar el qüestionari, permet
accedir a mostres representatives.

• Es pot fer servir material audiovisual complementari.

Els inconvenients:

• L’índex de resposta és molt baix.

• Els qüestionaris han de ser molt curts.

• Hi ha la possibilitat de cometre errors en la interpretació de les respostes.

• Hi ha la possibilitat de la influència de terceres persones en les respostes
aportades.

• No permet recollir informació procedent de l’observació.

La taula 3.2 mostra de manera sintètica els avantatges i inconvenients de les
enquestes personals, telefòniques i postals. Les enquestes en línia presenten
gairebé els mateixos avantatges i inconvenients que les enquestes postals.

Taula 3.2. Avantatges i inconvenients dels qüestionaris personals, telefònics i postals

Qüestionari personal Qüestionari telefònic Qüestionari postal
(paper o correu

electrònic)

Avantatges • Té un elevat índex de
resposta.
• Permet mostrar
material de suport.

• Permet accedir amb
més facilitat a persones
que estan molt
distanciades o molt
ocupades.
• És més econòmic
utilitzar aquest tipus de
qüestionari que el
personal.
• Índex més elevat de
resposta que el
qüestionari postal, si bé
és inferior al personal.
• Més confidencialitat en
les respostes donades
que al qüestionari
personal.

• Més confidencialitat en
les respostes.
• Permet accedir amb
més facilitat a persones
que estan molt
distanciades o molt
ocupades.
• S’evita el possible biaix
que pot causar la figura
de l’entrevistador.
• És la modalitat més
econòmica.

Inconvenients • La utilització d’aquest
tipus de qüestionari fa
molt lenta la investigació.
• És la modalitat de
qüestionari que resulta
més cara.
• Hi ha el possible perill
que l’entrevistador causi
biaixos en les respostes
que donen els
entrevistats.

• No es pot utilitzar
material de suport.
• Possible perill que
l’entrevistador causi
biaixos en les respostes
que donen els
entrevistats.
• Només es pot fer servir
amb persones que
disposin de telèfon.

• Baix índex de resposta.
• Lent pel que fa a la
recepció de les
respostes quan no
s’envia per correu
electrònic.
• No es pot utilitzar
material de suport.
• No es pot garantir que
la identitat de
l’entrevistat
correspongui a la de
l’element seleccionat de
la mostra.



Investigació comercial 72 Fase exploratòria de la investigació comercial

3.3.2 Tècnica dels panels

Un panel és una mostra representativa i permanent de la població objecte
d’estudi sobre la qual s’analitzen determinats comportaments i variables de
manera periòdica.

Hi ha tres tipus de panels: panel de consumidors, panel de detallistes i panel
d’audiències.

Panel de consumidors

Un panel de consumidors és una mostra representativa i permanent de la
mostra objecte d’estudi que proporciona informació sobre les compres de
determinats productes i sobre hàbits de consum.

Les dades que proporciona un panel de consumidors fan referència a:

• La penetració (o percentatge de compradors) d’un producte o marca

• Les quantitats venudes d’un producte

• La participació (o percentatge de les vendes sobre el total) d’una marca

• La intensitat (o compra mitjana per comprador) de compra

• La compra mitjana per setmana

• El preu mitjà pagat d’un producte

Exemple d’informació subministrada per un panel de consumidors

La notícia següent, publicada per l’empresa d’investigació de mercats TNS, mostra el tipus
de dades que pot subministrar un panel de consumidors. Qualsevol empresa que vulgui
comercialitzar productes per a nadons pot trobar d’utilitat la informació que aporta.

Cada família va gastar 347 euros en tèxtil i gran consum per a nadó el 2007

Els productes de tèxtil van suposar el 51% d’aquesta despesa i els bolquers, un 17,9%.

La despesa mitjana realitzada en productes infantils de tèxtil i gran consum per a nadons
fins als 36 mesos va ser de 347 euros durant el 2007, cosa que va suposar un 2% més que
la despesa mitjana el 2006, segons dades de Worldpanel Baby, el panel especialitzat en
consum de productes per a nadons de TNS Worldpanel.

Aquest augment de la despesa mitjana, juntament amb el creixement natural de l’univers
de nadons de 0 a 36 mesos del 2%, ha suposat un creixement del sector infantil d’un 4%
del valor.

El tèxtil continua essent la principal partida de la cistella de productes del nadó. El 2007
va representar el 51% de la despesa total d’aquests productes, tot i que es van reduir
lleugerament a favor de l’alimentació infantil, que es va situar en segon lloc dins la cistella
(21,4% de la despesa total).
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Taula 3.3.

Partida Distribució % de la cistella (en despesa)

Tèxtil per a nadó 51,0%

Alimentació infantil 21,4%

Bolquers per a nadó 17,9%

Perfumeria infantil 7,3%

Equipament menor 2,4%

Total 100%

Entre farinetes, potets i llets, són aquestes darreres les que experimenten creixements més
grans gràcies al dinamisme de les llets en pols, que van créixer amb una despesa mitjana
més elevada (cada llar compradora de llets en pols va gastar 95,60 euros el 2007 davant
els 89,90 euros de 2006).

Aquestes llets van arribar al 43% de les llars amb nadons fins als 36 mesos durant el 2007,
la qual cosa representa un punt més que el 2006. Els compradors de llets en pols en van
comprar de mitjana 5 vegades l’any el 2007 i van gastar 19,20 euros per acte de compra,
és a dir 1,20 euros més que el 2006.

Per canals de distribució, els productes per al nadó es van comprar principalment al canal
especialista (farmàcies, perfumeries, botigues de roba per a nadó...). De fet, i tot i que va
créixer el 2007, el canal dinàmic (supermercats, hipermercats i canal discount) només
representava el 39,1% de tota la despesa en productes del nadó, mentre que en les
compres de gran consum en general va suposar el 83,3%.

Si ho analitzem canal per canal, les farmàcies són les que més aporten al creixement dels
productes per al nadó, i generen un valor més elevat sobretot en llets líquides i també en
pols, les quals creixen precisament pel canal farmacèutic.

Font: www.sofresam.com

La recollida de dades secundàries es pot fer a través d’una visita domiciliària que
realitza l’entrevistador (home audit) o per la mateixa unitat mostral.

Entrevistador a domicili (home audit)

L’entrevistador realitza una visita domiciliària al panelista i enregistra la informa-
ció manualment, sobre suport de paper o mitjançant diferents sistemes electrònics,
com ordinadors o lectors òptics de codis de barres (home scan).

Segons allò que s’examina, es parla de les tècniques següents:

• Dustbin check: expressió anglesa que significa ‘cercar entre les escombrari-
es’. Consisteix a dipositar els envasos i les etiquetes dels productes comprats
en uns recipients especials que, posteriorment, recull l’institut que porta a
terme la investigació.

• Pantry check: expressió anglesa que significa ‘control del rebost’. Consis-
teix a examinar el rebost de les llars que formen part de la mostra i enregistrar
la quantitat, la presentació i les marques dels productes que s’estudien.

• Enquesta a domicili: les dades s’enregistren en un qüestionari específic
que s’anomena diari de compres, dissenyat per anotar diferents aspectes
relatius a la compra i consum dels productes que són objecte d’estudi.

http://www.sofresam.com
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Curiositats a les escombraries

Els fotògrafs Bruno Mouron i Pascal Rostain van exposar a la Casa Europea de Fotografia
de París el mes de maig de 2007 una vintena de fotografies sobre les escombraries de les
estrelles de Hollywood. D’aquesta manera, es pot saber, gràcies a un tiquet de compra,
que Charlize Theron va gastar 3.450 dòlars en Gucci i que John Travolta va fer portar el
2004 una pizza des de Chicago a través del servei de missatgeria FedEx. El fotògraf Bruno
Mouron va dir que es tractaven d’autèntics retrats, i que el millor retrat que havia fet mai de
Jack Nicholson era el de les seves escombraries.

Informació recollida per la unitat mostral

La mateixa unitat mostral (o selecció de persones sobre les quals es vol obtenir
dades) pot ser l’encarregada de recollir la informació i d’enviar-la a l’agència que
realitza una investigació mitjançant diferents suports.

En funció dels suports que s’utilitzen es poden trobar les següents modalitats:

• Els panelistes recullen les dades sobre el seu consum al diari de compres i
l’envien per correu.

• Els panelistes utilitzen un lector òptic de codis de barres (in home scan) i
transmeten telefònicament la informació a l’ordinador de l’institut que porta
a terme la investigació.

• Audímetres instal·lats al domicili del panelista. Es tracta de connectar uns
dispositius als aparells de televisió o ràdio per tal de conèixer l’audiència
dels diferents programes que s’emeten. En aquest cas, el panel està dissenyat
específicament per a aquesta tasca.

• ERIM (electronic research in marketing): la informació queda recollida a
les caixes enregistradores dels establiments, després de la identificació dels
panelistes mitjançant una targeta especial.

La taula 3.4 mostra els diferents tipus de panels de consumidors especialitzats que
ofereix la principal empresa d’investigació de mercats, TNS.

Taula 3.4. Tipus de panels especialitzats que ofereix l’empresa d’investigació de mercats TNS

Tipus de panel Mercat que analitza

Worldpanel Baby Panel específic per a productes infantils

Worldpanel Beauty Panel per a productes de perfumeria i cura personal

Worldpanel Fashion Panel per a productes de mercat tèxtil

Worldpanel Impulse Panel per a la compra de productes d’impuls

Worldpanel Petfood Panel de productes d’alimentació per a gats i gossos

Worldpanel Petrol Panel sobre productes del mercat de l’automoció

Worldpanel Usage Panel per a productes d’alimentació i higiene
personal

Audiència de TV Panel per conèixer l’audiència dels programes de
televisió i l’exposició publicitària

L’empresa d’investigació de mercats TNS
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Fins al 1998 l’empresa d’investigació de mercats Dympanel era la principal empresa a
Espanya que realitzava panels de consumidors. A partir d’aquesta data, va passar a
formar part del grup Taylor Nelson Sofres, TNS, una de les més importants empreses
d’investigació de mercats a escala mundial. Actualment és l’empresa líder en investigació
de mercats i opinió a Espanya. Entre els que ofereix cal destacar el panel d’audiències de
televisió i els panels de consumidors. També és un dels principals investigadors d’opinió
pública a través de la seva divisió TNS Demoscopia. La figura ?? mostra una imatge de la
seva pàgina web.

En aquest enllaç, www.sofresam.com, trobareu la pàgina web de la principal empresa que
disposa de panels de consumidors Taylor Nelson Sofres (TNS).

Panel de detallistes

Un panel de detallistes és una mostra permanent de punts de venda per
proporcionar informació als fabricants tant amb relació a la venda dels seus
productes als establiments com amb relació al perfil dels distribuïdors.

Quant a la venda dels productes dels establiments, es pot obtenir la informació
següent:

• Penetració del producte en el mercat, és a dir, la intensitat en què un producte
es compra referit a una unitat de temps en relació amb la competència.

• Rendiment o marge que deixa cada producte una vegada deduïdes totes les
despeses que comporta l’elecció del canal i les diferents promocions.

• Com està distribuït el producte en el canal i dintre de l’establiment mateix.

• Efectivitat de les promocions.

• Sensibilitat del consumidor davant dels preus.

• Seguiment del volum de vendes i de l’evolució del preu.

• Nivell de presència de promocions i activitats de marxandatge (merchandi-
sing) d’un producte en particular i en comparació amb la competència.

Pel que fa al perfil dels distribuïdors, un panel de detallistes proporciona la
informació següent:

• Tipus de distribuïdors d’un producte

• Quota de mercat de cada detallista

• Definició completa d’un canal de distribució

• Tendències en l’evolució d’un canal i d’un establiment o tipus

• Posició competitiva dels distribuïdors

http://www.sofresam.com
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El panel de detallistes de The Nielsen Company

A Espanya, l’empresa The Nielsen Company és la principal empresa d’investigació que
realitza panels de detallistes. Nielsen va ser fundada als Estats Units el 1923 per Arthur
C. Nielsen, un dels pioners en la investigació de mercats moderna. Entre les seves
innovacions en el camp de la investigació de mercats i mitjans de comunicació centrada en
el consumidor, Nielsen va crear una metodologia única per a la mesura de detallistes que
proporcionava als clients les primeres dades fiables i objectives sobre el comportament de
les marques en comparació amb les de la competència i l’impacte de les seves estratègies
de màrqueting i vendes en els ingressos i beneficis. La informació de Nielsen va aportar
un significat pràctic al concepte de quota de mercat i el va convertir en una de les mesures
fonamentals del comportament dels fabricants. La figura ?? mostra una imatge de la seva
pàgina web.

Al llarg de la seva història aquesta companyia ha tingut diversos noms: A. C. Nielsen, VNU
(2001) i el 2007 passa a anomenar-se The Nielsen Company.

Font: es.nielsen.com

Panel d’audiències

Un panel d’audiències consisteix en una mostra permanent de llars
representatives a la qual es proporcionen uns audímetres que controlen
l’activitat del televisor, vídeo o altres fonts de senyal del televisor
(sintonitzador de satèl·lit, descodificador analògic o digital, sintonitzador de
cable...).

Utilitat del coneixement d’audiències

Conèixer el nombre de persones que miren un programa de televisió és d’utilitat per a les
marques que volen comerciar els seus productes, ja que poden saber quantes persones
veuran els seus espots televisius i si aquestes formen part del seu públic objectiu. També
poden seleccionar la franja horària durant la qual emetre els anuncis per millorar l’impacte
de la publicitat.

Un audímetre és el nom d’un dispositiu electrònic que s’instal·la a les llars
seleccionades i enregistra segon a segon el consum individual de televisió. Les
dades que enregistra s’envien via mòdem i via telefònica a un ordinador central
que les processa i elabora les xifres d’audiència.

L’audímetre disposa també d’un display que permet enregistrar opinions sobre els
programes, avisar sobre períodes de vacances o llargues absències de la família,
identificar altres usos del televisor i detectar la reproducció de vídeos que han estat
prèviament gravats de la televisió.

Els audímetres proporcionen el següent tipus d’informació:

• Ràting: informa sobre quantes persones estan mirant un anunci publicitari
o un programa de televisió en un moment concret. Els números que es
publiquen mostren el percentatge mitjà d’espectadors que estan mirant un
anunci o un programa en un moment concret. És una dada merament
quantitativa, no proporciona informació sobre si a l’audiència li agrada o
no, només diu quantes persones miren la televisió.

http://es.nielsen.com
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• Share: indica la preferència que mostren els espectadors respecte a un
programa en relació amb d’altres que s’estan emetent simultàniament en
altres cadenes de televisió.

A Espanya les empreses que mesuren les audiències són:

• El panel d’audímetres de Taylor Nelson Sofres (TNS). Gràcies a l’associació
de TNS amb l’empresa Netvalue, ofereix les dades d’audiència d’internet
utilitzant un programari especialitzat, anomenat Netmeter, el qual s’instal·la
a l’ordinador dels usuaris seleccionats.

• L’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC), que
publica l’Estudi General de Mitjans. El sistema de recollida d’informació
és diferent del d’un panel d’audímetres: es basa en la utilització d’enquestes
al carrer, abraça un ventall més ampli d’informació i permet complementar
i contrastar les dades que ofereix el panel d’audímetres de Sofres.

A la resta del món l’empresa més important de mesurament d’audiències és The
Nielsen Company.

3.3.3 Tècnica de l’observació

La tècnica de l’observació, dins de la investigació de mercats, consisteix
en la recollida d’informació mitjançant l’observació de les actuacions dels
individus sense que aquests s’adonin que estan essent analitzats.

El desenvolupament dels mitjans tecnològics per a la recollida d’informació que
permeten observar sense ser observat i que incrementen considerablement la
fiabilitat i exactitud de les dades registrades, comporten que sigui el mètode que
està experimentant un creixement més gran en l’actualitat.

Els principals avantatges d’aquesta tècnica són:

• Màxima objectivitat. Els comportaments que es registren es produeixen
en les condicions naturals que es donen de manera habitual i sense que hi
hagi cap tipus d’influència.

• Possibilitat d’enregistrar informació de manera continuada. Els indi-
vidus analitzats no es cansen de participar en l’experiment en no fer-ho de
manera expressa i, a més, hi ha la possibilitat d’utilitzar mètodes mecànics
d’enregistrament que faciliten considerablement la tasca.

• Possibilitat de detectar els canvis en les pautes de comportament en el
mateix moment que es produeixen.

• Facilitat d’anàlisi de les dades recollides. A més, poden incorporar un
ampli nivell de detall.
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Les principals limitacions:

• Elevat cost. Particularment si s’utilitzen mètodes mecànics per a l’observa-
ció o aquesta es perllonga en el temps.

• Limitacions ètiques. Només es pot observar la conducta en llocs públics.
En altres casos les persones investigades haurien de ser informades i caldria
demanar-hi el consentiment previ. En tots els casos s’ha de preservar
l’anonimat dels participants.

• Només permet enregistrar actuacions objectives sense aprofundir en les
causes que motiven aquestes actuacions.

• Possibilitat de biaix quan els fenòmens observats els enregistren persones.
S’han de decidir aquells aspectes de la conducta a enregistrar i hi ha la
possibilitat que intervinguin els criteris particulars de l’observador.

Mètodes mecànics d’observació

De vegades les condicions en què es porta a terme l’observació poden ser creades de
manera artificial, com és el cas dels aparells de seguiment dels moviments de l’ull, els
quals enregistren els moviments de l’ull en mirar. Aquests aparells es poden fer servir
per determinar la manera com una persona mira un anunci televisiu, la qual cosa permet
avaluar-ne l’efectivitat i redefinir-ne el disseny.

Les diferents tècniques d’observació que s’utilitzen són:

• Mètodes mecànics d’observació. Aquests mètodes fan servir algun tipus
d’aparell electromecànic per observar la conducta de les persones, com per
exemple càmeres ocultes, audímetres, sistemes de codis de barres...

• Observació personal. Per recollir informació de la conducta que es vol
estudiar s’utilitza personal especialitzat de l’empresa investigadora que
l’enregistra sense realitzar cap tipus de manipulació.

• Pseudocompra o mystery shopping. La pseudocompra consisteix a simu-
lar que s’és el client d’un establiment per avaluar diferents aspectes del
comportament del seu personal, en particular la seva actitud, els arguments
de venda que ha utilitzat, les marques oferides i les solucions aportades a
problemes que se li poden plantejar. També es poden valorar altres aspectes
com l’aparença de l’establiment i el moviment dels clients.

• Pantry check (control del rebost). Tècnica que consisteix a realitzar una
inspecció a la pròpia llar de les existències de determinats productes.

• “Escombrologia” o garbology. Tècnica que consisteix a mesurar el
consum mitjançant el registre de residus que es deixen als contenidors
d’escombraries. Així com la tècnica del dustbin check comporta una
col·laboració per part dels enquestats, en aquest cas els individus analitzats
no ho saben, i així es pot mesurar el consum socialment no acceptat.

El nombre de badalls dels
espectadors pot ser un indicador de

l’èxit d’una representació artística.
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3.3.4 Tècnica de l’experimentació

L’experimentació és un mètode d’investigació consistent a simular una sèrie
de fenòmens per conèixer si hi ha relacions de causa i conseqüència entre els
elements estudiats.

La situació en què es realitza l’experimentació ha d’estar controlada perquè no
hi influeixin factors externs dels que formen part de la prova en si. Així, hi ha
una sèrie d’elements que s’alteren per analitzar quins efectes comporta la seva
modificació, mentre la resta d’elements es mantenen constants.

Aquests elements que s’alteren reben el nom de variables independents, mentre
que els elements que modifiquen el seu valor com a conseqüència de l’alteració de
les variables independents s’anomenen variables dependents. Per exemple, si es
volen estudiar els efectes que tenen sobre les vendes d’un determinat producte les
variacions en el preu, la variable independent són els preus, ja que es modifiquen
artificialment per analitzar les conseqüències sobre les vendes (variable dependent
i que respon a les variacions de preus).

Les relacions de causa i conseqüència s’analitzen sobre unitats de prova, que són
aquells elements sobre els quals es realitza l’experiment. Per exemple, si es volen
estudiar els efectes sobre les vendes de la modificació del preu d’un producte, la
unitat de prova està constituïda per aquest producte. Les unitats de prova poden
ser persones, establiments, productes o qualsevol altre element sobre el qual es
porti a terme l’experimentació.

Els principals avantatges de l’experimentació són:

• Permet recrear un fenomen en situació de “laboratori” controlada per aïllar
les variables d’estudi que interessa estudiar.

• És un mètode completament objectiu que permet extreure indicadors esta-
dístics que mostren les relacions de dependència entre les variables.

Les principals limitacions són:

• No hi ha manera de provar de manera irrefutable que hi hagi una relació de
causa-conseqüència entre variables encara que els indicadors estadístics ho
mostrin, ja que els resultats estan afectats per la probabilitat.

• Dificultat d’aïllar les variables independents.

Una aplicació del mètode experimental a les investigacions comercials que es
realitzen molt sovint és el test de mercat.

El test de mercat consisteix a simular el llançament d’un producte en una
àrea geogràfica controlada abans de difondre’l a tot el mercat.
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Mitjançant el test de mercat una empresa pot reduir la incertesa que pot suposar
difondre el producte a tot el mercat, controlant aspectes com la reacció del canal
de distribució, la reacció de la competència, el nivell d’acceptació del producte,
el ritme de producció, emmagatzematge i transport, la freqüència de compra i en
general qualsevol acció de màrqueting que hagi dissenyat l’empresa.

3.4 Anàlisi comparativa dels mètodes de recollida d’informació

Precisament pel fet que la informació secundària ja està elaborada, té un menor
cost i és més ràpida d’obtenir que la informació primària, tot i que no s’adapti als
propòsits de la investigació de la mateixa manera que una informació que es va a
cercar expressament.

En la taula 3.5 es mostren els avantatges i inconvenients de la informació primària
envers la informació secundària.

Taula 3.5. Avantatges i inconvenients de la informació primària i secundària

Avantatges Inconvenients

Dades primàries S’adapten als propòsits de la
investigació .

Tenen un cost més elevat.

Més dificultat en l’obtenció

Dades secundàries Tenen un cost més baix. Hi ha dificultat d’obtenir dades
secundàries que s’ajustin a les
necessitats de l’estudi.

Més rapidesa en l’obtenció Hi ha dificultat de conèixer la seva
exactitud.

Poden contenir informació difícil
d’obtenir de fonts primàries
(exemple: xifres de vendes d’una
empresa competidora).

No estan expressades en les
mateixes unitats de mesura que
es necessita o es refereixen a un
període anterior.

D’altra banda, la informació qualitativa i la informació quantitativa es complemen-
ten, de tal manera que la seva utilització conjunta permet obtenir uns resultats més
rics.

L’elecció d’un mètode de recollida d’informació qualitativa o quantitativa, o la
combinació d’ambdós en un mateix estudi, depèn dels objectius concrets de la
investigació, del temps disponible i del pressupost assignat.

A la taula 3.6 hi ha una comparativa entre els mètodes de recollida de la informació
qualitativa i quantitativa.

Taula 3.6. Comparativa entre els mètodes de recollida d’informació qualitativa i quantitativa

Mètodes d’obtenció
d’informació
qualitativa

Mètodes d’obtenció
d’informació
quantitativa

Tipus d’estudi • Fets no observables • Fets observables

Mostra • Mostres reduïdes que no es
poden treballar estadísticament

• Mostres grans que es poden
treballar estadísticament
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Taula 3.6 (continuació)

Mètodes d’obtenció
d’informació
qualitativa

Mètodes d’obtenció
d’informació
quantitativa

Metodologia • Poc o gens estructurada
• Tècniques psicològiques
• Orientada al procés
• Flexible (poden aparèixer
conceptes no previstos a l’inici)

• Estructurada
• Tècniques estadístiques
• Orientada al resultat
• Rígida (només es respon al que
s’ha previst prèviament)

Anàlisi • Contingut psicològic
• Interpretació subjectiva
• Anàlisi del perquè

• Anàlisi estadística
• Interpretació objectiva
• Anàlisi del què i el quan

Resultats • No quantificables
• No extrapolables
• Dades riques i profundes

• Quantificables
• Extrapolables
• Dades concretes i sòlides

3.5 Procés de recollida de la informació primària

La recollida de la informació primària en fase exploratòria consisteix a determi-
nar el procés que se seguirà per aconseguir la informació necessària per a un
determinat estudi, una vegada s’ha comprovat que no hi ha informació secundària
disponible o bé no s’ajusta a les necessitats concretes.

Així doncs, cal fer una planificació i organització del procediment que se seguirà
en el qual s’ha de respondre i concretar:

• Quina és la informació que es pretén recollir?

• Com es recollirà la informació?

• Quin tipus de tractament de les dades obtingudes es farà?

• Com s’analitzaran les dades obtingudes?

• Com es presentaran els resultats?

A la taula 3.7 hi trobareu un resum dels diferents processos de recollida d’in-
formació primària, classificats segons si es vol obtenir informació qualitativa o
quantitativa.
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Podeu ampliar la
informació sobre el procés

d’investigació en la unitat
“Planificació de la

investigació comercial”
d’aquest mòdul.

Taula 3.7. Diferències entre la investigació qualitativa i la investigació quantitativa

Investigació qualitativa Investigació quantitativa

Selecció de la tècnica Reunions de grups
• Definir el nombre de grups, la mida i la
composició (sexe, edat, zona geogràfica...)
• Preparació del guió
• Organització de la reunió (dia, lloc, durada,
material...)

Enquesta o observació
• Determinació de la mida de la mostra
• Descripció del perfil dels participants
• Elecció del mitjà de recollida de dades
(personal, telefònic, en línia...)
• Disseny del qüestionari o del guió
• Organització (dia, lloc, durada, material...)

Entrevista en profunditat
• Definir el nombre d’entrevistes
• Preparació del guió
• Organització de les entrevistes (dia, lloc,
durada, material...)

Obtenció de la informació • Reclutament dels participants
• Conducció de les reunions de grup o
entrevistes

• Planificació del treball de camp
• Selecció i formació dels entrevistadors
• Realització del treball de camp
• Control de qualitat de la informació obtinguda

Anàlisi • Anàlisi i interpretació de la informació
qualitativa
• Presentació de les principals conclusions

• Anàlisi estadística de les dades obtingudes
• Comparació de resultats
• Presentació de resultats (dades numèriques i
gràfics)

Sigui quina sigui la metodologia escollida, el procés d’investigació comercial
passa per diferents etapes (disseny, recerca, anàlisi i informe) que es concreten
en les fases següents:

1. Formulació del problema i objectius de la investigació

2. Selecció del tipus d’investigació

3. Preparació de la investigació

4. Desenvolupament de la investigació

5. Processament de les dades obtingudes

6. Tabulació i anàlisi de dades

7. Presentació de resultats i conclusions

En la investigació qualitativa, un cop definida la tècnica per a la recollida
d’informació, s’han de definir el nombre de grups o els individus que participaran
en l’estudi. En canvi, en la investigació quantitativa es determina la mostra, es
defineix què es vol observar i el perfil dels individus dels quals s’obtindran dades.
En ambdós tipus d’investigació és fonamental treballar acuradament aquesta fase
inicial per concretar al màxim els detalls, preveure les possibles dificultats i
determinar com es resoldran.

Després de la fase de disseny i planificació s’ha de dur a terme el treball de
camp. En la investigació qualitativa, això es concreta en l’elecció del lloc adequat
on es faran les reunions o les entrevistes i en la formació de l’entrevistador.
Aquesta formació és essencial per aconseguir els objectius proposats per a la
recollida d’informació. En canvi, en la investigació quantitativa el treball de
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camp es desenvolupa segons la tècnica que s’hagi escollit i pot ser al carrer, en
un establiment comercial, des de l’oficina...

En la investigació qualitativa és molt recomanable que el moderador tingui una
formació específica adequada (psicòleg, expert en màrqueting...). En canvi, les
persones que fan el treball de camp d’un estudi quantitatiu, tot i que han de
rebre una formació específica per a l’estudi concret, no necessàriament han de
ser persones molt qualificades o amb una formació determinada.

Finalment, en l’anàlisi i la interpretació dels resultats, els dos estudis requereixen
una interpretació de les dades i de la informació que s’hagi obtingut. En el cas de
la investigació qualitativa es tracta d’una interpretació més profunda que es pot
basar en motivacions i creences dels entrevistats. En canvi, en la investigació
quantitativa, les dades són descriptives i es poden analitzar aplicant tècniques
estadístiques.

En cas que per a un mateix estudi es vulguin utilitzar els dos tipus d’investigació,
primer s’ha de fer la investigació qualitativa i, posteriorment, la investigació
quantitativa.


	Introducció
	Resultats d'aprenentatge
	Obtenció de la informació secundària disponible
	Mètodes i tècniques d’obtenció d’informació secundària
	Fonts d'informació secundària interna
	Fonts d'informació secundària externa

	Motors de cerca i criteris de selecció de fonts d'informació secundària
	Obtenció de dades secundàries de les fonts d’informació
	Criteris, prioritats i pressupost en la selecció de dades

	Organització i anàlisi de la informació secundària
	Organització de les dades obtingudes
	Anàlisi quantitativa i qualitativa de la informació secundària obtinguda
	Estudi de freqüències
	Interpretació de freqüències
	Estudi de relacions entre dades
	Estudi de l'evolució de les dades

	Presentació de les dades
	Presentació textual
	Presentació tabular
	Presentació gràfica

	Incorporació de la informació a la base de dades
	Aplicacions informàtiques per a la gestió de dades
	Magatzem de dades ('data warehouse')
	Mineria de dades ('data mining')
	Dades massives ('big data')
	Processament analític en línia (OLAP)


	Obtenció d'informació primària en fase exploratòria
	Tècniques de recollida d’informació primària
	Tècniques d’investigació qualitativa
	Reunions de grup
	Entrevista en profunditat
	Tècniques projectives

	Tècniques d’investigació quantitativa
	Tècnica de l'enquesta
	Tècnica dels panels
	Tècnica de l'observació
	Tècnica de l'experimentació

	Anàlisi comparativa dels mètodes de recollida d’informació
	Procés de recollida de la informació primària


